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

14 FEBRUARI – OUDERENAVOND
Heeft u zin om te knutselen, spelletjes te spelen of gewoon gezellig te
kletsen?
Dit kan op 14 februari vanaf 8 uur ’s avonds!
Deze avond wordt georganiseerd door 5 meiden van het Maaswaal
College Veenseweg.
De avond is bedoeld voor 65+ en er zijn geen kosten aan verbonden.
Het vindt plaats in het wijkcentrum Noorderlicht.
We zouden het erg gezellig vinden als u komt.
U kunt zich nu alvast opgeven bij de bar van Wijkvereniging WijchenNoord.
Tot dan!
Met vriendelijke groeten,
Lara Spann, Vera Lubbers, Myrthe van Haaren, Caitlin van den Heuvel
en Lynn Stevens
Maaswaal College Veensweg
3A1 en 3A3
LEDENVERGADERING
Het duurt nog even maar wij willen u alvast attenderen op de
ledenvergadering van de wijkvereniging die op 13 maart om 20.00 uur
gehouden wordt.
De agenda en de notulen van 2018 zijn vanaf 27 februari op de
website te vinden.
Graag tot dan.
NL DOET!
Op 15 en 16 maart a.s. is er weer NL Doet!, een jaarlijks terugkerend
initiatief van het Oranje Fonds waarbij je als organisatie een bijdrage
kunt vragen voor het opknappen van je accommodatie. Voorwaarde
is wel dat er een aantal vrijwilligers uit de buurt/wijk of van een bedrijf
komt helpen bij het klussen/opknappen.
De wijkvereniging heeft ook dit jaar weer een bijdrage aangevraagd
én ontvangen vanuit het Oranje Fonds. Met dit geld willen wij de
houten plantenbakken op de patio (gedeeltelijk) vervangen door
stenen exemplaren. Daarnaast willen wij ook extra plantenbakken
maken om meer groen op de patio te realiseren.
Een gedeelte van het geld is er dus al maar….. wij zijn nog wel op zoek
naar vrijwilligers die ons op zaterdag 16 maart tussen 10.00 en 14.00 uur
willen helpen bij het verwijderen van de oude en het opbouwen van
de nieuwe plantenbakken.
Heeft u wat tijd en zin om deze dag te helpen, meld u dan aan via
activiteiten@wvwn.nl .

AGENDA
4-2 wijkontbijt
4-2 origami
4-2 meidenavond
6-2 Samen een bakkie
doen
7-2 Aan tafel!
8-2 bingo
10-2 PZV Wijchen
12-2 Kookmevrouwen
14-2 ouderenavond
16-2 Lang van stof
16-2 CoderDojo
16-2 spelavond
18-2 wijkontbijt
18-2 origami
19-2 Mannen met
Pannen
21-2 Eten met…
21-2 bloemschikken
25-2 PZV Wijchen

OP ZOEK NAAR….
Bent u op zoek naar een patroon, een bepaald boek,
hobbymaterialen of iemand om eens een spelletje mee te spelen of
te wandelen? In deze nieuwe rubriek kunt u uw vraag kwijt en wie
weet kan een andere lezer u helpen.
Hoe werkt het? Stuur uw vraag (met evt. wat
achtergrondinformatie) op naar de redactie en vermeld tevens uw
naam en hoe u te bereiken bent (telefoonnummer of email adres).
Wij plaatsen uw oproepje dan in de volgende nieuwsbrief.
Deze maand is Iris Verhoeven op zoek naar:
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om van oude kaarsen, nieuwe
kaarsen te maken. Ik ben dan ook op zoek naar oude kaarsen,
kromme kaarsen en restjes, lege pringles bussen en eventueel een
oude pan zodat ik met meerdere kleuren kan werken.
Heeft u 1 van deze materialen of allemaal? Dan mag dit afgegeven
worden op de wijkverenging.
Deze maand is de spelavond van de wijkvereniging op zoek naar:
De RTL Boulevard versie van de 30 Seconds die de postcodeloterij in
december en januari aan nieuwe leden cadeau heeft gegeven.
Heeft u deze toevallig thuis liggen en doet u er niks mee, dan zijn er
een hoop spelfanaten die hier blij mee zijn.
Af te geven op de wijkvereniging.

In deze Nieuwsbrief een gesprek met Henk van Teeffelen. Henk is
voorzitter van de Leefbaarheidsgroep Wijchen Noord, al ruim 10 jaar de
constante persoon in de groep en
‘het gezicht’ van de LBG.

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

Henk van Teeffelen

Hoe ben je bij de LBG gekomen?
Rond 2008 moest er een nieuwe LBG komen, omdat de vorige groep
stopte. Slechts één persoon van de oude groep ging nog enige tijd
door. Samen met Corrie (zie vorige Nieuwsbrief, waar foutief vermeld
werd dat Corrie bij de LBG is sinds 2018, dit moet zijn 2008), en een
aantal anderen begon Henk eraan, toen nog vergaderend in het
houten gebouwtje op het terrein waar nu de Hospice is gevestigd.
Henk zag het als voorbereiding op zijn pensioentijd, die er zat aan te
komen. Het vond het belangrijk om iets te doen voor de omgeving
waarin hij woont en wilde ook meer mensen leren kennen. Besturen
was hem niet vreemd, vanuit zijn werk, maar vrijwilligerswerk had hij niet
eerder gedaan.
Wat kwam je in die 10 jaar allemaal tegen?
Eigenlijk begon de nieuwe groep opnieuw, een doelstelling was nog
niet bekend. Met advies van Hans Bussink (Meervoormekaar) is de
opstart gemaakt. In het begin werd er vooral gewerkt aan het
optimaliseren van de contacten met de gemeente om zodoende
zaken voor de wijk te kunnen regelen. In het begin was het niet
eenvoudig om alle neuzen in de richting van het wijkbelang te laten
wijzen. Die worsteling heeft wel een paar jaar geduurd.
Er ontstonden problemen toen de gemeente een voetbalkooi plaatste
bij de Startvenseweg. Het werd een verzamelpunt van baldadige
jeugd en dit riep natuurlijk weerstand op. Regelmatig kwam er politie
aan te pas, er werd camerabewaking geïnstalleerd en er werden
informatiebijeenkomsten gehouden, waar het fel toeging. Het
verwijderen van de kooi werd geëist en daar moest de LBG voor
zorgen. Uiteindelijk werd met bemiddeling van de LBG de kooi
weggehaald en keerde de rust weer.
De gemeente had er wel van geleerd dat er iets moest gebeuren aan
de leefbaarheid in de wijk! En dat dit niet kon zonder inbreng van
mensen in Wijchen Noord. Daar heeft de LBG al jarenlang haar
bijdrage aan geleverd. Bovendien zorgden vergaderingen met
wijkbewoners voor meer draagvlak naar LBG en gemeente. Mensen
hadden gevoel gekregen dat ze niet aan hun lot worden overgelaten.
Dit kwam ook naar voren bij de oprichting van de Brede School, er
werd duidelijk rekening gehouden met de kritiek m.b.t. overlast, het
veranderende uitzicht, mogelijke hangjeugd, enz.
Zo zorgde wethouder Paul Loermans ervoor dat mensen tijdig
geïnformeerd werden bij ontwikkelingen zoals het omgekeerd afval
inzamelen.

Ook bij het opstellen van het Wijkplan werd die saamhorigheid ervaren.
Mensen spraken open over hun belangen in de wijk. Er zijn intussen 2
zaken, genoemd in het Wijkplan op de rol gezet door de gemeente:
de opknap van de Kraanvogelstraat en het realiseren van kleinere
woningen voor oudere echtparen of alleenstaanden die in de wijk
willen blijven wonen.
Wat is je drive?
Henk wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de wijk. We
kunnen nu kunnen gebruik maken van de nodige kennis van zaken
binnen de LBG, er is een breder palet aan deskundigheid binnen de
groep. Enkele resultaten zijn hierboven beschreven.
Wat is het mooiste resultaat /ervaring?
Park Noord met de Smultuin is iets waar Henk trots op is. Ook de
wandelroutes is een mooi project van de LBG. Dat is duidelijk een
aanwinst voor de leefbaarheid in de wijk. Daarnaast is de goede
verstandhouding met de Wijkvereniging een basis om verder te werken
aan die leefbaarheid.
Waar ga je in 2019 / toekomst voor?
Na de wandelroutes heeft Corrie ideeën geopperd om eens kritisch te
kijken naar de veiligheid van fietsroutes door de wijk. Veel mensen in
de wijk gebruiken gelukkig de fiets, maar er komen ook meer e-bikes.
Zijn de fietsroutes daarop berekend, enz. Zaken genoeg om in kaart te
brengen en zo nodig met de gemeente te overleggen over
aanpassingen en/of verbeteringen.
Als laatste punt noemt Henk de bezetting van de LBG groep. Hij roept
wijkbewoners op om mee te komen doen. Dan kunnen de taken die er
liggen gemakkelijker worden verdeeld!
KUBB TOERNOOI
In september vorig jaar nam een Apeldoorns team deel aan het KUBB
toernooi van Wijkvereniging Wijchen-Noord. Voor hen was het de
eerste kennismaking met het ‘kubben’. Het is zo goed bevallen dat ze
26 januari j.l. zelf een toernooi hebben georganiseerd.
Een team van de wijkvereniging (Iris, Berry en Hans) en een team van
de LBG (Corrie, Maria en Henk) hebben daar deelgenomen, een
leuke, sportieve ontmoeting met de mensen van de Apeldoornse jeude-boulesclub, want dat zijn ze eigenlijk.
Ondanks de gezelligheid was het wedstrijdresultaat minder. In de
poulewedstrijden werd slechts één partij gewonnen door het
‘wijkteam’, LBG verloor alle wedstrijden. In de finalepoules werden nog
wel enkele potjes gewonnen, waardoor we eindigden als 11de en 15de
van de 16 deelnemende teams.
Op 28 september dit jaar (Burendag) organiseert de Wijkvereniging
opnieuw een KUBB toernooi in Wijchen, waar de Apeldoorners
waarschijnlijk weer deelnemen. En hopelijk ook de nodige teams uit
Wijchen zelf.
Op de foto het winnende team uit Apeldoorn, op de achtergrond ons
‘wijkteam’

WIJCHEN NOORD, een PRIMA OORD!

UITREIKING OPBRENGST WINTERMARKT
Op 14 december 2018 organiseerde Noorderlicht de jaarlijkse
wintermarkt. Tijdens deze activiteit presenteerden kinderen en
gebruikers van deze Brede School zich aan ouders en wijkbewoners.
De verkoop van zelf gemaakte werkstukjes, demonstraties en
optredens hebben een bedrag opgeleverd van € 269,97. Dit bedrag
omvat ook de verkoop van koffie, thee, etc. door de wijkvereniging
Wijchen Noord.
M.F.A. Noorderlicht
Roerdompstraat 76
6601 DL Wijchen
024-6415783
06-12296873
Noorderlichtwijchen@gmail.
com

Op bijgaande foto het op 28 januari j.l. uitgereikte certificaat aan Ernie
Drissen (Voedselbank Wijchen).

V.l

V.l.n.r.: Thera (BSO), Ilse (leerling groep 6 en Kinderraad), Carina
(directeur school) en Ernie
NASCHOOLSE ACTIVITEITEN
Het nieuwe boekje met de naschoolse activiteiten van Noorderlicht
voor voorjaar 2019 is weer op scholen uitgereikt en staat ook op de
website. Van musicallessen voor de allerjongsten tot goochelworkshops
voor de kinderen uit de middenbouw, er staan weer allerlei leuke
verrassende activiteiten in!
Bent u nog op zoek naar een activiteit of workshop voor uw (klein)kind,
kijk dan eens op www.wijchennoord.nl onder het kopje “naschoolse
activiteiten”op de home pagina. Voor de meeste activiteiten kunnen
er nog kinderen ingeschreven worden.

