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Beste lezers,
De voorjaarsvakantie zit er weer op en uitgerust starten we aan
de laatste “etappe” tot de zomervakantie.
Een drukke, maar gezellige periode waarin de leerlingen van de
Paulusschool nog op kamp gaan, sportdagen hebben en op
bezoek gaan in de nieuwe klassen. Bij de wijkvereniging zijn ook
diverse (jeugd)groepen bezig met het afronden van het seizoen,
nog maar 1 keer Pinkeltje en de meidenavond en het zit er weer
op.
Maar voor het echt zover is…. bent u nog van harte welkom in
Noorderlicht!
SPREEKUUR TALIS IN NOORDERLICHT
In Noorderlicht houden we spreekuur op 14 mei en 25 juni! U kunt
ons vinden bij het Sociaal Wijkteam.
Hiermee willen we laagdrempelig met huurders en niet-huurders
in gesprek komen over wonen, leefbaarheid, huren, vragen over
verhuizen en meedenken met Talis.
Komt u ook kennismaken?
Talis on tour, Wijchen
Sinds februari 2019 komen we met onze bus langs in buurten en
wijken in Wijchen: Talis on tour ! Huurders en niet-huurders zijn van
harte welkom voor een kop koffie en een leuk gesprek.
Heeft u een idee voor uw buurt? Wilt u weten of uw huis
aangepast kan worden als u ouder wordt? Heeft u vragen over
wat we eigenlijk doen met uw huur? Eigenlijk is alles
bespreekbaar. Gewoon even kennis maken met uw
wijkbeheerder kan ook.
Waar we de komende tijd staan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dinsdag 14 mei, 10-12 uur, Achterlo, Jan Linders bij de
Homberg
dinsdag 21 mei, 17-19 uur, Achterlo, Jan Linders bij de
Homberg
donderdag 30 mei, 10-12 uur, Europaplein/markt
donderdag 6 juni, 10-12 uur, Europaplein/markt
donderdag 13 juni, 10-12 uur, Europaplein/markt
donderdag 20 juni, 10-12 uur, Hoek Ringlaan - Acaciastraat
donderdag 27 juni, 10-12 uur, Hoek Meidoornstraat Konijnsweg
donderdag 4 juli, 17-19 uur, Hoek Ringlaan - Oosterweg
dinsdag 20 augustus, 10-12 uur, Diepvoorde 22e straat
dinsdag 27 augustus, 17-19 uur, Diepvoorde 22e straat

Wijkvereniging
Wijchen-Noord
Roerdompstraat 76
6601 DL Wijchen
024-6411388
Contact@wvwn.nl

TERUGBLIK LENTEMARKT NOORDERLICHT
In de vorige nieuwsbrief kon u lezen over het project “Alles draait
om de zon”, waar alle partners van Noorderlicht een bijdrage
aan hebben geleverd en dat ook gezamenlijk werd afgesloten
tijdens de lentemarkt op 28 maart j.l.
Bij de wijkvereniging konden de bezoekers bekijken wat er in de
voorgaande weken door de diverse groepen was gemaakt in
het kader van het project. De wijkvereniging had de planeet
aarde en de seizoenen als thema. Van de “lente” schaapjes die
door de kinderen van Pinkeltje waren gemaakt tot de winterse
taferelen die geschilderd en getekend waren door de
schildergroepen, er was van alles te bewonderen! En te proeven,
want ook een smakelijk lentesoepje werd er aangeboden.
Hieronder een foto impressie van de diverse werkstukken:

AGENDA
Mei
12/5
14/5
16/5
18/5
18/5
20/5
20/5
21/5

PZV Wijchen
kookmevrouwen
Eten met….
CoderDojo
spelavond
wijkontbijt
origami
Mannen met
pannen
27/5 PZV Wijchen
28/5 10-er koken
30/5 gesloten i.v.m.
Hemelvaart
Juni
3/6
3/6
3/6
5/6
6/6
10/6
11/6
14/6
15/6
15/6
15/6
16/6
17/6
18/6
20/6
25/6

wijkontbijt
Pinkeltje
meidenavond
Samen een bakkie
doen?
Aan tafel!
gesloten i.v.m.
Pinksteren
kookmevrouwen
bingo
Lang van stof
CoderDojo
spelavond
PZV Wijchen
wijkontbijt
Mannen met
pannen
Eten met…
10-er koken

STOELYOGA
Wanneer je als fervent yogabeoefenaar tot de conclusie komt
dat je lichaam door diverse ouderdom- of andere kwaaltjes bij
het beoefenen hiervan het laat afweten kom je tot de
moeilijke beslissing STOPPEN!! Een bijkomstigheid hiervan is dat
je ook afstand doet van het fijn samenzijn met lerares en je
medebeoefenaars. Alternatief voor de “normale” yoga kan in
dit geval stoelyoga zijn!
Wat is stoelyoga? Op een milde manier zittend
yogaoefeningen doen die bijdragen aan het welzijn van
lichaam en geest.
Iedere donderdag is er een speciale stoelyogales om half 11
in de zaal van Wijkvereniging Wijchen- Noord. Kom eens een
keertje kijken en/of meedoen of meld u hiervoor aan bij
MeerVoormekaar telefoon 024-6418459
Reactie van deelneemster stoelyoga:
“Ik ben op yoga gegaan omdat ik klachten had van o.a. een
verkeerde ademhaling, gewrichtspijn en artrose. Bij de yoga
kan ik meedoen in mijn eigen tempo en mijn eigen grenzen
bepalen. Bij de gym ging dat niet. Ik ben blij dat ik nu in een
groep zit bij stoelyoga, omdat nu iedereen op een stoel zit.
Daardoor voel ik me vrijer in mijn oefeningen en kan ik me
beter concentreren. Ik kan me nu ook meer ontspannen als ik
in het ziekenhuis onderzoeken onderga. Juist door mijn
buikademhaling ervaar ik minder stress en minder pijn. Het
verzacht de gevoelens van angst en paniek. Het is een
gezellige groep en voor de les kun je thee of koffie samen
drinken met andere deelnemers.”
OP ZOEK NAAR:
Uitbreiding voor de creatiefgroep!
Iedere woensdagochtend tussen 9.30 en 11.30 uur wordt er in
de krea-ruimte van de wijkvereniging naar hartenlust
geknutseld en (ondertussen) gezellig gekwebbeld door onze
eigen crea bea’s. Deze groep kan echter wel wat nieuwe
deelnemers erbij gebruiken. Kom dus eens vrijblijvend langs
om te kijken of het ook wat voor u is.
Hier een klein verslagje van 1 van de groepsleden:
Tijdens de crea ochtenden op woensdag zijn we lekker bezig.
De afgelopen maand hebben we ons bezig gehouden met
een wandverhaal. 9 panelen hebben we gevuld met foto's,
teksten of andere leuke versieringen. Daarna heeft iedereen
er een eigen persoonlijke indeling van gemaakt.
De resultaten zijn heel verschillend, maar heel persoonlijk.
Intensief, een echte uitdaging, maar zeer de moeite waard
om te doen! Nieuwsgierig geworden?
Kom dan eens een keer binnenlopen op woensdagochtend
tussen 9.30 uur en 11.30 uur.
We zullen jullie hartelijk ontvangen.

HANDWERKEN IS (WEER) HIP & TRENDY!
Lange tijd had handwerken een ouderwets en oubollig imago,
maar net zoals de terugkerende mode en de run op “vintage”
kleding en meubilair is het handwerken terug aan het keren.
Haken, breien, zelf kleding en accessoires maken, ja zelfs
macramé is weer hip en trendy.
Bij de wijkvereniging zijn er diverse groepjes actief met
verschillende technieken op het gebied van handwerken. Zij
werken (2) wekelijks aan hun eigen werkstukken terwijl er een
lekker bakje koffie of thee gedronken wordt en er ondertussen
gekletst kan worden. Bij alle handwerkgroepen wordt er GEEN
lesgegeven, je werkt dus op eigen tempo, niveau en naar eigen
smaak. Uiteraard worden er onderling wel tips gedeeld en zullen
“beginners” op verzoek geholpen worden bij vragen. Ben je dus
op zoek naar een gezellige ochtend- of avondactiviteit, kom
eens met een handwerkje langs en doe mee!

QUILTEN / PATCHWORKEN
op dinsdag van 9.00 – 11.30 uur
Iedere dinsdag wordt er gequilt in de krearuimte van de
wijkvereniging. Quilten is ontstaan in Amerika en de patchwork
techniek is typisch iets wat van generatie op generatie werd
overgeleverd.. Quilten is een sociale bezigheid.
Op de dinsdagmorgen is er iemand aanwezig die de
verschillende technieken beheerst en kan helpen bij het maken
van een quilt. Maar ook mensen die het al kunnen zijn van harte
welkom om in een ontspannen sfeer te handwerken.
Kosten: € 2,00 per keer & verbruikte consumpties
Info: Mieke Steeg  06 – 23307896

STITCH ’N BITCH
op dinsdag van 19.30-22.00 uur
Dol op breien, haken of een ander handwerk en op zoek naar
een gezellige groep om uw hobby mee te delen? Sluit je dan
aan bij de dames van de Stitch ’n Bitch groep die iedere
dinsdagavond bij elkaar komt in de ontmoetingsruimte van de
wijkvereniging. De enige kosten aan deze activiteit zijn de
consumpties die verbruikt worden. Graag tot ziens.
Info: Karin van Gaalen  06-52431824 of
karinvangaalen@gmail.com
NIEUW!!!!! STITCH ’N BITCH
op woensdag van 9.30-11.30 uur
Met ingang van april j.l. is er op de 2e en 4e woensdag van de
maand een extra S’n B gestart op de woensdagochtend. Deze
groep deelt de krearuimte op deze ochtend met de
creatiefgroep en heeft nog plaats voor enthousiaste
handwerkfanaten.
Kosten: € 1,00 per keer & verbruikte consumpties
Info: Mieke Steeg  06 – 23307896

LANG VAN STOF
Op zaterdag 15 juni van 11.00 - 17.00 uur
Eén keer per kwartaal is er de mogelijkheid om lekker
laaaaang tijd achter je naaimachine door te brengen. Eindelijk
de gelegenheid en de ruimte om je lopende projecten af te
maken of in één middag dat leuke jurkje te maken! Er wordt
geen les gegeven, deze middag is bedoeld voor iedereen die
de basisvaardigheden onder de knie heeft. Voor deze activiteit
moet je je wel even aanmelden, er zijn een maximaal aantal
plaatsen.
Kosten: € 3,75, dit is inclusief 1 consumptie
Info en aanmelden: Mireille Roelofs  06 – 46564511 of
activiteiten@wvwn.nl

In de serie gesprekken met LBG-leden
deze keer een gesprek met
Marko Hofmans.
(Rechts op de foto)

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

AGENDA

Hoe ben je bij de LBG groep terecht
gekomen?
Er waren in 2010/2011 problemen rond
de voetbalkooi aan de Meeuwenstraat.
Er werd door buurtbewoners een werkgroep ‘Veiliger Wijkteam’ opgericht.
Deze werkgroep bemiddelde tussen gemeente en de wijk. Op
LBG vergaderingen was de voetbalkooi steeds een agendapunt
en Marko was daar dan als vertegenwoordiger van het Veiliger
Wijkteam. Toen de problemen opgelost waren, is hij als lid van de
LBG in de groep gebleven. Hij wil graag een bijdrage leveren
aan de leefbaarheid in Wijchen Noord.
Wat is je betrokkenheid bij de wijk?
Marko heeft altijd in Wijchen Noord gewoond, als kind schaatste
hij op het vijvertje in Park Noord, hij zat op de Paulusschool,
speelde op straat met vriendjes. Hij voetbalt wel in Niftrik, doordat
zijn vader daar lid was.
Als postbode was hij ook bekend in de wijk en dan zag hij
gemakkelijk de problemen die er waren, zoals het parkeren, of
dat speelpleintjes veel of weinig werden bezocht.
De wijk is gelukkig rustiger geworden, met een positieve opbouw.
De problemen die er zijn, zijn meestal geen grote problemen, ze
zijn op korte termijn op te lossen.
Welke taken heb je binnen de LBG?
Signaleren van zaken ziet hij zeker als een taak, dat past ook bij
hem als postbode. Marko werkt vooral mee aan kortlopende
projecten, zoals ‘Burendag’, ‘30 km actie’ en ‘50 jaar Wijchen
Noord’. Verder helpt hij bij het onderhoud van de Smultuin en
loopt mee bij de zwerfvuilinzamelingen. Deze activiteiten zijn
gemakkelijk in te passen bij zijn werk en gezin, bijeenkomsten
overdag kan hij door zijn werk niet bijwonen.
Je bent de jongste van de groep. Hoe zie je dat?
Dit is helemaal geen probleem, juist wel prettig, omdat hij de kijk
van een andere leeftijdsgroep in kan brengen. Door zijn gezin
heeft hij andere contacten in de wijk.

Wat is volgens jou het belang van de LBG?
De LBG kan in overleg met de gemeente zaken voor de wijk voor
elkaar krijgen. We hebben iets bereikt met allerlei aanpassingen
door de jaarlijkse Wijkschouw, aanpassing van de parkeersituatie
bij de Buizerdschool, de speeltuintjes die zijn gebleven, enz. We
worden door de gemeente serieus genomen en dat levert veel
op. De betrokkenheid van de wijkbewoners zou beter kunnen, ze
wachten teveel af, ze zijn wat gelaten. Bijvoorbeeld bij het
verdwijnen van de pinautomaat: “Nou ja, we zien wel.”
Wat zie je als een uitdaging voor de LBG?
Marko kijkt uit naar de uitvoering van de plannen rond de
renovatie van de Kraanvogelstraat. Deze plannen zijn ontstaan
vanuit suggesties van wijkbewoners en moeten daarom goed
gevolgd worden.
Er moeten goede voorzieningen blijven voor de jeugd, zoals het
voetballen op het kunstgras van Woezik, de speeltuintjes moeten
in gebruik blijven. Ook moeten jonge stellen die in Wijchen Noord
willen blijven wonen daarvoor mogelijkheden hebben in de vorm
van betaalbare woningen.
Wijchen Noord is in principe een prima wijk voor alle leeftijden en
dat moeten we zo houden.
ZWERFVUIL VERZAMELEN
Voor het schoonhouden van ons Park Noord gaan we weer op
pad op vrijdag 31 mei. We verzamelen om 15.30 uur bij Corrie
v.d. Boogaard, Tunnelweg hoek Pluvierstraat.
IEDEREEN is WELKOM (rond half 5 zijn we rond)! Helpt u ook?
WITTE NOG……?
Hoe Wijchen Noord er 50 jaar geleden uitzag? En 100 jaar
geleden?
Witte wel wa ze hier vroeger hebben meegemakt……?
Op woensdag 5 juni kunt u in Noorderlicht vanaf 19.30 uur
herinneringen ophalen aan de historie van Wijchen Noord. U
mag uw eigen ervaring delen met wijkbewoners, maar ook de
verhalen aanhoren van de Wijchense historicus Guus van Heck
die u als lid van de Historische Vereniging TWEESTROMENLAND zal
meenemen in het verleden. De avond wordt rond 21.30 uur
besloten.
Entree is gratis, koffie, thee en fris staan voor u klaar.

zo houden we:
WIJCHEN NOORD, een PRIMA OORD

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

WERKPOST NOORDERLICHT KOMT GRAAG NAAR U TOE
Werkpost Noorderlicht zit al enkele jaren in Noorderlicht .
Mensen met een dagbestedingsindicatie verrichten er de meest
uiteen lopende werkzaamheden.
De werkzaamheden lopen uiteen van kleinschalig onderhoud in
de wijk en rondom en in het gebouw. Wellicht heeft u ons vast
wel eens gezien, in de wijk of in het gebouw.
Woont U in Wijchen Noord ? Wij willen ook U graag van dienst zijn.
Tegen een kleine vergoeding willen we U graag bijstaan met een
klein klusje aan en/of in huis. U kunt denken aan:
•
•
•
•

Kranten/vuilnis aan straat
Vogelkooi verschonen
Lamp verwisselen
Klein onderhoud tuin

Heeft U hier oren naar??? We zijn nog in de fase dat we graag
van U horen waar U hulp bij kunt gebruiken en evt. hoe vaak.
Voor ons dan een inzicht en duidelijkheid in wat wij kunnen
bieden.
U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen.
Mail: noorderlicht@driestroom.nl
Telefoon : 06 83177827
Of kom gewoon een keer langs in Bredeschool Noorderlicht
Ruimte 13
Op maandag/woensdag/donderdag tussen 9.00 en 14.30 uur.
Werkpost Noorderlicht.

