
 

 

 

 

 

 

Wijkvereniging  

  Wijchen-Noord      

Roerdompstraat 76  

  6601 DL Wijchen 

  024-6411388  
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Beste lezers, 

 

U heeft deze nieuwsbrief enige tijd moeten missen. Oorzaak is dat wij 

te weinig “nieuws” binnen krijgen om er maandelijks een interessante 

nieuwsbrief van te maken. Besloten is om deze nieuwsbrief nog maar 

3 of 4 keer per jaar uit te brengen. 

Via facebook Wijkverenging Wijchen-Noord en de website zal er wat 

vaker gecommuniceerd worden en workshops/activiteiten zullen per 

flyer bij de wijkvereniging bekend worden gemaakt. En nu dan door 

met het nieuws dat wij wel te melden hebben! 

 

Na 4 weken zomervakantie waarin we vooral veel zon en mooi weer 

hebben gehad is het weer tijd om met onze activiteiten te starten. 

Onze vrijwilligers zijn uitgerust en weer aanwezig op de 

wijkvereniging. Met het maandelijkse wijkontbijt werd er weer 

opgestart na de vakantie en zo zijn de eerste weken alweer voorbij. 

Na de vakantie is er wat wisseling gekomen in activiteiten, zo zijn er 

nieuwe activiteiten bij gekomen maar ook een aantal activiteiten zijn 

gestopt. Bij een aantal clubjes zijn er na de vakantie weer plaatsen 

vrijgekomen en wordt er weer gezocht naar nieuwe mensen. Bij het 

sjoelen op maandagmiddag en het tekenen/schilderen op de 

dinsdagavond en donderdagochtend zijn ze op zoek naar 

uitbreiding. Voor meer informatie over onze activiteiten bezoek 

www.wijchennoord.nl  

 

Sjoelen maandag van 14.00 tot 16.00 uur                                                                       

Info: Cees de Bruijn - 024-6420668 

Schilderen/tekenen dinsdag van 19.30 tot 21.30 uur 

Info: Nelly Schriever @ n.schriever.ns@gmail.com 

Schilderclub  donderdag van 9.00 tot 11.30 uur 

Info: Gerda Schouten @ Gerda.schouten@gmail.com 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWE ACTIVITEIT – YOGA DOOR WENDY RUTTEN 

Maandag 

19.30 – 20.30 uur Gentle Flow Yoga 

20.45 – 21.45 uur Yin Yoga 

 

Gentle Flow Yoga 

Gentle Flow yoga is een actieve en licht dynamische vorm van yoga 

waarbij we yogahoudingen (asanas) op een vloeiende manier aan 

elkaar verbinden. We nemen hierbij onze aandacht en ademhaling 

mee in de bewegingen. Het is dus een heerlijke combinatie van 

inspanning en ontspanning. Het lichaam wordt hierdoor sterker, 

krachtiger en flexibeler en de geest wordt rustiger.                                     

Gentle Flow yoga staat niet voor niets bekend als “meditatie in 

beweging”. Je wordt namelijk aangemoedigd om gedachten los te 

laten, je vrij te maken van afleiding en mentaal te focussen op de 

ervaring van het huidige moment. 

Yin Yoga                                                                                                                                  

Yin yoga is een vorm van yoga waarbij je heel rustig in een houding 

komt zitten of liggen. Deze houding houdt je variërend drie tot tien 

minuten vast met behulp van ondersteunende materialen zoals een 

bolster, kussen, deken of blokken. Door je helemaal aan de houding 

over te geven en de zwaartekracht haar werk te laten doen, zal je 

voelen dat er letterlijk en figuurlijk ruimte ontstaat in je lichaam maar 

ook in je hoofd. Bij Yin yoga gaat het meer om ontspanning, 

overgave en loslaten.        Yin yoga is een fantastische vorm van 

yoga als tegenhanger van de drukte die we allemaal dagelijks 

ervaren. 

Wil je graag meer weten over de yogavormen, wil je een gratis 

proefles meedoen of aanmelden, mail, Whatsapp of bel me gerust. 

Contactgegevens: Wendy Rutten  

@ wenrutten@gmail.com - 06-53674533 

PROFICIAT ! 

Vrijdag 2 september jl. is onze vrijwilligster Susan Föllings in het 

huwelijksbootje gestapt met Luke v.d. Wielen. Wij wensen het 

kersverse stel heel veel geluk, liefde en een fantastische huwelijksreis 

toe!  

“HANDWERKMIEPEN” GEZOCHT 

Ben je dol op breien, haken, borduren, kantklossen, punniken etc., 

sluit je dan aan bij de handwerkmiepen! Iedere dinsdagavond vanaf 

19.30 uur zijn zij te vinden in de huiskamer van de wijkvereniging. Het 

zijn inloopavonden, je neemt je eigen handwerk mee en de enige 

onkosten zijn de consumpties die je verbruikt. 

Gezellig handwerken, mensen ontmoeten, kletsen én elkaar van tips 

voorzien zijn de ingrediënten van deze dinsdagavonden. 

Voor meer informatie:  

@ karinvangaalen@gmail.com of kom gewoon eens langs. 

 

 



 

 

 

 

 

 

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN VOOR DE JEUGD 

Eind september starten de naschoolse activiteiten voor de jeugd 

van 4 t/m 18 jaar weer. Uiteraard weer veel knutselmiddagen, maar 

er staan ook een workshop bloemschikken en een workshop 

“gezonde tussendoortjes” op de planning. De laatste workshop is 

speciaal voor kinderen en hun ouders, zij gaan samen aan de slag 

om een gezond én betaalbaar tussendoortje te maken. 

Wij hopen uiteraard weer dat alle activiteiten goed bezocht gaan 

worden. 

De kinderen van de Paulusschool hebben een activiteitenboekje 

ontvangen in de klas, maar ook op de website is het boekje te 

vinden. 

Door tijdelijke uitval van 1 van onze vrijwilligers zijn wij ook op zoek 

naar een (groot)ouder die het leuk vind om te helpen tijdens de 

knutselmiddagen. 

Interesse? Neem dan contact op met Marieke Verhoeven 

 @ mwverhoeven@hotmail.com  

 

WORKSHOP BONBONS MAKEN 

Het ziet er nu nog niet naar uit maar….de herfst komt er toch echt 

aan en dat betekent weer tijd om knus een workshop te volgen. 

De in Wijchen woonachtige en bij velen bekende Pauline komt op 

zaterdag 8 oktober een workshop bonbons in herfstsfeer geven. 

Een gezellige middag én het eindresultaat mag mee naar huis! 

De workshop start om 14.00 uur en zal ruim 2 uur duren. 

Kosten zijn € 17,50 voor leden en € 20,= voor niet-leden van de 

wijkvereniging. 

Dit is inclusief een kopje koffie/thee en alle materialen, overige 

consumpties moeten apart afgerekend worden. 

Aanmelden kan t/m 23 september via mwverhoeven@hotmail.com 

onder vermelding van:  

workshop bonbons, naam en telefoonnummer. 

De workshop gaat door met een minimale deelname van 14 

personen. 

 

OP ZOEK NAAR…..JOU ? 

De wijkvereniging kan nog steeds vrijwilligers gebruiken. 

Wij zijn op zoek naar uitbreiding van ons bestuur en vrijwilligers bij de 

jeugdactiviteiten. Ook gastheren/vrouwen voor achter de bar zijn 

zeer gewenst, met name op de maandagmiddag van 12.30 tot 

17.30 uur (wekelijks) en de woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 

uur (incidenteel). 

Heb je op een ander tijdstip tijd om achter de bar te helpen, dan 

horen wij dat ook graag, vele handen maken immers licht werk! 

Interesse? Neem dan contact op met Marieke Verhoeven  

 @ mwverhoeven@hotmail.com  

 

 

 

 


