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Welkom
Hartelijk welkom bij Zomerfestijn+, programma voor thuisblijvers in IJssels-
tein. Het is voor het eerst dat dit georganiseerd wordt. De aanleiding is dat 
in de zomer verschillende activiteiten niet doorgaan. Kinderen, vrienden, 
buren, vrijwilligers: veel mensen zijn met vakantie. De vaste contacten die 
er zijn, vallen daardoor weg. In het najaar komt dat allemaal wel weer goed, 
maar in de zomer kun je je daardoor wel extra alleen voelen. Met een speci-
aal aanbod aan activiteiten hopen we die periode wat makkelijker te maken. 
In de weken van maandag 18 juli tot en met vrijdag 12 augustus is er van 
alles en nog wat georganiseerd. U hoeft zich niet te vervelen! En straks hebt 
u ook een verhaal, als ieder vertelt over zijn/haar vakantie. 

Nog nooit aan activiteiten deelgenomen? En lijkt het u moeilijk in een be-
staande groep uw plek te vinden? Dan is dit uw kans om kennis te maken! 

De activiteiten zijn heel verschillend: van dansen of voetballen, tot mu-
seumbezoek en het deelnemen aan workshops om uw vaardigheden te 
vergroten. Voor elk wat wils. Wij hopen dan ook dat er ook voor u wat bij zit. 

Als afsluiting van het programma bent u van harte welkom in het Fulcothe-
ater: samen naar de film en daarna een lunch! En dit tegen een zeer geredu-
ceerd tarief. Meer informatie staat in dit boekje. 

De werkgroep heeft met veel plezier gewerkt aan het samenstellen van dit 
programma, zij is benieuwd naar uw ervaringen. Daarom zal daar ook naar 
gevraagd worden. Want wij willen hier graag een jaarlijkse IJsselsteinse 
traditie van maken. Ook suggesties voor activiteiten zijn welkom! Misschien 
dat we die dan volgend jaar op het programma kunnen opnemen. 

Wij nodigen alle 50+ers van harte uit om deel te nemen aan Zomerfestijn+, 
programma voor thuisblijvers in IJsselstein. Er is genoeg variatie om iets van uw 
gading te vinden. Wij wensen u veel plezier tijdens deze actieve zomerweken.

Bart Rietveld:    Historische Kring IJsselstein 
Ben Weelink:    Kursusprojekt IJsselstein
Gerbiene van den Oever:  Axioncontinu, Woonzorgcentrum Marienstein
Hans Pillen:    Katholieke Ouderen Bond/KBO afd. 
    IJsselstein, Lopik e.o./PCOB
Jacques Houben:   Historische Kring IJsselstein
Truus Admiraal:   Stichting Pulse coördinatie van de werk  
    groep t.admiraal@stichting-pulse.nl 
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1. Zumba

Zumba is een gezellige les waarin plezier voorop staat. Er wordt gedanst op 
vrolijke, zomerse muziek. Danservaring is niet nodig, de les is geschikt voor 
elk niveau. Naast dansen, doen we ook spieroefeningen om het lichaam te 
versterken. Elke les een feestje! 

U kunt aan alle vier de lessen deelnemen, maar u kunt zich ook aanmelden 
voor één aparte les.
 
De locatie is niet rolstoeltoegankelijk. 

Datum:  op maandagen18 juli, 25 juli, 1 augustus, 8 augustus
Tijd:   19.00 tot 20.00 uur
Deelnemers:  minimaal 6, maximaal 20 deelnemers
Kosten:  € 5,00 per les, inclusief consumptie  
Organisatie:  Dansschool Dansja
Locatie:  Dansschool Dansja, Touwlaan 19 
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2. Workshop: foto’s op uw tablet

In 2 bijeenkomsten leert u het een en ander over foto’s maken met uw 
tablet. 

Stap voor stap komt aan de orde:
•	  Hoe u foto’s maakt en simpele bewerkingen gebruikt
•	  Hoe u  foto’s opslaat 
•	  Hoe u foto’s overzet van de tablet naar de computer
•	  Hoe u collages kan maken 
•	  Wat de mogelijkheden zijn om foto’s te delen.  
De informatie komt uit het lesboek : “Foto’s op uw tablet van Visual Steps”. 

De locatie is rolstoel- en rollatortoegankelijk. 

Datum:  maandag 18 en maandag 25 juli
Tijd:   9.30 uur tot 11.30 uur
Deelnemers:  6 
Kosten:  totaal € 6,00 inclusief consumptie
Organisatie:  Stichting Pulse
Locatie:  Sterrenwacht, Marinus Vermeerplein 1 IJsselstein 
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3. Varen met de schipper

Heerlijk toch? IJsselstein ervaren vanaf het water. Een beetje de wind door je 
haren en genieten van het landschap. De schipper vertelt ondertussen van 
alles over IJsselstein en over het gebied waar u doorheen vaart.  We varen 
over de Hollandse IJssel naar Marnemoende en weer terug. 

Om mee te varen is enige mobiliteit wel noodzakelijk, want om op de boot 
te komen moet u een aantal opstapjes kunnen nemen. En, eerlijk is eerlijk, 
de banken hebben een lage rugleuning. Dus lekker achterover leunen is er 
ook al niet bij. Maar, u krijgt er veel voor terug! 
Het is een open boot (er is geen toilet aan boord). Bij slecht weer gaat het 
varen niet door. 

Datum:  op dinsdagen 19 en 26 juli, en 9 augustus 
Tijd:   14.00 tot 15.30 uur
Deelnemers:  minimaal 6, maximaal 12 deelnemers
Kosten:  € 7,50
Organisatie:  Stichting Yselvaert
Adres:   Yselvaertsteiger-Walkade t.o. museum MIJ, Walkade 2 
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4. Walking Football

Speciaal voor de 60+’er is er nu Walking Football, voetbal zonder rennen, 
dat sinds enige tijd door de KNVB is geïntroduceerd bij verschillende ver-
enigingen. Met Walking Football krijgen 60-plussers die vanwege fysieke 
beperkingen niet kunnen deelnemen aan het traditionele voetbal weer de 
kans om een balletje te trappen. Een ideale oplossing voor spelers die daar-
naast ook nog het sociale aspect van het voetbal willen beleven. Bij IJFC zal 
er tijdens Zomerfestijn+ een pilot worden gedraaid of er ook binnen IJssels-
tein genoeg animo voor deze sport binnen de doelgroep is.

Datum:  woensdag 20 juli en woensdag 27 juli
Tijd:   10.00 tot 11.00 uur
Kosten:  € 2,50 per keer
Organisatie:  IJFC
Locatie:  IJFC, Sportpark ‘Groenvliet’, Heemradenlaan 7, IJsselstein

Bijzonderheden:  
Prijs is inclusief kopje koffie of thee na afloop. Bij deze activiteit moeten de 
deelnemers zelfstandig kunnen lopen.  Wij vragen jullie sportieve kleding 
en indien mogelijk voetbalschoenen of kunstgrasschoenen aan te doen.
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5. Bezichtiging oude Nicolaaskerk en 
begraafplaats Eiteren  

Unieke gelegenheid om onder deskundige begeleiding twee historische IJs-
selsteinse monumenten te bezichtigen: het interieur van de oude Nicolaas-
kerk en de bijzondere monumentale begraafplaats aan het Eiteren. Ontdek 
de geheimen van de mooiste kerk en zie hoe bijzonder onze begraafcultuur 
is. We leggen wandelend de weg af van de kerk naar het Eiteren over het 
Sint Josephpad.  

De locatie is rolstoel- en rollatortoegankelijk. 

Datum en tijd :  woensdag 20 juli 14.00 tot ongeveer 16.00 uur
  woensdag 10 augustus 10.00 tot ongeveer 12.00 uur
Deelnemers:  maximaal 30
Kosten:  € 4,00, inclusief consumptie
Organisatie:  Historische Kring IJsselstein, Bart Rietveld en Jacques 
  Houben. 
Locatie:  verzamelen bij de hoofdingang Oude Nicolaaskerk,   
  Kerkstraat

Bijzonderheden: de activiteit gaat ook bij slecht weer door, mogelijk in aan-
gepaste vorm. 
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6. De kracht van levensverhalen vertellen
Interactieve lezing

Vaak is er maar weinig nodig om anekdotes uit ons verleden naar boven te 
halen. Grappige en mooie momenten, bijzondere of ontroerende gebeurte-
nissen. Verhalen uit ons leven: we delen ze graag. Steeds meer mensen laten 
hun ‘volledige’ levensloop vastleggen, voor zichzelf of voor het nageslacht. 
Vijftigers, gepensioneerden, ouderen. Het vertellen van je persoonlijke 
levensverhaal, met jouw persoonlijke herinneringen, volgens jouw eigen 
waarheid, doet veel met een mens. Wat maakt het zo bijzonder om deze 
verhalen te kunnen delen? Waarom raakt het uitspreken ons zo? Daarover 
gaat de – interactieve - lezing: de kracht van levensverhalen vertellen.

De locatie is rolstoel- en rollatortoegankelijk. 

Datum:  woensdag 20 juli 
Tijd:   10.00 tot 12.00 uur
Deelnemers:  minimaal 6
Kosten:  € 5,00, inclusief consumpties
Organisatie:  Ankers van waarde
Locatie:  Bibliotheek IJsselstein, Overtoom 7. 
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7. Dansende fifties 
Dansen voor senioren

Juist voor ouderen is het belangrijk om in beweging te blijven. Speciaal voor 
mensen die lekker in beweging willen blijven, starten we een les waarin 
stretching, conditie en dans aan bod komen. Lekker swingen, staand of van-
uit de stoel, op bekende nummers. Wij bieden individuele aandacht tijdens 
de les zodat iedereen op eigen tempo kan deelnemen. Daarbij is het gezel-
lig om in een groep te sporten! Na afloop van de les drinken we gezellig een 
kopje thee of koffie.

De locatie is rollator toegankelijk. 

Datum:  dinsdag 21 en dinsdag 28 juli
Tijd:   10.20 tot 11.20 uur
Kosten:  € 2,50 inclusief consumptie
Organisatie:  Dansinstituut Jos Dolstra
Locatie:  Walkade 36, IJsselstein

Bijzonderheden:
Wij raden u makkelijk zittende kleding aan. 
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8. Graskunst in Museum IJsselstein

Denkt u bij zomer ook aan pasgemaaid gras? Of aan hooibergen, veldbloe-
men en picknicken? Kom dan naar onze tentoonstelling “Graskunst bij MIJ”: 
de weide als muze, van halm tot vergezicht, van Co Westerik tot Zoro Feigl. 
En zie hoe gras kunstenaars kan inspireren. 

U kunt gebruikmaken van twee verschillende mogelijkheden:
1. Ontvangst in het Museum met een kopje koffie/thee met wat lekkers en 
aansluitend een rondleiding door het Museum. Het museum is rolstoel- en 
rollatortoegankelijk. 
2. Vertrek vanuit het Museum voor een rondleiding naar de satellietlocaties: 
Kasteeltoren, de Waag en de Stadhuiszolder. Aansluitend in het Museum 
een kopje koffie/thee met wat lekkers. Bezichtiging museum op eigen gele-
genheid.  
De satellietlocaties zijn voorzien van trappen en niet rolstoeltoegankelijk. 
Voor een bezoek aan de satellietlocaties moet men trappen kunnen lopen,  
de wandeling duurt ongeveer 1 uur. 

Datum:  donderdag 21 juli en donderdag 4 augustus
Tijd:   14.00 tot 16.00 uur
Deelnemers:  maximaal 10
Kosten:  € 6,00 inclusief wat lekkers
Organisatie:  Museum IJsselstein
Adres:   Walkade 2. 
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9. Een gezellige draaiorgel middag

Wilt u even het oud Hollandse gevoel ervaren? Wat is dan mooier om dan-
het liedje Tulpen uit Amsterdam te horen op een draaiorgel. Bij  mooi weer 
lekker op het terras genieten van de draaiorgelmuziek onder het genot 
van een lekker bakkie koffie of thee. Ook de ijscoman komt langs met een 
heerlijk ijsje. 
U bent hartelijk welkom op deze zomerse middag!

Datum:  donderdag 21 juli
Tijd:   14.30 tot 16.00 uur
Kosten:  € 3,50 inclusief consumpties
Organisatie:  Axioncontinu, locatie Mariënstein
Adres:   Benschopperweg 14



13

10. Stadswandeling door de historische 
binnenstad van IJsselstein

Hebt u het ook gelezen? IJsselstein is gekozen tot de meest geliefde ves-
tingstad van Nederland. Burgemeester Patrick van Domburg zegt daarover: 
“IJsselstein is een stad van meer dan 700 jaar oud. Wij hebben onze histori-
sche binnenstad door de eeuwen heen behouden. Duidelijk zichtbaar zijn 
de stadspoorten, de kasteeltoren en de gerestaureerde stadsmuur bij het 
Molenplantsoen en het Vestingplantsoen. Bezoekers wanen zich in onze 
stad in de middeleeuwen. Ik kan alleen maar benadrukken: kom mee bele-
ven waarom IJsselstein deze prijs terecht heeft gewonnen”. 
Wilt u meer weten over de historie van IJsselstein? Neem dan deel aan deze 
stadswandeling onder leiding van een deskundige gids. 

De wandeling duurt zo’n anderhalf uur. Maakt u gebruik van een rolstoel? 
Geen probleem, u bent van harte welkom als u zelf een begeleider meeneemt! 

Datum:  vrijdag 22 en vrijdag 29 juli
Tijd:   9.30 tot 11.30 uur. 
Deelnemers:  maximaal 15 
Kosten:  € 4,00 inclusief consumptie
Organisatie:  Uit in IJsselstein
Adres:   Bibliotheek, Overtoom 7. 
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11. Klaverjasavond

Zijn al uw Klaverjasmaatjes op vakantie en wilt u toch graag een kaartje 
leggen? Kom dan gezellig naar de klaverjasavond in Woonzorgcentrum 
Marienstein. Samen met de bewoners van Mariënstein en de Hooghe Camp 
maakt u er een gezellige kaartavond van. Yvonne en haar vrijwilligers zullen 
u hartelijk ontvangen.

Datum:   maandag 25 juli
Tijd:    19.15 tot 21.30 uur
Aantal deelnemers:  mimimaal 6
Kosten:   € 3,50 inclusief consumpties
Organisatie:   Axioncontinu 
Locatie:   Mariënstein, Benschopperweg 14 
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12. Fietsdagtocht met bezoek aan het 
Waterliniemuseum

Fietstocht met bezoek aan het Waterliniemuseum op het Fort bij Vechten in 
Bunnik. We fietsen via een mooie route via Nieuwegein en Houten richting 
Bunnik. Bij Restaurant/Bakkerij Vroeg Bunnik houden we een lunchstop. En 
dan zijn we al vlak bij Fort Vechten. Fort Vechten is helemaal gerestaureerd. 
Een feestje om al die gebouwen te zien. Daar is nu ook het Waterliniemuse-
um gevestigd, dat we gaan bezoeken. In dat museum kun je kennis maken 
met alle facetten van de waterlinie, ooit het belangrijkste verdedigingswerk 
van Nederland! 
De snelheid , ook voor E-bikers, is ongeveer 14/15 kilometer per uur. Actie-
radius 40-45 km. Ieder fietst mee voor eigen risico. 
Bij slecht weer gaat de fietstocht niet door.

Datum:  donderdag 28 juli
Tijd:   10.30 tot 16.30 uur
Deelnemers:  maximaal 15 deelnemers
Kosten:  € 7,50 (toegang museum), consumpties (lunch) voor eigen  
  rekening. 
Organisatie:  KBO afd. IJsselstein, Lopik e.o
Adres:   Verzamelen bij de Oase (Pulse), Benschopperweg 342 



16

13. Quiz ‘Ken uw stad’

In een quiz krijgen de deelnemers op een beeldscherm foto’s van histori-
sche en actuele stadsbeelden, gebouwen en personen uit IJsselstein voor-
geschoteld met bijbehorende meerkeuze vragen. De antwoorden op de 
vragen wijzen uit wie als IJsselsteinkenner 2016 en met een toepasselijke 
door de HKIJ beschikbaar gestelde prijs naar huis mag gaan. 

Opmerking: 
Omdat wij de quiz door paren willen laten spelen, vragen wij de deelnemers 
zich met een partner aan te melden. Maar dit hoeft natuurlijk niet. U kunt 
het ook aan de organisatie overlaten om u aan een collega-deelnemer te 
koppelen. 

De locatie is rolstoel- en rollatortoegankelijk. 

Datum:  woensdag 27 juli en woensdag 3 augustus
Tijd:   10 uur tot 12 uur
Deelnemers:  maximaal 40
Kosten:  € 4,00 inclusief consumptie
Organisatie:  Historische Kring IJsselstein, Bart Rietveld en Jacques 
  Houben
Locatie:  Bibliotheek, Overtoom 7, tweede verdieping. 

A
B

C
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14. Workshop zelfportret schrijven

Deze workshop bestaat uit twee delen. Mariola Dirkzwager is schrijfcoach, 
zij zal u tijdens de workshops adviseren en begeleiden.  
De eerste workshop staat in het teken van schrijven over jezelf . Het idee is 
om iets van je binnenkant naar buiten te halen. We schrijven over je eigen 
gezicht in de spiegel, over normen en waarden, dromen en verlangens. We 
eindigen met een brief aan jezelf. 
In de tweede workshop staat vormgeven centraal. We maken met de be-
schreven tekst een zelfportret. Een foto van het eigen gezicht is hierbij de 
basis. Het gevoel geven we weer door woorden, en door gebruik te maken 
van bepaalde lettertypes. Waarschijnlijk zal een beeldend kunstenaar hier 
bij komen helpen. 

En, misschien dat we daarna de gemaakte zelfportretten ergens kunnen 
exposeren? Dat zou leuk zijn! In elk geval hebt u straks een fijne herinnering 
aan deze workshops.
We gaan met elkaar vast hele mooie momenten beleven! 

Datum:  vrijdag 5 augustus en maandag 8 augustus
Tijd:   9.30 tot 12 uur 
Kosten:  € 5,00 inclusief consumpties
Organisatie:  Mariola Dirkzwager, tekstschrijver en schrijfcoach. 
Adres:   Bibliotheek, Overtoom 7. 

Illustratie: Jan Rothuizen

A
B

C
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15. Melkveehouderij vroeger en nu  

Waar komt onze melk vandaan? 
Het melken van runderen en melkverwerking kende men al in het oude Me-
sopotamië, gelegen in het huidige Irak. In deze lezing gaan we in op historie 
van de veehouderij in Nederland, koeienrassen, fokkerij en voortplanting. 
Van potstal tot de moderne loopstal. Eveneens gaan we in op de veevoe-
ding, voederwinning en melkproductie. Van het melkdiploma handmelken, 
via de melkmachine tot automatisch melken met een melkrobot nu. Van 
thuis karnen tot zuivelconcerns als Campina. Tevens besteden we aandacht 
aan de vele producten die uit melk worden gemaakt. De lezing wordt on-
dersteund door foto’s en video’s. Wist u overigens dat er in Nederland meer 
dan 2000 kaassoorten te koop zijn? Aan het eind van deze middag bent u 
een heel stuk wijzer geworden!

De locatie is rolstoel- en rollatortoegankelijk. 

Datum:  woensdag 10 augustus
Tijd:   13.30 tot 15.30 uur
Deelnemers:  minimaal 5, maximaal 25 
Kosten:  € 2,50 inclusief consumpties
Organisatie:  KPIJ, Ben Weelink
Adres:   Pulse, locatie de Sterrenwacht, Marinus Vermeerplein 1 (bij  
  winkelcentrum de Clinckhoeff)
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16. Bezoek aan een kaasboerderij

Samen bezoeken we de kaasboerderij van de familie Verwey. We krijgen 
uitleg over kaasbereiding en het rijpingsproces. De familie Verwey laat ons 
zien wat daar allemaal bij komt kijken en zij vertellen ons aan welke regels 
zij allemaal moeten voldoen. Want de kaas moet wel “voedselveilig” zijn! 
We kunnen ook de stal bezichtigen, en zien met welke apparatuur de boer 
tegenwoordig werkt. De winkel is op dat moment geopend. We kunnen 
verschillende kaasjes proeven, en het is meteen een mooie gelegenheid om 
met een lekker boerenkaasje thuis te komen! 
Het is de bedoeling dat u op eigen gelegenheid naar de boerderij komt 
(fiets of met de auto, er is voldoende parkeergelegenheid). 
De locatie is rollator- en rolstoeltoegankelijk.

Datum:  donderdag 11 augustus
Tijd:   14.00 uur tot ongeveer 15.00 uur. 
Kosten:  € 1,00
Organisatie:  KPIJ, Ben Weelink 
Adres:   Kaasboerderij Elizabethhoeve van de fam. Verwey
               Stuivenbergweg 17
               3403 NH IJsselstein

Bijzonderheden:
Het is mogelijk dat het bezoek niet door kan gaan door dringende werk-
zaamheden op de boerderij. Hoeveel techniek en apparaten er tegenwoor-
dig ook zijn, een boer blijft afhankelijk van het weer. U krijgt hiervan tijdig 
bericht. 
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17. Film La Famille Bélier en lunch in het 
Fulcotheater 

Als afsluitende activiteit van het Zomerfestijn+, programma voor thuisblij-
vers, bieden wij u een film met een lunch.

Over de film La Famille Bélier:
Franse komedie waarin een meisje met dove ouders ontdekt dat ze een 
zangtalent heeft. In het gezin Bélier is iedereen doof, behalve de oudste 
dochter Paula. Zij is de onmisbare tolk in het dagelijks leven van haar ou-
ders, waar zij met name een belangrijke rol speelt in het managen van de 
familieboerderij. Paula blijkt echter ook heel mooi te kunnen zingen. Met 
steun van haar muziekleraar besluit zij mee te doen aan een zangwedstrijd. 
Moeilijk voor haar ouders, want die kunnen haar zingen niet horen. In de 
film is te zien hoe Paula zich langzaam losmaakt van haar ouders, maar ook 
hoe haar ouders leren minder afhankelijk van haar te zijn en Paula haar ei-
gen weg laten gaan. Een mooie film, waarbij ook veel gelachen kan worden! 
Hoofdrolspeelster Louane Emera is bekend van ‘The Voice Frankrijk’ en heeft 
zonder acteerervaring een geweldige rol neergezet, waarvoor ze ook speci-
aal gebarentaal heeft aangeleerd.

Na afloop kunt u genieten van een lunch, aangeboden door het Fulcotheater.

Het Fulcotheater is rollator en rolstoeltoegankelijk. In de filmzaal is plek voor 
2 rolstoelen.

Datum:  vrijdag 12 augustus
Tijd:   de film begint om 10 uur
Deelnemers:  minimaal 5, maximaal 104
Kosten:  € 5.00 film inclusief lunch
Organisatie:  Fulcotheater
Adres:   Fulcotheater, Overtoom 3
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Wat gebeurt er verder nog in IJsselstein? 

In dit boekje staan allerlei activiteiten die speciaal georganiseerd zijn voor 
deze zomerweken. Maar, u kunt ook terecht bij activiteiten die ook in de 
zomer doorgaan. In onderstaand overzicht hebben we een en ander op een 
rijtje gezet. Wilt u meer weten? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen 
met die organisatie. 

Zenderexpress: organiseert uitstapjes. Samen met een busje er op uit. 
Tel: 06 – 23 60 73 41 Dinsdagochtend: 09.00 – 12.00 uur Vrijdagmiddag: 
13.00 – 16.00 uur

Ewoud: veel activiteiten. Van gezellig koffiedrinken met de mannen tot 
beweegactiviteiten. 
Tel:  030 6869488

Mariënstein: U bent altijd van harte welkom! Ook om gezellig mee te eten. 
Tel: 030 6881714 

Pulse: voor activiteiten als de Huiskamer, koersbal, schilderen. Tel: 030 
6868030 Zie www.stichting-pulse.nl 

Eetbaar IJsselstein: diverse tuinenmiddagen en gezellig van de mooie 
tuinen genieten. Zie www.eetbaarijsselstein.nl 

Aqua Vitaal: beweegactiviteit in het water van de Hooghe Waerd. 
Tel: 030-6881739 E: ijsselstein@sportfondsen.nl 

Bewonersgroep Achterveld: Koffie-inloop, samen een gezellige ochtend. 
E: achterveld-groenvliet@outlook.com 

Scootmobielclub: samen met de scootmobiel er op uit. 
Nico van Schie, tel 030-6873173 of 06-13608324 E: nagvanschie@gmailc.om

Bewonersgroep Europa-Oranjekwartier: Crea-club, soms staat een tech-
niek centraal. 
Tel: 06 298 20 446     E: europa-oranje@outlook.com
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Bibliotheek: tabletcafé en schrijfcafé. Ontdek de mogelijkheden van je 
tablet of werk aan het vergroten van je schrijfvaardigheden. 
Tel:085 4835432 E: IJsselstein@bibliotheeklekijssel.nl 

Racefietsclub: elke vrijdagochtend zo’n 80-90km.! In een flink tempo dus. 
Jan Lippus, tel. 030 6882021. E: lippusjc@kabelfoon.nl

En zo zijn er nog meer mogelijkheden, die niet in dit overzichtje staan. 
Vindt u het moeilijk zelf contact op te nemen? Bent u op zoek naar andere 
mogelijkheden die meer bij u passen? Of zoekt u meer ondersteuning om 
deel te kunnen nemen aan een activiteit? Dan kunt u contact opnemen met 
het team sociale activering van Pulse, telefoonnummer 030 68 68 030. 

+
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Inschrijfregels Zomerfestijn+ 2016

Inschrijven:
•	 Vul	het	bij	dit	boekje	gevoegde	inschrijfformulier	in.	Er	moet	voor		
 iedere deelnemer één formulier worden ingevuld, dus niet twee  
 namen op één formulier.
•	 Elke	activiteit	is	gebonden	aan	een	maximum	aantal	deelnemers.	Bij		
 een gering aantal deelnemers wordt de activiteit geannuleerd.
 Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van het   
 inschrijfformulier. Zijn er teveel deelnemers, dan vallen de laatst  
 ontvangen inschrijvingen af. Indien mogelijk wordt er een herhaling  
 van de betreffende activiteit georganiseerd, op een andere datum /  
 tijdstip.

Inschrijftermijn en inleveren formulieren
De inschrijfformulieren moeten voor 11 juli worden ingeleverd bij recepties 
van de volgende locaties:
o Pulse: Wijkservicecentrum Oase: Benschopperweg 342, IJsselstein
o Pulse:  Jan van der Heydenweg 2, IJsselstein
o Woonzorgcentrum Mariënstein: Benschopperweg 14, IJsselstein
o Bibliotheek, Overtoom 7, IJsselstein

Extra inschrijfformulieren zijn te kopiëren uit het boekje. 

Financiën
•	 Het	inschrijfformulier	is	tevens	een	machtingingsformulier	tot	één	
 malige automatische incasso voor de kosten voor deelname aan de  
 activiteiten waarvoor u zich heeft opgegeven. U hoeft dus zelf geen  
 betaling te doen!
•	 Denkt	u	aan	het	zetten		van	uw	handtekening	voor	de	automatische		
 incasso?
•	 Stichting	Pulse	schrijft	in	de	tweede	week	van	juli	het	verschuldigde		
 bedrag automatisch af.
•	 Het	kan	voorkomen	dat	tijdens	het	Zomerfestijn+ een activiteit      
 wegens overmacht of anderszins niet kan doorgaan. Indien dit   
 gebeurt wordt de deelnemersbijdrage gerestitueerd in september  
 of, indien mogelijk, niet in rekening gebracht.

+
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Aansprakelijkheid
Deelname aan de activiteiten van Zomerfestijn+ geschiedt voor eigen 
risico. Het Zomerfestijn+ is niet aansprakelijk voor eventuele schade.

Vervoer
•	 U	dient	zelf	voor	vervoer	van	en	naar	de	locatie	van	de	activiteit	te		
 zorgen.
•	 Vervoer	kunt	u,	tegen	betaling,	regelen	bij	Stichting	Pulse,	tel.	030-	
 6868030

Weersomstandigheden
Een aantal activiteiten speelt zich in de open lucht af. Ook bij minder mooi 
weer gaan deze activiteiten gewoon door. Zorgt u in dat geval zelf voor 
regenkleding. Indien door extreme omstandigheden, te beoordelen door 
Zomerfestijn+, de activiteit geen doorgang kan vinden, wordt het bedrag 
gerestitueerd.

Bevestiging
U krijgt géén bevestiging van uw inschrijving! Schrijf dus meteen uw 
activiteit(en) op de kalender en maak een kopie van uw inschrijfformulier. 
Als er activiteiten vervallen of verschuiven, krijgt u tijdig bericht. Achter in 
het programmaboekje kunt u uw aanmeldingen noteren.

Annulering
•	 Verhindering	wegens	een	calamiteit	graag	doorgeven	bij	Stichting		
 Pulse
•	 Eventuele	restitutie	van	de	deelnemerskosten	is	ter	beoordeling		
 van Zomerfestijn+. U dient een verzoek hiertoe schriftelijk in te  
 dienen met reden voor afzien van deelname bij de receptie van  
 Pulse, wijkcentrum Oase.
•	 Wél	hebt	u	altijd	het	recht	om	iemand	anders	in	uw	plaats	te	laten		
 deelnemen, mits u dit tijdig aan Zomerfestijn+ heeft gemeld.

Nog vragen?
Voor vragen kunt u terecht bij Truus Admiraal van Stichting Pulse, tel. 030-
6868030.

Wij wensen u heel veel plezier met uw deelname!
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Inschrijfformulier Zomerfestijn+ 2016
Attentie: één deelnemer per formulier

 
Dhr. / Mevr. * Voorletters:  Naam:
Doorhalen wat niet van toepassing is

Adres:

Postcode:   Woonplaats:

Telefoon:  Geboortedatum:

E-mail:

IBAN:

Gebruiker van:                           0 Rolstoel                                0 Rollator

Opmerkingen: Ik wil graag samen met     deelnemen

Geeft zich op voor aangekruiste activiteiten, (zie achterzijde).

Betaling: éénmalige machtiging 
Hierbij machtig ik ‘Stichting Pulse’ tot automatische incasso van het ver-
schuldigde bedrag voor de aangekruiste activiteiten, o.v.v. Zomerfestijn+. 
Deze toestemming is uitsluitend bestemd voor de activiteiten waarvoor ik mij 
hierbij heb ingeschreven. Als een activiteit geen doorgang vindt, wordt het 
betreffende bedrag gerestitueerd of, zo mogelijk, niet in rekening gebracht.

Plaats en datum:

Hantekening:

Wij adviseren u om een kopie van dit formulier te maken of tenminste goed 
in het boekje aan te kruisen of op uw eigen kalender te zetten voor welke 
activiteit u zich opgeeft.

Bij warm weer adviseren wij u om zelf voor een flesje water te zorgen.

Dit formulier inleveren vóór maandag 11 juli 2016.
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Nr. Activiteit Datum Prijs Deel-
name

1 Zumba Maandag 18 juli € 5,00
Maandag 25 juli € 5,00
Maandag 1 augustus € 5,00
Maandag 8 augustus € 5,00

2 Tablet instructie Maandag 18 en 25 juli € 6,00
3 Yselvaert Dinsdag 19 juli € 7,50

Dinsdag 26 juli € 7,50
Dinsdag 9 augustus € 7,50

4 Walking football Woensdag 20 juli € 2,50
Woensdag 27 juli € 2,50

5 HKIJ Nicolaaskerk Woensdag 20 juli € 4,00
Woensdag 10 augustus € 4,00

6 De kracht van levensverhalen Woensdag 20 juli € 5,00
7 Dansende fifties Donderdag 21 juli € 2,50

Donderdag 28 juli € 2,50

8 Museum IJsselstein Donderdag 21 juli € 6,00
Donderdag 4 augustus € 6,00

9 Draaiorchelmiddag Donderdag 21 juli € 3,50
10 Stadswandeling Vrijdag 22 juli € 4,00

Vrijdag 29 juli € 4,00
11 Klaverjasavond Maandag 25 juli € 3,50
12 Dagfietstocht Donderdag 28 juli € 7,50
13 Quiz: Ken uw stad Woensdag 27 juli € 4,00

Woensdag 3 augustus € 4,00
14 Zelfportret schrijven Vrijdag 5 augustus € 5,00
15 KPIJ info veehouderij Woensdag 10 augustus € 2,50
16 Bezoek kaasboerderij Donderdag 11 augus-

tus
€ 1,00

17 Film Fulcotheater met lunch Vrijdag 12 augustus € 5,00
 

Activiteiten aankruisen (bij deelname) waaraan u wilt deelnemen.

Totaal €
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Mede mogelijk gemaakt door:
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