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Beste lezers,
Na een zomer waar maar geen einde aan lijkt te komen is voor de
meeste mensen de vakantie nu toch echt wel voorbij.
Ook in Noorderlicht neemt de drukte weer langzaam toe en vanaf
volgende week zullen alle activiteiten weer van start zijn gegaan.
Het belooft wederom een sportief, creatief, educatief, muzikaal,
culinair en informatief (school)jaar te worden want zowel overdag als ’s
avonds bruist het in Noorderlicht van de activiteiten.
Of u nu op zoek bent naar een ontspannende yogales, een intensieve
karate les, uit volle borst wilt zingen, lekker samen wilt kokkerellen (of
van een kant en klare maaltijd genieten) of als een echte van Gogh
wilt schilderen, er is voor iedereen wat te doen.
In deze nieuwsbrief staan diverse activiteiten beschreven, maar voor
een (bijna) volledig overzicht kunt u terecht op de website
www.wijchennoord.nl
Bijna volledig omdat er momenteel hard gewerkt wordt om de
activiteiten van Noorderlicht in kaart te brengen en op de site te
krijgen.
De activiteiten van de wijkvereniging voor zowel de jeugd als
volwassenen zijn al aangepast en up-to-date.
Daarnaast is de website uitgebreid met een agenda op de home
pagina, hierop kunt u nu al enkele en binnenkort alle activiteiten in
Noorderlicht per dag bekijken.
Kortom, bent u op zoek naar een leuke bezigheid, kom dan naar
Noorderlicht.
Graag tot ziens!

KOM GO(E)D ONT-MOETEN …...BIJ PAROUSIA WIJCHEN
Wij zijn een kerk voor de buurt en betrokken bij de wijk. Daarom
nodigen wij jou uit om bij ons langs te komen! Wat je achtergrond ook
is, wie je bent en wat je verhaal is, jij bent welkom!
Wij zijn een jonge enthousiaste kerk die jou graag wil leren kennen.
Iedere zondag komen wij samen in het Noorderlicht om onder leiding
van onze band te zingen en om elkaar en God te ontmoeten.
Kom zoals je bent, voel je vrij! Wij hopen dat ons thuis ook jouw thuis
mag worden.
Op zondag 15 september staat om 10:30 uur de koffie voor je klaar!
Wij kijken er naar uit om jou te ontmoeten!
Evangelische gemeente Parousia
Noorderlicht Roerdompstraat 76 Wijchen
@: info@parousiawijchen.nl
www.parousiawijchen.nl
Het programma van zondag 15 september :
Vanaf 10:30 uur staat de koffie met wat lekkers klaar.
Om 11:00 uur start de samenkomst onder leiding van onze band en
zullen we met elkaar stilstaan bij het thema Go(e)d ont-moeten! Een
eigentijds thema over hoe we minder moeten door meer samen de
verbinding te zoeken.
Er is een crèche voor kinderen tot 4 jaar. De kinderen vanaf 4 tot 12 jaar
hebben hun eigen programma.
Aansluitend trakteren wij op een lunch in de zaal van de
Wijkvereniging.
Graag tot ziens ! Je kunt gewoon binnen lopen.
Wij komen elke zondag samen om elkaar te ontmoeten, waar ook jij
natuurlijk van harte welkom bent.

SAMEN EEN BAKKIE DOEN…..
Heeft u het ook zo gemist, even lekker bijkletsen met buurtbewoners?
Vanaf woensdag 4 september zetten Trudy en Ans weer iedere 1e
woensdag van de maand een lekker bakje koffie of thee tussen 10.00
en 12.00 uur.
Uiteraard met een lekker koekje en een gezellig praatje!
De koffie en thee is tijdens deze activiteit gratis, eventuele overige
consumpties moeten wel afgerekend worden.
Wijkvereniging
Wijchen-Noord
Roerdompstraat 76
6601 DL Wijchen
024-6411388
Contact@wvwn.nl

BLOEMSCHIKKEN
Op 12 september geeft Tamara van Tilburg als seizoenstarter weer een
“losse”, volledig verzorgde workshop bloemschikken van 19.30 tot 21.30
uur. Tamara zorgt bij deze workshop voor alle benodigde materialen,
van een ondergrond tot de bloemen en blad. Ook een kopje koffie of
thee met iets lekkers zit in de prijs inbegrepen. Kosten voor deze
workshop zijn € 29,= p.p. Bent u lid van de wijkvereniging dan betaalt u
slechts € 25,= voor deze workshop, wel graag even aangeven bij uw
aanmelding. U kunt zich t/m 6 september nog aanmelden.
Tamara start in oktober ook weer met haar cursussen op de
woensdag- en donderdagavond en de vrijdagochtend. Bij deze cursus
zorgen de deelnemers zelf voor bloemen, blad e.d. Alle werkstukken
zien er dus ook anders uit, alleen de basis is voor iedereen hetzelfde.
Ook voor deze lessen zijn er nog plaatsen, kosten zijn € 80,00 voor 8
lessen, dit is incl. 1 kop koffie of thee per keer, maar excl. bloemen en
andere materialen.
Info/opgave voor cursus en/of workshop:
Tamara van Tilburg,
@ info@bloemengevoel.nl
Tel: 06-23801362
BILJARTEN BIJ WIJKVERENIGING WIJCHEN-NOORD
In de vorige nieuwsbrief kon u het al lezen, de wijkvereniging heeft de
biljartgroep en het biljart van de Brink overgenomen. In de vakantie is
het biljart geplaatst en van een nieuw laken voorzien. De biljarters
hebben er ondertussen al enkele dinsdagmiddagen gebruik van
gemaakt tijdens hun onderlinge “competitie”, maar natuurlijk mogen
wijkbewoners ook gebruik maken van het biljart.
Voorlopig kunt u terecht op de maandag, dinsdag- en
donderdagavonden vanaf 19.30 uur, naar een uitbreiding van
dagen/tijden kijken wij bij voldoende belangstelling. Keu’s en ballen zijn
bij de wijkvereniging aanwezig.
Natuurlijk is enige kennis van biljarten (of een hele goede verzekering!)
wel een vereiste!

OP ZOEK NAAR…..
Binnenkort is het weer kinderboeken week met dit jaar als thema “
Reis mee! Voertuigen”. Naast de activiteiten die we rondom dit
thema gaan organiseren (zie elders in deze nieuwsbrief) willen we
ook een vitrine vullen met vervoersmiddelen. Daarvoor zijn wij op
zoek naar gekke, unieke, oude en bijzondere voertuigen, uiteraard
in miniatuur uitvoering. Bezit u nog iets wat aan deze wensen
voldoet en mogen wij het tentoonstellen, geef het dan af aan de
bar van de wijkvereniging. Wij zorgen er dan voor dat het veilig
achter slot en grendel wordt tentoongesteld en alle bezoekers van
Noorderlicht er van kunnen genieten.
De tentoonstelling zal lopen van 23/9 tot 25/10, daarna kunt u uw
mini -voertuig weer afhalen.

KUBB TOERNOOI OP 28 SEPTEMBER 2019 – DOET U MEE ??

Op zaterdag 28 september is het weer nationale burendag.
In dat kader organiseert Wijkvereniging Wijchen-Noord voor de
derde keer een Kubb toernooi voor jong en oud.
Kubb is een spel waarin 2 teams van elkaar een aantal blokken om
moeten gooien, dit uiteraard met spelregels.
Wijkvereniging Wijchen-Noord is ook dit jaar weer op zoek naar
teams die hieraan mee willen doen. Vanaf 2 personen kun je je als
team al inschrijven (kinderen, volwassenen en ouderen, iedereen
kan en meedoen).
Het KUBB toernooi zal in park Noord worden gehouden van 13.00 tot
16.00 uur. Daarna is er nog een kleine prijsuitreiking in Noorderlicht.
Deelname aan het toernooi is gratis.
Zin gekregen om mee te doen?
Stel dan een team samen met je gezinsleden, buren, vrienden
groepen, leden van een (sport)vereniging, collega’s etc. (minimaal
2 en maximaal 6 personen) en meld je aan bij activiteiten@wvwn.nl
Dit kan t/m 15 september. Na de slotdatum van de inschrijving
ontvangen teams een mail met overige informatie omtrent het Kubb
toernooi
Wil je niet meedoen aan het KUBB toernooi, maar wel genieten van
de gezellige sfeer? Ook toeschouwers zijn van harte welkom!

LANG VAN STOF
Af en toe eens lekker lang 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! Lijkt je dat ook wat
voor jou, kom dan eens naar “Lang van stof”.
Er wordt geen les gegeven, 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 !
Er zijn een maximaal aantal plaatsen per keer. Dus: lijkt het je wat
en wil je erbij zijn de eerstvolgende keer? Meld je dan nu vast aan!
Wanneer:

Waar:
Kosten:
Opgave:

1 x per kwartaal op de 3e zaterdag van de maand,
van 11.00 -17.00 uur, in 2019 nog op 21 september en
16 november
Wijkvereniging Wijchen-Noord, Roerdompstraat 76,
6601 DL Wijchen
€ 3,75 per keer, inclusief 1 consumptie, verdere
consumpties op eigen kosten
Mireille Roelofs
@ activiteiten@wvwn.nl
Tel: 06-46564511

VRIJWILLIGERSAVOND
Omdat een wijkvereniging niets is zonder vrijwilligers word er
jaarlijks een leuke activiteit georganiseerd om hen te bedanken
voor de inzet. Op 24 augustus j.l. was het weer zover. De middag
werd gestart op de wijkvereniging met een bakje koffie en een
lekker stuk gebak. Vervolgens ging de reis naar het grasveld aan
de Pauwstraat waar het Kubb veld al klaar lag. De vrijwilligers
werden door middel van een loting in teams van 3 personen
verdeeld en na een korte maar duidelijke uitleg konden de
wedstrijdjes beginnen. Hoewel het vriendschappelijke partijtjes
moesten worden, bleken een aantal vrijwilligers zeer fanatiek te
worden tijdens het gooien van de kubbs. Na het spelen van 4
partijtjes per team bleek dat er 2 teams gelijk geëindigd waren.
Om uit te maken welk team het beste was moesten er door ieder
team zoveel mogelijk kubbs omgegooid worden. Het winnende
team bestond uit Elly, Anouck en Marieke. Na terugkeer op de
wijkvereniging stonden er koele drankjes en een heerlijke BBQ
klaar. De avond werd afgesloten met een borreltje en we kunnen
weer terugblikken op een geslaagde vrijwilligers bijeenkomst.
Ook vrijwilliger worden (en z’n leuke dag beleven)?
Meld u aan via contact@wvwn.nl

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

LBG-LEDEN IN BEELD
een gesprek met Louis Bosma.
Hoe ben je begonnen bij de LBG?
In ongeveer 2009 waren Corrie v.d. Boogaard en Henk Hermsen op
zoek naar nieuwe leden. Beiden kende ik al en ik ben er toen in
gestapt. Want ik was enig tijd gepensioneerd en stond open om wat te
gaan doen in het kader van vrijwilligerswerk. Ik wilde betrokken zijn bij
de buurt en een bijdrage leveren aan de gemeenschap.
De LBG beviel me, het heeft raakvlakken met mijn werk en ervaringen.
Wat vind je het nut van de LBG?
In het begin nam de gemeente de LBG nog niet zo serieus. Toen we de
status van stichting hadden, werd het beter en we zijn nu een echte
gesprekspartner van de gemeente. Zij vragen naar onze mening, de
mening van de wijk, als er plannen gemaakt of uitgevoerd gaan
worden en wij informeren de gemeente over zaken die wij vanuit de
wijk in willen brengen. In alle gevallen worden we in het overleg zeker
gehoord door de gemeente. Het gaat om leefbaarheid en het woord
zegt het al, we zetten ons in voor gemeenschap. Dit is een veelzijdige
taak. We overleggen naar alle kanten, we maken plannen, bespreken
plannen. Steeds vanuit het belang van de leefbaarheid. Daar horen
zeker ook de sociale kanten bij, gesprekken met wijkbewoners, soms
ook privé.
Welke zaken moeten verbeterd worden?
Helaas is de binding tussen wijk en LBG wat minder. We doen ons best
doen om wijkbewoners betrokken te krijgen, maar helaas is de opkomst
bij bijeenkomsten vaak gering. De mensen zijn blijkbaar redelijk
tevreden, alles is er eigenlijk wel in Wijchen Noord en anders in het
centrum. Heeft het dan nog nut? We denken wel, we zorgen goed
voor de wijk en dat wordt toch wel gewaardeerd. Als er echt iets is,
vinden ze ons wel!
Wat is er zoal gebeurd?
Er is aan heel wat ‘projecten’ meegewerkt. Een aantal voorbeelden.
* Over de reorganisatie van de speelplekken hebben we meegedacht
en bemiddeld bij een conflict rond één van de speelterreinen.
* Over parkeergelegenheid aan de Zwanensingel zijn we met
buurtbewoners en gemeente in overleg om meer plekken te creëren.
* In samenwerking met jongerenwerk, jongeren en buurt is de
skatebaan op een goede manier opgeknapt, er zijn geen problemen
meer.
* De parkeerproblemen in de Buizerdstraat bij de school zijn opgelost.
* Bij de veranderingen van het Meandercomplex hebben we
meegedacht over de mogelijkheden binnen en in het wandelparkje
tussen Klapstraat en Buizerdstraat.
* Bij de renovatie van de Kruisbergseweg zijn vooraf, tijdens en na het
werk aanpassingen aangebracht door onze opmerkingen.

* De aanleg van het Keerspoor is met onze (beperkte) inbreng goed
verlopen.
* De ontwikkeling van het Weijkpark, dat mogelijk in Park Noord gaat
komen, volgen we kritisch. We proberen samen met de bedenkers een
voor iedereen zo prettig mogelijke voorziening te maken. We
informeren de Wijk daar nog verder over.
* Bij het ‘omgekeerd afval inzamelen’ hebben we de nadelen duidelijk
naar voren kunnen brengen. Het plan is niet uitgevoerd.
* Op dit moment is er een begin gemaakt met het overleg over de
invulling van het Kraanvogelgebied. Daar zijn we duidelijk bij betrokken
(zie het artikeltje verderop).
* De website is vernieuwd.
* Elk jaar wordt er in Park Noord een paar keer al het zwerfvuil
opgeruimd, samen met wijkbewoners (zie oproep verderop).
* De 4 wandelroutes door Wijchen Noord zijn al een paar jaar geleden
aangelegd en ze worden door veel mensen gebruikt.
* Er wordt op dit moment gekeken naar de veiligheid van doorgaande
fietsroutes in, naar en uit de wijk. De gemeente werkt mee om
knelpunten op te lossen.
We nodigen wijkbewoners uit om mee te denken en ideeën in te
brengen: infovtta@kpnmail.nl.
HISTORISCHE AVOND WIJCHEN-NOORD – 10 OKTOBER
In het verlengde van de viering van 50 JAAR WIJCHEN NOORD in 2018
organiseert de LBG een historische avond over de geschiedenis van
Wijchen Noord. Guus van Heck zal met behulp van foto’s een
‘wandeling’ maken door de wijk van het begin tot nu. Iedereen is
welkom op 10 oktober v.a. 19.30 uur in de zaal van de wijkvereniging
(ruimte 17) in Noorderlicht.
KRAANVOGELTERREIN
Een paar jaar geleden heeft u als wijkbewoner van Noord voor ons
Wijkplan aangegeven dat de Kraanvogelstraat weleens aan een
opknapbeurt toe is. De gemeente heeft dit jaar een bureau in de arm
genomen om uit te zoeken wat er voor kansen zijn voor het
Kraanvogelterrein, dus ook aan de kant van de Kruisbergseweg en
stukje Hoefsestraat. In de afgelopen maanden hebben
gemeenteambtenaren overleg gehad met eigenaren en gebruikers
van de panden in dit gebied. De gemeente heeft hier geen panden in
eigen bezit, dus er zal een projectontwikkelaar moeten komen die een
of enkele voorstellen moet maken waar partijen het over eens kunnen
worden.
De LEEFBAARHEID in dit gebied vinden wij heel belangrijk. Daarom
moet u als wijkbewoner van Noord ook gehoord worden, vinden wij. Wij
hebben met de gemeente afgesproken dat wij op DINSDAG 5
NOVEMBER een avond willen organiseren in Noorderlicht (gemeente
mag daar best bij zijn) om van u te vernemen welke wensen er bij u
leven (nieuwbouwwoningen of appartementen of winkels of iets heel
anders!). U mag het zeggen, maar wij kunnen als Leefbaarheidsgroep
natuurlijk niet garanderen dat al uw wensen worden gerealiseerd. Er
komt nog een uitnodiging!!

HOUTROOK
Veel Nederlanders hebben last van houtrook. Er zijn namelijk nog veel
mensen die graag hout stoken voor hun verwarming en de
gezelligheid. 10 procent van de Nederlanders bezit een houtgestookte
installatie. Bij het stoken van hout komt CO2 vrij, wat niet goed is voor
het klimaat. Bovendien is houtrook ongezond en mogelijk hinderlijk voor
omwonenden.
Voor meer informatie
zie: https://www.energievergelijk.nl/onderwerpen/houtrook
SMULTUIN
Helaas worden er in en om de smultuin vernielingen aangericht.
Verschillende bomen zijn beschadigd, doordat met stokken e.d.
vruchten uit de bomen worden geslagen. Ook zijn er pas gepote
planten verdwenen. Door sommige kinderen wordt de Smultuin
gebruikt als speelplek, ze rennen overal doorheen en lopen veel
planten kapot.
Als we er opmerkingen over maken, krijgen we niet zulke prettige
antwoorden. Zelfs enkele ouders halen hun schouders op en lopen
weg! We hopen dat daar in het vervolg anders mee wordt omgegaan.
Gelukkig zijn er ook mensen die vragen of ze iets mogen plukken. En
dat mag, want daarvoor is de Smultuin bedoeld. Er heeft zich een
vrijwilliger gemeld om mee te helpen bij het onderhoud.
ZWERFVUIL
Zaterdag 21 september wordt wereldwijd WORLD CLEANUP DAY
gehouden. In ruim 160 landen wordt de wereld een schoonmaakbeurt
gegeven. In Wijchen Noord sluiten we hierbij aan door onze zwerfvuil
actie in Park Noord ook op die dag te houden.
Doet u mee? We starten om 10.00 uur (21 september dus) bij Corrie v.d.
Boogaard op de hoek Tunnelweg/Pluvierstraat.

zo houden we:
WIJCHEN NOORD, een PRIMA OORD!

KINDERBOEKENWEEK 2019 – REIS MEE! VOERTUIGEN
Op 2 oktober a.s. start landelijk de kinderboeken week met het thema
“Reis mee! Voertuigen”.
Omdat we binnen dit thema Noorderlicht-breed activiteiten gaan
organiseren starten wij al op 24 september en zal het thema na de
afsluiting op 10 oktober nog doorlopen in de activiteiten.
M.F.A. Noorderlicht
Roerdompstraat 76
6601 DL Wijchen
024-6415783
06-12296873
Noorderlichtwijchen@gmail.
com

De start op 24 september belooft een spektakel te worden want alle
kinderen mogen die dag met een versierd, uniek of ludiek voertuig
naar school komen. Van skippybal tot olifant, alles wat een mens als
vervoersmiddel gebruikt is van harte welkom!
Na het voertuigendefilé is er voor alle kinderen een speciale
kinderboeken week voorstelling.
En laat u niet misleiden door de titel kinderboeken week, want voor alle
leeftijdsgroepen in Noorderlicht zal er iets gedaan worden met
voertuigen.
De jeugdgroepen van de wijkvereniging gaan lekker aan het knutselen
om voertuigen te maken en ook in de klassen en bij de BSO worden er
ongetwijfeld prachtige voertuigen gemaakt.
Er zal in november een naschoolse cursus worden gegeven met het
thema
“Maak van hout je eigen voertuig” en van 23 september tot 25 oktober
is er een kleine expositie van bijzondere (mini)voertuigen te zien in de
vitrine bij de wijkvereniging.
Voor de oudere wijkbewoners zullen er een aantal muzikale
voertuigenbingo’s worden gehouden en staat er een
voorlichtingsmiddag met demonstratie van scootmobiels gepland.
En omdat het tenslotte vooral om boeken én lezen gaat introduceren
we het “boek op reis”. Op een aantal plaatsen in Noorderlicht zullen
tafels/kasten worden neergezet waar kinderen een meegebracht boek
van thuis kunnen omruilen voor een ander boek. Zo gaan de boeken
van de een naar de ander “op reis” en hebben de kinderen weer iets
nieuws om te lezen.
Op 10 oktober zal op school
de kinderboeken week worden
afgesloten met exposities en
presentaties. De leerlingen kunnen
dan bij elkaar gaan kijken wat er
met het thema is gedaan en in de
nieuwsbrief van november zullen wij
daarvan een foto impressie plaatsen.

