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Beste lezers,
De temperatuur en de zon zijn nadrukkelijk aanwezig en overal waar je
komt hoor je dezelfde vraag. Ga jij nog op vakantie en waar ga je naar
toe?
Het mag duidelijk zijn, Wijchen Noord maakt zich op voor de
zomervakantie!
In Noorderlicht zijn er afscheidsborrels, lunches van diverse groepen,
oefent groep 8 voor de eindmusical en worden de laatste
vergaderingen gehouden.
Op 4 juli hebben de kinderen van de Paulusschool hun laatste
schooldag, het Sociaal Wijk Team werkt vanaf maandag 8 juli vanuit ‘t
Mozaiek en ook de wijkvereniging zal (op een enkele activiteit na) de
deuren sluiten tot maandag 19 augustus.
Daarna gaan we weer uitgerust van start met de vele (ook nieuwe)
activiteiten in het gebouw.
Hierover in deze en de volgende nieuwsbrief meer!
Wij wensen u allemaal een goede zomer toe en graag tot ziens in
augustus!

CURSUS EERSTE HULP AAN BABY’S EN KINDEREN
In september start er in Noorderlicht een nieuwe Rode Kruis
basiscursus Eerste hulp aan baby’s en kinderen op
drie donderdagavonden van 19.30 tot 22.30 uur:
Donderdag 12 & 19 september en donderdag 3 oktober.
Hieronder wat info over de basiscursuscursus:
De cursus “EHBO aan baby’s en kinderen” is voor alle ouders,
verzorgers, opa’s, oma’s, gastouders, en ehbo’ers die willen weten wat
je moet doen bij een ongeval met een kind. De cursus wordt gegeven
conform Het Rode Kruis en bestaat uit 3 avonden van 3 uur. Na afloop
van de cursus ontvang je het Certificaat Eerste Hulp aan kinderen van
Het Rode Kruis. Na afloop van de cursus kun je een kind in veiligheid
brengen, de toestand van het kind beoordelen, reanimeren, een AED
gebruiken en eerste hulpverlenen bij bewusteloosheid, bloeding,
brandwond, circulatiestilstand, CO-vergiftiging, ernstige allergie,
hoofdletsel, huidwond, koorts en koortsstuipen, kortademigheid, letsel
aan botten, spieren en gewrichten, nek- en wervelletsel, neusbloeding,
tand door de lip, verdrinking, vergiftiging, verloren/afgebroken tand,
verslikking, verstikking, vinger tussen de deur, vreemd voorwerp in neus
en oor en vuiltje in het oog.
Speciale prijs bij rechtstreeks aanmelden via mail: € 125,- per persoon!!
(Rode Kruis webshop-prijs is € 140,-) Dit is inclusief Rode Kruis boekje
EHBO aan baby’s en kinderen, officieel certificaat van Het Rode Kruis
en alle benodigde verbandmiddelen. De cursus gaat door vanaf 8
deelnemers (en maximaal 14 deelnemers per groep).
Herhalingscursus:
Daarnaast start er in september ook een Rode Kruis herhalingscursus
Eerste Hulp aan baby’s en kinderen. Deze is bedoeld voor iedereen die
al een basiscursus heeft gevolgd en zijn/haar certificaat geldig wil
houden/ wil verlengen. De herhalingscursus bestaat uit 2 avonden
(woensdag 25 september en woensdag 10 oktober) van elk 2 uur
(19.30-21.30 uur). Kosten voor de herhalingscursus zijn: € 80,- (webshop
prijs is € 85,-) per persoon. Dit is inclusief certificaat van het Rode Kruis
en alle benodigde verbandmiddelen.
Veel zorgverzekeraars vergoeden (een gedeelte) van de kosten.
Informeer hiervoor bij je eigen zorgverzekeraar!
Aanmelden voor de cursus kan tot uiterlijk maandag 26 augustus, via
een mail naar:
Rooslooije@hotmail.com
Bij aanmelden graag vermelden:
Voorletters:
Naam:
Achternaam:
Geb. datum:
Adres:
Postcode:
Plaats:
E-mailadres:
Telefoonnummer:

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

TE KOOP:
Professionele pooltafel
Lexor 7ft - leisteen
(speelmaat 100 x 200)

Met rood speellaken,
compleet met ballen
in tray, triangel,
3 keu’s etc.
Meer informatie?
voorzitter@wvwn.nl
of Berry Verhoeven
06-52374639

WIJKVERENIGING HELPT BILJARTERS UIT DE “BRINK”.
Misschien heeft u het onlangs in de Wegwijs gelezen, de biljartgroep uit
de “Brink” was op zoek naar ruimte voor hen zelf en het biljart.
Vanwege interne verhuizingen in de “Brink” kunnen zij daar na de
vakantie niet meer terecht. Wijchen Noord heeft op deze noodoproep
gereageerd en na een aantal prettige gesprekken met zowel het
bestuur als de biljartgroep krijgen zij nu bij ons een plekje. Ons huidige
poolbiljart zal in de zomervakantie vervangen worden door de tafel uit
de “Brink” en vanaf de aanvang van het nieuwe seizoen zullen de
“Brink Biljart Boys” naar Noord komen. Alvast van harte welkom en veel
biljartplezier gewenst!
Uiteraard kan het biljart in de avonduren ook door wijkbewoners
worden gebruikt, maar daarover meer in de volgende nieuwsbrief.
ACTIVITEITEN VAN DE WIJKVERENIGING NA DE VAKANTIE
Vanaf augustus/september gaan de diverse activiteiten bij de
wijkvereniging weer van start. Wij zijn momenteel nog druk bezig met
het inplannen daarvan, sommige activiteiten veranderen van dag of
tijdstip en er zullen ook nieuwe activiteiten worden gestart (zie ook het
stukje over de biljarters).
Omdat ook onze vrijwilligers op vakantie gaan, zullen alle wijzigingen
pas vanaf week 33 op de website vermeld staan.
Kijkt u dan eens bij het kopje “wijkvereniging” naar de activiteiten
volwassenen en activiteiten jeugd. Wie weet staat er ook voor u of uw
(klein)kinderen iets leuks bij!
Daarnaast zijn wij ook bezig met het maken van een agenda op de
website, ook deze zal na de vakantie operationeel zijn en dan kunt u in
één oogopslag zien wat er per dag/week/maand in Noorderlicht en
de wijk te doen is.
Een aantal activiteiten die nog voor óf vlak na de vakantie worden
gehouden vind u hieronder.
SAMEN EEN BAKKIE DOEN ?
Op woensdag 3 juli a.s. is weer “Samen een bakkie doen?”, de
gezellige inloopochtend voor alle wijkbewoners. Trudie en Ans staan
weer klaar om een heerlijk bakje (gratis) koffie of thee voor u in te
schenken. Nog even lekker bijkletsen voor de zomervakantie! Tussen
10.00 en 12.00 uur bent u van harte welkom.

BINGO
Als aller-allerlaatste activiteit voor het sluiten van onze deuren staat
er op vrijdag 12 juli nog een bingo gepland.
Vanaf 13.30 uur kunt u zin de zaal terecht en om 14.00 uur start de
spannende bingo waarbij gespeeld wordt om geldprijzen. Rijk ga je
er niet van worden, maar een gezellige middag met een hapje is
het wel. Iedereen vanaf 18 jaar is van harte welkom om mee te
spelen, het bingoteam ziet u graag komen!
Kosten: € 4,00 per kaart voor leden van de wijkvereniging en € 4,50
per kaart voor niet - leden van de wijkvereniging.
U kunt met een kaart 9 rondes meespelen en aan het einde van de
bingo is er nog een extra ronde waarvoor ook extra kaarten à € 0,50
per stuk kunnen worden bijgekocht.
BLOEMSCHIKCURSUSSEN
Ook het komende seizoen zullen er weer bloemschikcursussen bij de
wijkvereniging worden gegeven.
Ria Wolters zal vanaf september weer op de 3e donderdag van de
maand les komen geven. Bij deze cursus hoeven de deelnemers
alleen een ondergrond (vaas, schaal etc.) mee te nemen, Ria zorgt
voor de rest van de materialen en de bloemen. Er zijn nog enkele
plaatsen beschikbaar, kosten zijn € 75,00 per 5 lessen voor leden van
de wijkvereniging en € 80,00 per 5 lessen voor niet-leden van de
wijkvereniging, dit is incl. 1 kop koffie of thee per keer en alle
materialen.
Info/opgave: via Mireille Roelofs, activiteiten@wvwn.nl
Tamara van Tilburg start in oktober 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.
Op 12 september geeft Tamara als seizoenstarter weer een “losse”,
volledig verzorgde workshop van 19.30 tot 21.30 uur.
In tegenstelling tot bovenstaande zorgt zij dan voor alle benodigde
materialen, van een ondergrond tot de bloemen en blad. Kosten
voor deze workshop zijn € 29,= p.p.
Info/opgave voor cursus en/of workshop: Tamara van Tilburg,
info@bloemengevoel.nl of 06-23801362
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:

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 Kosten: € 3,75 per keer, inclusief 1
consumptie, verdere consumpties op
eigen kosten
Mireille Roelofs, via activiteiten@wvwn.nl of tel. 0646564511

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
moet 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!

De LBG-leden in beeld, deze keer Els de Boer.

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

Hoe raakte je betrokken bij de LBG?
Ik werd gevraagd door Corrie v.d. Boogaard,
die ook net lid van de LBG was geworden
een begroting, fondsen werven
(bijv. via Rabobank Clubactie), e.d. Alles
wordt besteed aan de wijk: de maandelijkse
vergaderingen, het houden van informatieavonden, het organiseren van activiteiten
bijv. bij Burendag, het onderhoud aan Smultuin
en wandelroutes. Volgend jaar ga ik met
pensioen en dan hoop ik meer tijd te kunnen
besteden aan de LBG.
Wat vind je het nut van de LBG?
Leefbaarheid is erg belangrijk voor een wijk, zoals veiligheid en
saamhorigheid, aandacht voor openbare groen, voorzieningen als
winkels en openbaar vervoer, zorg voor Park Noord. Dit moet een plek
van rust zijn! Dit proberen we als LBG te waarborgen en eventueel
verbeteren. Het belangrijkste, maar ook het moeilijkste, is het om te
weten te komen hoe de mensen in Wijchen Noord zelf denken over de
leefbaarheid. Ze laten dat te weinig horen. Klagen en mopperen onder
elkaar helpt daar niet bij!
Wat zijn de sterke punten van de leefbaarheid in Wijchen Noord?
Wijchen Noord is redelijk groen, veel groenstroken met struiken en
bomen. Dat moet niet wijken voor parkeerplaatsen, hoewel daar hier
en daar ook behoefte aan is. Zelf vind ik Park Noord een ‘pareltje’ in de
wijk, een oase van rust. De ontwikkeling van het Weijkpark
(kinderboerderij e.d.) willen we als LBG heel duidelijk volgen, om zoveel
mogelijk de rust van het park te waarborgen.

Zijn er zwakke punten m.b.t. leefbaarheid?
Er wordt niet echt iets gemist. Mensen geven aan, voor zover we het
horen, dat ze het goed naar de zin hebben in Wijchen Noord. Het
opknappen van de Kraanvogelstraat is wel echt nodig, dat is een
doorn in het oog. En bij de winkels is wat leegstand ontstaan door het
vertrek van de dierenwinkel en de shoarmazaak. Dat moet niet te lang
duren. De gemeente is er mee aan het werk, maar er moet medewerking van ondernemers zijn.Voor onze groep is het belangrijk dat we
zichtbaarder worden, hoewel dat moeilijk vorm te geven is. Waar
mogelijk, werken we daaraan.

Hoe vind je de relatie met de gemeente?
Sinds we als LBG een stichting zijn (nu ongeveer 10 jaar) zijn we een
officiële gesprekspartner van de gemeente en ze nemen ons daarin
serieus, het contact tussen LBG en gemeente verloopt goed.
Belangrijk is dat we op tijd geïnformeerd worden. Dan kunnen we meer
doen voor de wijk.

