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Beste lezers,
Terwijl de regen met bakken uit de hemel valt, zit de redactie lekker
warm in Noorderlicht dit stukje te typen.
Stiekem toch wel weer gezellig, die donkere avonden, waardoor je
weer zin krijgt in de komende maanden. De activiteiten zijn weer in
volle gang en er wordt alweer druk gebrainstormd over de komende
Sint Pannekoek en de wintermarkt.
Maar we moeten ook de lopende activiteiten niet vergeten.
Wat te denken van de kinderboeken week die in Noorderlicht al op 24
september j.l. gestart is met het thema voertuigen.
Bij de wijkvereniging zijn er tijdens diverse activiteiten al speciale
voertuigenbingo’s gehouden, men kreeg muziekfragmenten te horen
waarin 1 of meerdere voertuigen werden bezongen.
Uiteraard werden de correcte bingo’s beloond met een passende prijs.
Van een pak kano’s tot een doos met brommerdropjes en als
hoofdprijs 2 toegangskaarten voor het Velorama fietsmuseum in
Nijmegen.
De bezoekers hebben er van genoten!
Deze week zal op school de kinderboeken week worden afgesloten,
wat de kinderen tijdens de themaweken hebben gedaan kunt u
bekijken in de lijsten die in de hoofdgang van Noorderlicht hangen en
op het “pleintje” bij de kleuterafdeling.
Ook de werkstukken die de jeugd van de wijkvereniging hebben
gemaakt zijn dan te bewonderen, kijkt u maar eens in de
ontmoetingsruimte naar de prachtige luchtballonnen van de Fun Kids
of in de vitrine naar de fietsen die tijdens de meidenavond in elkaar zijn
gezet.
Komt u zelf maar eens in Noorderlicht kijken hoe leuk dat er allemaal uit
ziet!
HERFSTVAKANTIE
Van 14 t/m 20 oktober is het herfstvakantie en zullen de Paulusschool
en Wijkvereniging Wijchen-Noord gesloten zijn.

KOM GO(E)D ONT-MOETEN, DIENST VOOR DE BUURT.
Op zondag 15 september was er al vroeg veel bedrijvigheid in het
Noorderlicht. Om 9.00 uur werd er begonnen met het smeren van 400
broodjes voor de lunch. Er werd koffie en thee gezet en er werden
heerlijke koeken op grote schalen gelegd om de gasten bij
binnenkomst te voorzien van een lekker bakje met wat lekkers.
Rond 11.00 uur was de gymzaal mooi vol gestroomd en kon de dienst
gaan beginnen.
Het thema Go(e)d ont-moeten werd aan de hand van 3 korte stukken
uitgelegd omlijst met mooie
muziek, gespeeld en gezongen door onze band.
De focus van de ochtend zal vooral bij het thema Ontmoeten. Wij zijn
blij dat we in het Noorderlicht
een mooie nieuwe plek hebben gevonden waar we elkaar elke
zondagochtend mogen ontmoeten, waar we
God mogen ontmoeten maar waar we ook buurtgenoten willen gaan
ontmoeten. En dat was nou juist het
doel van deze ochtend. Laten we de buurtgenoten van het
Noorderlicht eens gaan ontmoeten.
En dat is gelukt. Na de dienst hebben we met een grote groep heerlijk
genoten van de lekkere broodjes.
Hierbij zijn er mooie ontmoetingen geweest, met goede gesprekken en
een zeer prettige sfeer.
Kortom wat ons betreft was het een geslaagde ochtend.
En aan het eind van dit stuk willen we nog benadrukken dat we elkaar
elke zondag kunnen ontmoeten.
Om 10.30 uur hebben we een dienst in de gymzaal van het
Noorderlicht met aansluitend koffie drinken met elkaar.
Voor meer informatie verwijzen we naar de
website www.parousiawijchen.nl
Hopelijk tot ziens !
Namens Parousia Wijchen
Renate Neuteboom
Secretariaat

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

Info/opgave voor cursus en/of workshop:
Tamara van Tilburg
@ info@bloemengevoel.nl
Tel: 06-23801362

Bovenstaand stuk wordt aankomende week gemaakt.
SPELLENAVOND
Met ingang van afgelopen september is de spellenavond van de
wijkvereniging verplaatst van de zaterdagavond naar de 2de
vrijdagavond van de maand. De spellenavond is er voor jong en
oud en heeft een vrije inloop. Of je nu van een simpel spelletje of
een uitgebreid bordspel houdt, alles is mogelijk. De wijkvereniging
beschikt over een aantal spellen maar de bezoekers nemen ook zelf
vaak (nieuwe) spellen mee. Heb je dus zelf een leuk spel, maar
geen medespelers, kom dan meedoen!
De entree is gratis en de wijkvereniging zorgt altijd voor iets lekkers
tijdens het spelen.
Alleen de consumpties zijn voor eigen rekening.
De spellenavonden zijn van 20.00 tot 23.59 uur en worden in 2019
nog gehouden op 11 oktober, 8 november en 20 december (let op,
dit is de 3e vrijdag van de maand!).
Graag tot dan!

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

Cunera melkfabriek (tegenwoordig de Cunerahof)
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!!

HOMMERSON SCHOONMAAKBEDRIJF ZOEKT PERSONEEL
Hommerson Schoonmaakbedrijf is een betrokken familie bedrijf sinds
1978. Wij verzorgen de schoonmaak voor kantoren, onderwijs, zorg,
vastgoed – en VvE beheerders, retail en recreatie.
Zij zijn ook verantwoordelijk voor de schoonmaak van Noorderlicht.
M.F.A. Noorderlicht
Roerdompstraat 76
6601 DL Wijchen
024-6415783
06-12296873
Noorderlichtwijchen@gmail.
com

Functieomschrijving:
Wij zijn per direct op zoek naar nieuwe collega's (interieurverzorgers)
voor een aantal panden in Wijchen. Het betreft een vaste functie voor
minimaal 10 uur per week van maandag t/m vrijdag. Heb jij ervaring in
de schoonmaak en interesse in deze functie? Lees dan snel verder!
Werkdagen: maandag t/m vrijdag
Pand 1 (school): 14.30 t/m 17.00 uur = 2,5 uur per dag
Pand 2 (school): 18.00 t/m 20.00 uur = 2 uur per dag
Pand 3 (school) 14:30 t/m 16:00 = 1,5 uur per dag
Werkzaamheden:
Je verricht verschillende werkzaamheden waaronder: stofzuigen,
moppen en het schoonmaken van sanitair. Ook val je zo nu en dan in
voor een collega.
Functieprofiel:
• Je voert zorgvuldig het schoonmaakprogramma uit
• Je bent het visitekaartje van Hommerson schoonmaakbedrijf
• Je bent flexibel
• Je woont in Wijchen
• Je hebt een representatieve uitstraling
• Ervaring is gewenst maar niet noodzakelijk
Wat kun je verwachten?
• Een vakgerichte opleiding
• Leuke collega’s, werksfeer
• Salariëring conform CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf

VOORLICHTINGSAVOND WEIJKPARK
Donderdag 5 september was er een goed bezochte voorlichtingsavond,
met veelal, direct omwonenden van het park Noord. De afgelopen
periode deden er verschillende verhalen de ronde en was er wat onrust
ontstaan, dit was de reden van de initiatiefnemers van het Weijkpark om
een voorlichtingsavond te organiseren. Aan het begin van de avond
ging het vooral over de bezwaren en mogelijke overlast, die met name
een dierenweide, zou kunnen opleveren. Zo werden o.a. vandalisme,
rattenplaag, parkeerproblemen, stankoverlast en bebouwing in het park
genoemd, maar ook gaf men aan dat men beter op de hoogte
gehouden wilde worden. In de loop van de avond werd de sfeer milder
en ontstond er ruimte om met elkaar te kijken tegen welke praktische
problemen er aan gelopen wordt. Vanuit stichting Weijkpark werd
aangegeven dat zij nog echt in de plan-fase zitten maar er wel serieus
mee bezig zijn en dat zij de buurt graag willen betrekken in het verder
ontwikkelen van de plannen. Vier mensen gaven aan dat zij namens de
aanwezigen graag mee willen denken over het vervolg. Dit aanbod
werd van harte geaccepteerd evenals het aanbod van één van de
aanwezige om de communicatie te verbeteren. Afgesproken werd dat
zij op de eerst volgende kerngroep vergadering van het Weijkpark zullen
worden uitgenodigd.
Aan het eind van de avond was duidelijk dat een aantal van de
aanwezigen het park zoals het nu is prima vindt en dat het wat hen
betreft blijft zoals het is, een aantal mensen zien wel wat in de plannen
maar willen wel een aantal dingen verandert zien en een aantal mensen
dat nog niet weet wat ze er nu precies van moeten denken.
Al met al was het een enerverende avond waarbij het goed was om
met elkaar gesproken te hebben en die hopelijk een aanzet is geweest
om gezamenlijk iets moois neer te zetten in park Noord.
INTENTIEVERKLARING GETEKEND IN WEIJKPARK IN WIJCHEN NOORD
Op donderdag 19 september j.l. was het een feestelijke dag voor
stichting Weijkpark. Samen met de alle partners is de intentieverklaring
getekend voor de ontwikkeling van de Kinderboerderij Weijpark Noord.
Namens gemeente Wijchen was Paul Loermans aanwezig. Ook
Wijkvereniging Wijchen Noord, De Driestroom, De eerste stap, Stichting
Kans en Kleur en Meervoormekaar hebben getekend. Door de
ondertekening onderzoeken wordt er gekeken of een kinderboerderij
realiseerbaar is. Ook liggen er plannen voor een speeltuin klaar.
Doelstelling van het Weijkpark is vooral om mensen in verbinding te
brengen, zowel jong als oud. Nadat de intentieverklaring ondertekend
was werd er geproost met een glaasje champagne.

