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Beste lezers,
Waarschijnlijk heeft u begin deze maand de nieuwsbrief gemist,
oorzaak was het gebrek aan kopij. Voorlopig zal deze nieuwsbrief dan
ook maar eens per 2 maanden verschijnen én doen wij bij deze
nogmaals een oproep om nieuws en activiteiten voor de wijk noord
vooral in te sturen. Zo blijft deze nieuwsbrief leuk om te lezen en zijn de
lezers op de hoogte van wat er zoal in hun wijk te doen is.
Hieronder treft u bijvoorbeeld een stukje over het leefstijlcentrum aan
dat sinds enige jaren in Wijchen-Noord gevestigd is. De moeite waard
om er eens naar binnen te lopen.
In Noorderlicht en bij de wijkvereniging is er uiteraard de komende tijd
ook weer van alles te doen, hierover meer in deze nieuwsbrief. Veel
plezier met lezen en graag tot ziens.
LEEFSTIJLCENTRUM WIJCHEN GEZOND
Met fysiotherapeuten, massagetherapeuten, bewegingstherapeuten,
diëtisten, leefstijlcoaches, ergotherapeuten en huisartsen zitten we rond
de tafel. Ook zijn er studenten en professionals vanuit de Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen aangeschoven.
Allemaal hebben we een andere achtergrond en een eigen
vakgebied maar we hebben ook één ding gemeen: een gezamenlijke
visie op ‘gezondheid’. Samen bespreken we wat volgens ons goede
zorg is en hoe dit vorm gegeven kan worden. De gezamenlijke visie
vraagt een nieuwe organisatie van de zorg.
Dit heeft geleid tot het tot stand komen van een nieuw centrum in
Wijchen: het Leefstijlcentrum Wijchen Gezond.
U kunt van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur - 16.00 uur
binnenlopen bij het Leefstijlcentrum. Er is dan iemand aanwezig om
vragen te beantwoorden en u te informeren over de
mogelijkheden/behandelvormen in het Leefstijlcentrum.
Het Leefstijlcentrum Wijchen Gezond is gevestigd aan de
Passedwarsstraat 69c, 6601AR te Wijchen.
Voor meer informatie bezoek: www.leefstijlcentrumwijchengezond.nl
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LEDENVERGADERING WIJKVERENIGING
Op 13 maart j.l. hield de wijkvereniging weer haar jaarlijkse
ledenvergadering.
Er werd gestart met koffie en gebak en daarna werd er door de
aanwezigen aandachtig geluisterd naar de diverse verslagen. Omdat
alles zeer duidelijk was en er dus ook geen vragen kwamen was het al
gauw tijd voor een leespauze van de financiele stukken. Ook dit stond
blijkbaar duidelijk op papier want nog geen uur na aanvang van de
vergadering zaten de leden al aan een drankje en een bitterbal. Wij
hopen wel dat de ledenvergadering volgend jaar wat beter bezocht
zal worden, tenslotte gaat het ook om de besteding van uw
lidmaatschapsgeld.
OP ZOEK NAAR:
Tijdens de ledenvergadering heeft Mirelle Roelofs aangegeven dat zij
vanwege drukke werkzaamheden haar taak als bestuurslid van
Wijkvereniging Wijchen-Noord wil gaan beeindigen.
Wij zijn dus op zoek naar een nieuw bestuurslid. Bent u die enthousiaste
persoon die iets voor de wijk wil betekenen, meld u zich dan aan bij het
bestuur door een mail te sturen naar contact@wvwn.nl
NL DOET!
Afgelopen weekend was het weer zover, NL Doet! De wijkvereniging
had hiervoor een subsidie ontvangen van het Oranje Fonds. Hiermee
kon materiaal worden aangeschaft om de plantenbakken op de patio
te vervangen en te voorzien van nieuwe potgrond en planten. Op
vrijdag werden de bestelde materialen bezorgd in de stromende regen
en na enig overleg werd er besloten om de aangemelde vrijwilligers
voor de zaterdag af te bellen. Zowel de stenen als de ondergrond
moesten droog zijn voor het verlijmen en dat zat er niet in! Afgesproken
is nu om de komende weken samen met Werkpost Noorderlicht de
bakken te maken, dus binnenkort kunt u genieten van een vrolijke en
bloemrijke patio.

WORKSHOP BLOEMSCHIKKEN – PAASSTUKJE
Tamara van Tilburg zal ook dit voorjaar, naast de cursus bloem schikken voor volwassenen een workshop voor de jeugd geven. Met
allerlei materialen wordt er weer een paasstukje gemaakt. Wat het
wordt is nog een verrassing, maar vorig jaar was de workshop een
groot succes met als resultaat het werkstukje op bijgaande foto.

AGENDA
Maart
25/3
25/3
26/3
28/3

Origami
PZV Wijchen
10-er koken
Lentemarkt

April
1/4
Wijkontbijt
1/4
Pinkeltje
1/4
Origami
1/4
Meidenavond
3/4
Samen een
bakkie doen…
4/4
Aan tafel…
9/4
Kookmevrouwen
12/4 Bingo
12/4 Workshop
bloemschikken Jeugd
13/4 Lang van stof
13/4 CoderDojo
13/4 Spelavond
14/4 PZV Wijchen
15/4 Wijkontbijt
15/4 Origami
16/4 Mannen met
pannen
18/4 Eten met…
29/4 PZV Wijchen
19/4 t/m 28/4 gesloten
i.v.m. voorjaarsvakantie

Wanneer: vrijdag 12/4 van 15.00 tot 17.00 uur
Voor wie: kinderen groep 5 t/m 8
Waar: krea wijkvereniging
Kosten: € 5,=
Aantal kinderen: er is nog plaats voor 5 kinderen
Aanmelden: Envelop met geld en gegevens kind(eren) afgeven bij
Wijkvereniging Wijchen-Noord
LANG VAN STOF!
Op 13 april aanstaande heb je weer lekker laaaaaang de tijd om
met een stel andere fanatiekelingen door te brengen achter je
naaimachine. Eindelijk de gelegenheid en de ruimte om je lopende
projecten af te maken of in één dag dat leuke jurkje te maken!
Er wordt geen lesgegeven, deze dag is bedoeld voor iedereen die
de basisvaardigheden onder de knie heeft. Onderling zullen er vast
wel meer of minder goedbedoelde adviezen, gevraagd of
ongevraagd, worden gedeeld.
Het is de bedoeling dat je je eigen machine, gereedschappen, stof
etc. meeneemt. Denk ook aan een verlengsnoer en een
lunchpakketje!
Wanneer: zaterdag 13 april, van 11.00 -17.00 uur.
Kosten: €3,75 per keer, inclusief een consumptie, verdere
consumpties op eigen kosten (budgetvriendelijke prijzen, koffie/thee
1 euro).
Meer info/aanmelden: Mireille Roelofs, via activiteiten@WVWN.nl of
tel. 06-46564511

Aan de keukentafel bij Henk Hermsen
Hoe kwam je bij de Leefbaarheidsgroep?
Ik kende Henk van Teeffelen (voorzitter LBG) al langer. Via een oproep
in De Wegwijs werd ik erop geattendeerd dat ze mensen zochten. Dat
was rond 2010.

Leefbaarheidsgroep
Wijchen-Noord
Henk van Teefelen
(voorzitter)
0623256616
infovtta@kpnmail.nl

Waarom vond je het interessant om in de wijk te werken via de LBG?
In de Vakbond heb ik geleerd om dingen door te geven. Ik had (heb)
veel contacten in de buurt en wijk en hoor daar van alles. Via de LBG is
er een officieel kanaal om zaken aan te kaarten. Ook wijs ik de mensen
de weg naar de loketten, waar ze terecht kunnen om hun problemen
op te lossen, naar de gemeente, Talis of het Sociaal Wijkteam. “Ik loop
of fiets altijd met open ogen en oren door de wijk.” Henk is ‘de antenne
van leefbaarheidsgroep’.
Bij het Sociaal Wijkteam werken ze ook met ‘een keukentafel’ om de
situatie van mensen in kaart te brengen. Werkt dat?
De mensen moeten eerst de stap daarheen zetten. Als ze erom vragen,
help ik ze daarbij. Toen er vrijwilligers bij het Sociaal Wijkteam werkten,
ging dat minder goed. Nu komt er een professional en dat gaat beter.
Zij sturen je de goede weg op naar de zorg die je nodig hebt. Het duurt
vaak wel lang en daar hebben mensen moeite mee.
Je kunt het SW bereiken via 024 - 642 57 59 (op werkdagen van 9.00 12.00 u / 13.00 - 15.00 u) of via info@sociaalwijkteamwijchen.nl. In
Noorderlicht (Roerdompstraat 76) kun je binnenlopen op werkdagen
van 09.00 tot 12.30 uur.
Je bent ook actief in de Smultuin. Wat is dat?
De gemeente had wat fruitbomen geplant in het oostelijk deel van
Park Noord. De LBG heeft het idee opgepakt om het uit te breiden met
struiken, kruiden, aardbeien, enz. Er is een heg omheen geplant om het
wat af te schermen. Mensen kunnen er in de zomer naar eigen
voorkeur oogsten. M.n. kinderen maken er regelmatig gebruik van. Er
zijn gelukkig weinig vernielingen.
Een groepje mensen uit de buurt houdt maandelijks het tuintje bij (de
eerste maandagochtend van de maand). Je kunt altijd mee komen
helpen: schoffelen, snoeien, enz. De heg wordt ‘gevlochten’ door een
groep heggenvlechters uit Balgoij. Ook mensen van de Werkpost
vanuit Noorderlicht komen er regelmatig voor onderhoudswerk.
Henk gaat er wekelijks wel een paar keer langs om te zien of alles nog
in orde is.
ZWERFVUIL VERZAMELEN
Zoals elk jaar starten we in maart weer met het schoonhouden van ons
Park Noord.
De ‘voorjaarsschoonmaak’ vindt plaats op vrijdag 29 maart. We
verzamelen om 15.30 uur bij Corrie v.d. Boogaard, Tunnelweg hoek
Pluvierstraat. IEDEREEN is WELKOM! (een uurtje)

M.F.A. Noorderlicht
Roerdompstraat 76
6601 DL Wijchen
024-6415783
06-12296873
Noorderlichtwijchen@gmail.
com

“ALLES DRAAIT OM DE ZON” IN NOORDERLICHT.
Op 11 maart j.l. werd er in Noorderlicht gestart met 3 themaweken
waarbij alles om de zon draait. De brede school partners werken
samen met alle kinderen van de Paulusschool, afdeling Jong Kind,
peuterspeelzaal en de BSO van de eerste stap en Unik en de groepen
van de wijkvereniging aan het thema waarin op zoek wordt gegaan
naar (het ontstaan van) sterren en planeten. Na de gezamenlijke
afsluiting op 28 maart volgt bovendien nog een lezing voor alle
wijkbewoners en andere belangstellenden. Deze vindt plaats op
donderdag 4 april en wordt gehouden door Arno Krielen, amateur
sterrenkundige.
Gedurende de themaweken worden de kinderen van de groepen 7
en 8 wegwijs gemaakt in de sterren- en planetenwereld door Marc
Fokker, kunnen ouders en kinderen zich aanmelden voor een bezoek
aan de sterrenkoepels in Nijmegen (22 maart) en nemen alle kinderen
een kijkje in het mobiele planetarium (26 maart).
Tijdens de afsluitende activiteit op 28 maart maken kinderen, ouders en
andere belangstellenden kennis met de planeten, die worden
weergegeven in de diverse lokalen en ruimtes van de brede school
partners.
ZOEKTOCHT NAAR EEN TWEEDE AARDE
Is er behalve hier op aarde, ergens anders in het heelal misschien ook
leven ontstaan?
Wetenschappers werken hard aan een aantal projecten die in de
komende jaren het antwoord kunnen geven op die vraag.
Op 4 april a.s. wordt in Noorderlicht een lezing en presentatie gegeven
door Arno Krielen, amateur sterrenkundige met als onderwerp
‘Zoektocht naar een tweede aarde’. De lezing is bedoeld voor
iedereen die heeft meegedaan aan het project ‘Alles draait om de
zon’, maar ook ouders, leerkrachten en andere belangstellenden zijn
van harte welkom.
Als u de lezing wilt bijwonen moet u zich hiervoor aanmelden vóór 31
maart a.s. bij voorkeur door een mailtje te sturen naar
noorderlichtwijchen@gmail.com
De lezing wordt gehouden in de zaal van wijkvereniging Wijchen Noord
en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur kunt u binnenlopen en wordt u
ontvangen met een gratis kopje koffie, thee of limonade.

