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Beste lezers,
Allereerst namens alle besturen, medewerkers en vrijwilligers van
Noorderlicht, Wijkvereniging Wijchen-Noord, Leefbaarheidsgroep
Wijchen Noord en SameNoord een SPRANKELEND, SPORTIEF,
INFORMATIEF, CREATIEF en bovenal GEZOND

toegewenst!
Na de overvolle decembermaand weer even tijd om bij te komen en
wellicht op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging.
Van yoga tot karate, van bloemschikken tot het onderhouden van het
park in noord en van het bezoeken tót het organiseren of begeleiden
van een activiteit , in Wijchen Noord zijn er vele mogelijkheden!
Wij zien u in 2019 dan ook graag weer in Noorderlicht.

OPBRENGST WINTERMARKT
Tijdens de wintermarkt van Noorderlicht van 14 december j.l. werd er
door de diverse deelnemers geld ingezameld voor de “kinderen van
de voedselbank”. Door de vrijwilligers van de wijkvereniging werden er
pannenkoeken gebakken en beeldjes verkocht voor het goede doel.
De verkoop hiervan leverde € 110,75 op.

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

OLIEBOLLENFESTIJN
Op zondag 30 december was het weer zover, de 8e editie van ons
jaarlijkse oliebollenfestijn. Met een opkomst van (naar schatting) zo’n
130 bezoekers was het wederom een drukke en gezellige middag.
Onze 2 bakvrijwilligers hebben in 3 uur tijd ruim 450 heerlijke oliebollen
gebakken, die bijna allemaal op gegeten zijn door de vele bezoekers.
De gratis koffie, thee en glühwein die door de barvrijwilligers werd
verzorgd en geschonken vond ook gretig aftrek.
Voor de muzikale omlijsting van dit festijn was Trent Voices deze
middag aanwezig, uiteraard met vooral liedjes uit hun kerstrepertoire
waar de bezoekers met plezier naar luisterden.
Kortom, op naar de 9de editie, dus houd de middag van 29 december
2019 maar vast vrij!

AGENDA
7-1 wijkontbijt
7-1 origami
8-1 mannen met pannen
11-1 bloemschikken
11-1 bingo
13-1 PZV Wijchen
15-1 kookmevrouwen
17-1 Aan tafel!
19-1 Lang van stof
19-1 CoderDojo
19-1 spelavond
21-1 wijkontbijt
21-1 origami
28-1 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 zijn de vrijwilligers die de meidenavond organiseren op
zoek naar diverse knutselmaterialen.
Wij willen met de meidenavond graag sieraden maken en zin
daarvoor op zoek naar lege aluminium koffiecupjes om mee te
knutselen. Alle kleuren en soorten zijn welkom, dus gooit u ze
normaal in de prullenbak, spaar met ons mee en lever ze af bij de
bar van de wijkvereniging.
Ook knopen, ritsen en naaigaren waar u niets meer mee doet
kunnen wij goed gebruiken.
Agnes & Marieke
CURSUS BLOEMSCHIKKEN
Ook in 2019 zal Tamara van Tilburg weer een cursus bloemschikken
voor volwassenen verzorgen. Zij bedenkt maandelijks het stukje wat
er gemaakt wordt en de bloemen worden door de cursisten zelf
gekocht. Zo maak je dus altijd een uniek bloemstuk! Voor deze
cursus van 5 x kunt u zich nog aanmelden.
Wanneer:
vrijdag 11/1, 15/2, 15/3, 12/4 & 14/6
van 9.30 tot 11.30 uur
Waar:
krea wijkvereniging
Kosten:
€ 50,= cursuskosten voor 5 x, hier zit 1 kop .
koffie/thee per les, oasis, binddraad e.d. en .
gebruik gereedschap bij inbegrepen.
Kosten van de bloemen zijn voor eigen rekening
en ook de ondergrond dient door cursisten zelf .
te worden meegenomen
Leiding: .
Tamara van Tilburg
Aanmelden:
via Tamara
T: 06-23801362
@: info@bloemengevoel.nl
PRIJSVERHOGING BINGOKAARTEN
Met ingang van de komende bingo op 11 januari a.s. zullen de
prijzen van de bingokaarten met € 0,50 verhoogd worden. Leden
van de wijkvereniging betalen voortaan € 4,= per kaart en nietleden € 4,50. Voor dat geld kunt u wel een hele middag plezier
beleven want met 1 kaart kunt u maar liefst 9 rondes meespelen.
Dus bent u 18 jaar of ouder en op zoek naar een gezellige middag,
kom dan eens meespelen!
De bingo is er iedere 2e vrijdag van de maand en start om 14.00 uur,
de zaal is open vanaf 13.30 uur.

De Leefbaarheidsgroep Wijchen Noord wenst u een goed 2019 met
gezondheid en waar mogelijk een actieve inzet voor de wijk en de
wijkbewoners.

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

Corrie v.d. Boogaard

In deze eerste Nieuwsbrief van 2019 een gesprek met Corrie v.d.
Boogaard, lid van de LBG.
Corrie is lid van de Leefbaarheidsgroep Wijchen Noord sinds 2018. De LBG
van dat moment stopte ermee, slechts één lid bleef in de nieuwe groep
nog enige tijd aan. Sinds ongeveer 2011 is de LBG in de huidige
samenstelling, inclusief Corrie dus, actief.
‘Groen’ is het thema van Corrie in haar LBG-activiteiten.
Als kind was al bezig in de natuur, met haar vader, ook een natuurman,
trok ze erop uit. Op de mulo werd ze geïn-spireerd door haar
natuurkundeleraar. In de verkeringstijd met haar Henk trokken ze vaak de
bossen rond Berg en Dal in. En ook in haar scoutingtijd was natuur
natuurlijk een belangrijk onderwerp van spel en verkennen.
Toen Corrie bij de LBG kwam was er begonnen met het inrichten van Park
Noord als Cool Nature Park, een opzet die Corrie erg aansprak: veel
ruimte voor kinderen om zelf dingen te onderzoeken en ontdekken.
Samen met kinderen van de basisscholen werd het plan gemaakt. De
BSO kwam er regelmatig spelen. Met de Wijkvereniging werden
natuuractiviteiten ontwikkeld voor kinderen. Helaas voor Corrie bleek dat
door gebrek aan goed professioneel beheer het Cool Nature concept
niet echt tot zijn recht kwam. Maar Park Noord blijft een fijn park om te
vertoeven, wandelen met de hond, gebruik maken van de verschillende
speeltoestellen en de waterpompjes, genieten van de zon op een
bankje, mensen ontmoeten, enz. De ‘Smultuin’ is wel een stuk in het park
dat naar de zin van Corrie is ingericht. In dit deel van het park (aan de
kant van de Hoefsestraat), afgebakend door vlechtheggen, staan
struiken met bessen, kruiden en een aantal fruitbomen, bedoeld om te
gebruiken door iedereen die dat wil. Corrie onderhoudt de Smultuin
samen met Henk Hermsen en een aantal anderen, o.a. mensen van
Werkpost Noorderlicht, die dagbesteding biedt aan mensen met een
beperking. De Smultuin is toegankelijk voor iedereen om te oogsten,
vooral bessen en kruiden. Er kan ook hulp geboden worden bij het
onderhoud, een uurtje per maand op maandag- en woensdagochtend.
Nu zijn er plannen voor een Weijkpark, een kinderboerderij en met
speeltuin, ook voor kinderen met lichamelijke beperkingen. En daar is
Corrie natuurlijk ook bij betrokken. Als vertegen-woordiger van de LBG
probeert ze het belang van alle wijkbewoners binnen de plannen tot z’n
recht te laten komen.
Ook voor de toekomst heeft Corrie ideeën die ze graag wil uitwerken.
O.a. over veiliger fietsroutes door Wijchen Noord, naar het centrum en
het buitengebied. Positieve communicatie met de gemeente en
wijkbewoners is dan cruciaal, vindt ze.

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

Stichting Rechtswinkel Wijchen naar Noorderlicht
Per 1 januari 2019 zal Stichting Rechtswinkel Wijchen verhuizen naar
Noorderlicht (kamer van Sociaal Wijkteam Wijchen). De rechtswinkel
bestaat uit enthousiaste studenten rechtsgeleerdheid aan de Radboud
Universiteit in Nijmegen. Ons doel is het helpen van mensen met
juridische problemen en het verlagen van de drempel om juridische
hulp te zoeken. Vanaf 9 januari 2019 zal Stichting Rechtswinkel Wijchen
iedere woensdagavond tussen 19.00 en 20.30, met uitzondering van
feestdagen en vakanties, een gratis inloopspreekuur houden. Voor
meer informatie kunt u terecht op onze facebookpagina of op
www.rechtswinkelwijchen.nl. U bent van harte welkom op ons
inloopspreekuur!

