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Beste lezers,
Na een zeer warme en mede door de Corona “anders dan andere
jaren” zomervakantie zijn we voorzichtig weer aan de slag gegaan in
Noorderlicht.
Vanaf 24 augustus j.l. zijn de schoolpleinen dus weer bevolkt met de
leerlingen van Paulusschool en Unit Jong Kind en worden de diverse
ruimtes en zalen in Noorderlicht weer bezocht voor allerlei activiteiten.
Uiteraard met alle nog geldende maatregelen, zo blijven we thuis als er
gezondheidsklachten zijn, geven we elkaar geen hand bij het weerzien
na de vakantie en houden we 1½ meter afstand van elkaar.
Daarnaast vragen wij u om bij het betreden van Noorderlicht bij de
ingang uw handen te desinfecteren.
Hopelijk leidt dit ertoe dat Noorderlicht gewoon open kan blijven en de
activiteiten van alle gebruikers door kunnen blijven gaan.
Bent u nog op zoek naar ruimte voor een (sport)activiteit, in
Noorderlicht is er nog de mogelijkheid om die te huren.
Voor meer informatie kunt u terecht bij
Erik Berns, facilitair manager Noorderlicht:  06 – 12296873

BESTE BEZOEKER VAN DE WIJKVERENIGING,

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

Als bestuur van de wijkvereniging vinden wij het prettig dat wij na
maanden van sluiting en in juni het organiseren van af en toe een
kleine activiteit, vanaf september weer met onze activiteiten van start
gaan.
Nog niet zoals voor de Corona lockdown, maar met een aantal
aanpassingen kunnen bijna alle activiteiten weer gehouden worden.
Gelukkig maar, want wij hebben u als bezoeker gemist en omgedraaid
ook, gezien het aantal vragen en opmerkingen in onze richting.
Als bestuur hebben wij samen met beheer en activiteitencommissie
kritisch gekeken naar de diverse ruimtes van de wijk en het veilige
gebruik daarvan.
Voor een aantal activiteiten houdt dat in dat zij naar een andere
dag/tijdstip zijn verhuisd of dat het aantal deelnemers aan de activiteit
tijdelijk verminderd is.
Door andere tafelopstellingen en looprichtingen kunnen we op een
veilige manier bezoekers ontvangen. Daarnaast is er van alle vaste
groepen een registratie zodat wij op de hoogte zijn van onze
bezoekers.
Helaas is het gezellige in een groep bij elkaar zitten er nog even niet bij,
de tafels staan in groepjes waar maximaal 4 personen aan kunnen
zitten. Houd u daar alstublieft rekening mee.
En natuurlijk vragen wij u om bij gezondheidsklachten vooral THUIS TE
BLIJVEN!!! Zo brengt u onze overige bezoekers en vrijwilligers niet in
gevaar.
Met al het bovenstaande in gedachten zien wij u graag weer in goede
gezondheid terug bij onze activiteiten,
Bestuur Wijkvereniging Wijchen-Noord

RIKKEN/KAARTEN
Een van de activiteiten die voorlopig NIET van start zullen gaan is het
georganiseerde rikken op de dinsdagmiddag. Omdat er bij de
wijkvereniging vragen over kwamen hebben wij in samenspraak met
Peter Peters, de contactpersoon van het rikken, de volgende oplossing.
Mochten er mensen zijn die willen kaarten/rikken dan is dit onder de
volgende voorwaarden mogelijk:
* rikken/kaarten op dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur
* maximaal 12 personen, 4 per tafel met 1½ meter afstand tot elkaar
* spelers blijven hele middag aan dezelfde tafel zitten/spelen
* er wordt gespeeld om “niets”, prijzen worden pas weer ingevoerd als
Peter en Jo
de leiding weer nemen
* deelname is € 1,= per persoon, af te dragen aan de barvrijwilliger
* deelname kan alleen na inschrijving, dit gaat via Peter Peters,  0246418191

SAMEN EEN BAKKIE DOEN?
Beste wijkbewoner,
Wij nodigen u van harte uit voor onze maandelijkse koffie
inloopochtend in de ontmoetingsruimte van de wijkvereniging in
Noorderlicht, Roerdompstraat 76.
Aanstaande woensdag 2 september van 10.00 tot 12.00 uur is er weer
zo’n gezellige koffieochtend.
Onder het genot van een bakje koffie of thee elkaar ontmoeten en
even bijkletsen, dit alles uiteraard met inachtneming van 1,5 meter
afstand.
Koffie en thee zijn tijdens deze ochtenden gratis, overige consumpties
dienen wel afgerekend te worden.
Graag tot woensdag!
BINGO
Op 10 juli jl. was er alweer de 2e bingo in “Coronastijl”.
Met een goede 30 deelnemers op 1,5 meter van elkaar, Elly die met de
bingokaarten naar de tafel met bingovrijwilligers op en neer liep ter
controle van de bingo’s verliep alles prima.
In plaats van de extra ronde die er normaal is, hadden we dankzij een
schenking van FOOGI (Foods & Gifts/leverancier van kerstpakketten)
een “tassenronde”. Bij iedere bingo mocht de winnaar een
gloednieuwe tas komen uitzoeken, variërend van boodschappentas
tot rugzak.
Een leuke verrassing die door de bezoekers werd gewaardeerd.
Op vrijdag 11 september zal er weer een bingo plaatsvinden, deze kan
alleen na inschrijving worden bezocht!
Bezoekers van de vorige bingo staan in principe al ingeschreven, bij
verhindering wel graag even afmelden. Daarnaast zijn er nog enkele
plaatsen vrij.
Vanaf maandag 7 september kunt u zich hiervoor aanmelden bij:
Leny van Woezik 024-6417554 of 06-46472068.

JEUGDACTIVITEITEN WEER VAN START !!!
In september gaan ook de diverse jeugdactiviteiten bij de
wijkvereniging van start. Met ingang van het huidige schooljaar zijn
alle jeugdactiviteiten naar de maandag verschoven. Onder de
noemer #DOES LEUK worden er een aantal losse workshops voor de
kinderen uit de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8 georganiseerd. Zij komen
ter vervanging van Pinkeltje en de kookworkshops. De workshops van
#DOES LEUK staan in een speciale flyer met alle jeugdactiviteiten van
de wijkvereniging die aan de kinderen op de Paulusschool worden
uitgedeeld en ook op de website te vinden is bij activiteiten jeugd van
de wijkvereniging.
Wij zijn nog op zoek naar (groot)ouders die het leuk vinden om
(eenmalig) een workshop te geven aan kinderen. Kun je goed
timmeren, kleding maken, boetseren etc. en wil/kun je die kennis
overdragen aan kinderen, meld je dan aan bij activiteiten@wvwn.nl
Wij nemen dan contact op om te kijken of we samen iets kunnen
organiseren.
NIEUW VANAF SEPTEMBER – CREATIEVE INLOOP
Met ingang van september starten wij met een creatieve inloop op de
donderdagochtend. De bedoeling hiervan is dat je gezellig met
elkaar een kop koffie of thee drinkt en ondertussen je creatieve hobby
kunt uitvoeren. Dat kan variëren van breien en haken tot het maken
van kaarten en diamond painting. Je neemt dus je eigen materialen
mee. Let op: omdat deze activiteit in de ontmoeting-sruimte
plaatsvindt kunnen er alleen “schone” hobby’s worden gedaan.
Boetseren, schilderen e.d. kan dus niet tijdens deze inloop. Voor deze
inloop hoeft u zich niet aan te melden, deelname is vrijblijvend. Als u
dus maar een uurtje wilt/kunt komen is dat ook mogelijk. Vanuit de
wijkvereniging willen we ook proberen om in de toekomst een aantal
workshops op de donderdagochtend te organiseren zodat je kennis
kunt maken met andere hobby-technieken. Daarover houden wij u
via deze nieuwsbrief op de hoogte.
Wat:
creatieve inloop
Waar:
ontmoetingsruimte wijkvereniging Wijchen-Noord
Wanneer:
donderdag van 9.30 tot 11.30 uur (start in september)
Kosten:
inloop is gratis, alleen koffie/thee en
evt. workshops/materialen
moeten afgerekend worden
Info:
Mieke Steeg  06-23307896
LANG VAN STOF
Eens per 2 à 3 maanden is er een Lang van stof- middag bij de
wijkvereniging. Dé gelegenheid om ongestoord aan een kledingstuk
te werken, waarbij mededeelnemers je ook nog voorzien van handige
tips & trucs. Neem dus je naaimachine, stoffen, patronen etc. mee en
maak er een gezellige en productieve middag van. Lang van stof is
van 12.00 tot 17.00 uur en de eerstvolgende is op zaterdag 12
september a.s. In verband met het aantal plaatsen wel even van
tevoren aanmelden bij
Mireille Roelofs, mirei@upcmail.nl of  06-46564511

BESTUURSLEDEN GEVRAAGD
De actieve Wijkvereniging Wijchen- Noord zoekt voor uitbreiding van
het bestuur enkele bestuursleden. Wij bieden: collegiale
medebestuursleden, een prachtige en goed geoutilleerde huisvesting
en een uitstekend beheer. Wijkvereniging Wijchen - Noord is één van
de samenwerkende partners in de multifunctionele accommodatie
(MFA) Noorderlicht samen met Paulusschool en BSO “Eerste Stap”.
Er is een maandelijks overleg (dagelijks bestuur) en om de twee
maanden een algemeen overleg met coördinatoren beheer/inkoop,
programma/activiteiten en PR. Meer informatie kunt U krijgen bij:
Henk van Haeften,  06-46740190, contact@wvwn.nl
KUBB TOERNOOI OP 26 SEPTEMBER 2020 – DOET U MEE ??
Op zaterdag 26 september is het weer nationale Burendag.
In dat kader organiseert Wijkvereniging Wijchen-Noord weer een Kubb
toernooi voor jong en oud.
Wijkvereniging Wijchen-Noord is ook dit jaar weer op zoek naar teams
uit Gemeente Wijchen die hieraan mee willen doen. Vanaf 2
personen kun je je als team al inschrijven (kinderen, volwassenen en
ouderen, iedereen kan meedoen). In deze tijd is dit een ideaal spel
om lekker buiten met je gezin te doen! Kubb is een spel waarin 2
teams van elkaar een aantal blokken om moet gooien, dit uiteraard
met spelregels.
Het Kubb toernooi zal in park Noord worden gehouden van 13.00 tot
16.00 uur. Daarna is er nog een kleine prijsuitreiking. Deelname aan
het toernooi is gratis.
Uiteraard wordt er rekening gehouden met de maatregelen van het
RIVM. Park Noord is een groot grasveld met voldoende ruimte om 1,5
meter afstand te houden tussen elkaar en tussen de diverse Kubb
speelvelden. We zorgen voor handschoenen en desinfecterende
handgel. Als het kabinet besluit om in september beperkt of geen
evenementen toe te laten, zullen we alle ingeschreven deelnemers
op de hoogte brengen van een aanpassing of annulering van het
toernooi.
Bij een eventuele slechte weersverwachting zullen wij een alternatieve
binnen activiteit aanbieden, uiteraard wordt u ook daarvan op de
hoogte gebracht.
Zin gekregen om mee te doen? Stel dan een team samen met
bijvoorbeeld je gezinsleden (2 à 3 personen) en meld je aan via
activiteiten@wvwn.nl.
Dit kan t/m 12 september 2020. Na de slotdatum van de inschrijving
ontvangen teams een mail met overige informatie over het Kubb
toernooi.

KRAANVOGELPLAN
Op 25 juni j.l. is in de gemeenteraad het Visie- en ambitiedocument
Kraanvogel vastgesteld. Daarin wordt duidelijkheid gegeven over de
gewenste ontwikkelingsrichting van het gebied.
De volgende punten worden daarbij meegenomen.

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

1.1 Het is een logische ontwikkeling om het gebied Kraanvogel te
transformeren naar een levendig woongebied.
De vitaliteit van het gebied staat onder druk. Het betreft een
geïsoleerd gelegen bedrijventerreintje omgeven door woongebieden,
centraal gelegen. De strategische ligging is een kans bij de
transformatie naar een levendig woongebied. Het gebied kan immers
gebruik maken van de aanwezige voorzieningen van het centrum en
gunstige verbindingen (nabijheid station).
1.2 Het gebied leent zich voor ontwikkeling naar een eigentijds
woongebied.
We willen samenwerken met eigenaren en gebruikers in het gebied om
geleidelijk een levendige buurt te realiseren. Levendigheid komt van
een bepaalde mate van menging van passende vormen van werken
en voorzieningen. Denk aan kleine ambachtelijke bedrijven,
flexwerkplekken, een bloemist of dag-horeca.
1.3 Kraanvogel kan een nieuw visitekaartje worden voor Wijchen.
Het karakter van het gebied is duidelijk anders dan die van het
centrum met zijn historische verwijzingen. Dit is een kans om het gebied
een eigen, onderscheidende identiteit te geven. Hier past een
hedendaagse moderne beeldkwaliteit bij. Het spoor verbindt Wijchen
met steden als Nijmegen en ‘s-Hertogenbosch. Kraanvogel is een plek
waar het uitzicht van de treinreiziger zich opent. Waar nu nog de
achterkanten van verschillende bedrijven liggen, kan Kraanvogel met
de transformatie ‘een gezicht’ naar het spoor krijgen.

1.4 Kraanvogel ontwikkelen met oog op de toekomst.
Met het station op loopafstand en de goede langzaam
verkeersverbindingen zijn er bovengemiddelde kansen voor het
inzetten van slimme vormen van mobiliteit. Door het inzetten van
slimme mobiliteit kan de parkeernorm worden verlaagd. Ook zijn er
ambities geformuleerd op het gebied van duurzaamheid en
klimaatbestendigheid die inspelen op de norm in de toekomst.
1.5 Het Ambitie- en visiedocument sluit aan bij de Woonvisie en de
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wonen.
De druk op de woningmarkt is groot. Er is snel behoefte aan een groot
aantal nieuwe woningen in Wijchen. Deze locatie biedt een uitgelezen
kans om een substantiële bijdrage te leveren aan deze opgave.
Daarbij zijn er grote kansen voor het sociale huursegment en
betaalbare huur- en koopwoningen. Daarmee willen we starters,
jongeren en ouderen bedienen, maar zien we ook mogelijkheden voor
een aantal zorgwoningen.
ZWERFVUIL
De inzameling op vrijdag 27 maart om Park Noord ‘lente-fris’ te maken
is door Corona omstandigheden niet doorgegaan. Intussen is er in juli
wel een schoonmaak gehouden. De volgende is op 9 oktober a.s.

zo houden we:

WIJCHEN NOORD, een PRIMA OORD!
Hartelijke groeten, Leefbaarheidsgroep Wijchen Noord.

