
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECEMBER 2017 

 

Redactie: Iris Verhoeven 

  pr-wvwn@hotmail.com 

Beste lezers, 

En dan is het alweer december, de maand met Kerstmis en Oud & 

Nieuw in het verschiet. Voor velen de maand om gezellig samen te zijn 

tijdens de vele feestdagen. 

 In Noorderlicht willen wij dat “gezellig samen zijn” met u delen tijdens 

de wintermarkt op 15 december en het oliebollenfestijn op 30 

december. Momenten om elkaar te ontmoeten en kennis te maken 

met alles wat Noorderlicht u (ook het komende jaar) te bieden heeft. 

Wij wensen u alvast hele fijne feestdagen toe en graag tot ziens in 

Noorderlicht! 

 

 

WIJKONTBIJT SAMENOORD 

Op maandag 18 december a.s. zal er vanuit het SameNoord project 

weer een gezellig wijkontbijt in kerstsferen worden georganiseerd. 

Uiteraard bent u (na aanmelding) weer van harte welkom! 

Voor wie:                  iedereen die op zoek is naar het “broodnodige” 

Wat:                          ontmoeting bij een ontbijt 

 Wanneer:                 maandag 18 december om 9.30 uur  

Kosten:                     € 2,00 p.p. 

Aanmelden:             tot uiterlijk 15 december,  06 – 86332485 Patricia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSUS EERSTE HULP AAN BABY’S EN KINDEREN. 

In januari zal er in Noorderlicht wederom een cursus  “EHBO aan baby’s 

en kinderen” gegeven worden. 

“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 hulp verlenen 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 voor aanmelden via Noorderlicht : € 120,00!! (Rode Kruis 

webshop-prijs is € 140,-) bij aanmelden vermelden: via Noorderlicht 

Dit is inclusief Rode Kruis boekje EHBO aan baby’s en kinderen, officieel 

certificaat van Het Rode Kruis en alle benodigde verbandmiddelen. 

Veel zorgverzekeraars vergoeden (een gedeelte) van de kosten. 

Informeer hiervoor bij je eigen zorgverzekeraar! 

 

Wanneer: donderdag 11, 18 & 25 januari 2018 van 19.30 tot 22.30 uur: 

Locatie: 

M.F.A. Noorderlicht in Wijchen 

Roerdompstraat 76 

6601 DL Wijchen 

Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 2 januari via een mail naar: 

Rooslooije@hotmail.com 

 

 

AGENDA 

15/12 wintermarkt 

Noorderlicht 

18/12 wijkontbijt SameNoord 

30/12 oliebollenfestijn 

11 /1  start EHBO cursus 



 

 

 

 

 

 

Wijkvereniging  

  Wijchen-Noord      

Roerdompstraat 76  

  6601 DL Wijchen 

  024-6411388  

  Contact@wvwn.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EERSTE ST. PANNEKOEK WIJCHEN-BREED GROOT SUCCES! 

Op woensdag 29 november j.l. werden er in de gemeente Wijchen op 

diverse locaties pannenkoeken gebakken tijdens St. Pannekoek. . 

Drijvende kracht achter deze activiteit is Mireille Roelofs van 

Wijkvereniging Wijchen-Noord. Zij vierde thuis al jaren St. Pannekoek, 

een feestdag bedacht door Jan Kruis, de tekenaar van Jan,Jans en de 

kinderen. De wens van Mireille was/is om ook in Wijchen deze feestdag 

jaarlijks te houden.  

Haar idee was simpel, ga op 29 november naar een dorpshuis of 

wijkvereniging, ontmoet medebewoners en eet een pannenkoek eten 

in ruil voor een houdbaar levensmiddel voor de Voedselbank. Dankzij 

een bijdrage van MeerVoormekaar kon er voor 7 (aangemelde) 

locaties pannenkoekenmeel, boter, stroop, borden, bestek, placemats 

en flyers worden aangeschaft. 

En zo werd er op 29 november tussen 13.00 en 20.00 uur door vele 

vrijwilligers, van jong tot oud, op de diverse locaties gebakken. 

 

Wat dat opleverde?   

Heel veel positieve berichten van bezoekers en pannenkoekenbakkers, 

de meest gehoorde: “Volgend jaar doen wij zeker weer mee!” en een 

enorme hoeveelheid levensmiddelen voor de Voedselbank. 

Maar liefst 25 grote, tot aan de rand gevulde, kratten met 

levensmiddelen en een envelop met € 60,= aan contanten konden zij 

donderdag ophalen bij Noorderlicht (het verzamelpunt van alle 

baklocaties). 

Dus bij deze, een bedankje voor alle pannenkoekenbakkers- en eters. 

Dankzij jullie inzet, enthousiasme en gulle giften is de 1ste St. Pannekoek 

Wijchen Breed een geweldig succes geworden. 

Graag tot ziens op 29 november 2018! 

 

TERUGBLIK VRIJWILLIGERSMIDDAG 

Na een jubileumjaar vol feestelijkheden en traktaties voor leden, 

bezoekers en wijkbewoners was het 5 november j.l. de tijd om alle 

vrijwilligers van de wijkvereniging in het zonnetje te zetten. Tenslotte zijn 

zij het “hart” van onze vereniging. Zij zorgen ervoor dat er activiteiten 

georganiseerd en begeleid worden en dat alle bezoekers van 

Noorderlicht een lekker bakje koffie ( of iets anders) kunnen nuttigen in 

de ontmoetingsruimte. 

Het bestuur had een middag georganiseerd waar alle vrijwilligers en 

hun partners voor waren uitgenodigd. Helaas waren er wel wat 

afmeldingen, maar vanaf 16.00 uur kwamen de eerste vrijwilligers 

binnengelopen. Na het nuttigen van een kop koffie met wat lekkers 

werden de jubilarissen bedankt voor hun inzet voor de wijkvereniging.  

 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Peeters vierde zijn 5-jarig jubileum als penningmeester en Karin 

van Gaalen verricht al 15 jaar vrijwilligerswerk, beiden kregen een 

bloemetje en een cadeaubon. Vrijwilligster van het eerste uur, 

Hanny van Krevel, was deze middag helaas niet aanwezig. Zij is al 

vanaf de oprichting van de wijkvereniging in diverse functies actief 

als vrijwilligster en viert dus haar 25-jarig jubileum. Uiteraard heeft 

ook zij een bloemetje en een cadeaubon ontvangen. Na de 

“formele” opening moest er  op deze middag ook nog gewerkt 

worden! Er was een quizmaster uitgenodigd die gedurende de 

middag en avond een aantal quizrondes met de vrijwilligers 

speelde. Af en toe hoorde je de hersens bijna kraken, welk Wijchens 

bedrijf hoorde er nou toch bij dat logo en wie zong dat lied ook al 

weer? 

Gelukkig kon er tussen de diverse rondes uitgerust en genoten 

worden van een drankje,  soep, een warm en koud buffet en een 

toetjesbuffet. 

Tijdens het nuttigen van de laatste drankjes werden de winnaars 

bekend gemaakt en ontvingen zij een aardigheidje. Daarna was 

het tijd om weer huiswaarts te gaan. 

Bestuur, bedankt voor de gezellige middag/avond. 

WIJKVERENIGING START IN JANUARI MET NIEUWE ACTIVITEITEN! 

U heeft het al vaker in de nieuwsbrief kunnen lezen, de 

wijkvereniging heeft als doel het organiseren van activiteiten vóór 

en dóór wijkbewoners. Als er dus enthousiaste wijkbewoners met 

ideeën voor een activiteit komen gaan wij daar graag mee aan de 

slag. Daarnaast zijn er ook activiteiten die door een te grote 

belangstelling uit hun jasje groeien, ook daar proberen wij een 

oplossing voor te bedenken. 

Bovenstaande heeft geleid tot het starten van een 2-tal nieuwe 

activiteiten vanaf januari 2018: 

KOFFIE & 

Een vervolg op ‘Samen een bakkie doen’, de inloop koffieochtend 

van de wijkvereniging.  

Koffie & is niet alleen samen koffie drinken maar ondertussen ook 

handwerken, knutselen of een spelletje doen, wat je zelf leuk vind. 

Naast de consumpties is deze ochtend gratis, je neemt zelf je 

handwerk- of knutselspullen mee. 

Koffie & is er iedere 2e en 4e donderdag van de maand, van 9.30 tot 

11.30 uur in de ontmoetingsruimte van de wijkvereniging. 

Ter introductie is in januari het eerste kopje koffie/thee gratis! 

Gastvrouw Mieke Steeg heet u van harte welkom. 

 



 

AGENDA 

     December 

    6/12  Samen een bakkie           

.             doen? 

    8/12   bingo 

    8/12   spelavond 

   10/12  PZV Wijchen 

   15/12  wintermarkt 

   16/12  Lang van stof 

   16/12  CoderDojo 

   18/12  PZV Wijchen 

   19/12  Mannen met                 

.              pannen 

    20/12  Eten met… 

    21/12  bloemschikken 

    23/12 – 29/12 GESLOTEN              

.   30/12  oliebollenfestijn 

Januari 

 3/1   Samen een bakkie              

doen? 

11/1   Koffie& 

11/1   Aan tafel! 

12/1   bingo 

12/1   spelavond 

14/1   PZV Wijchen 

16/1   Mannen met         

pannen 

17/1   Eten met… 

20/1   Lang van stof 

20/1   CoderDojo 

25/1   Koffie& 

29/1  PZV Wijchen 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAN TAFEL ! 

Naast ‘Eten met…’, waar wijkbewoners 

 1 x per maand kunnen genieten van 

 een 3-gangen menu starten we in 

 januari met een nieuwe eetgroep 

 ‘Aan tafel!’ 

Bij ‘Aan tafel!’ wordt er maandelijks op de 1e donderdag van de 

maand (met uitzondering van januari) een menu geserveerd 

bestaande uit een soepje, een ovenschotel en een nagerecht. 

De soep en het nagerecht gaan bereid worden door ‘Mannen met 

pannen’, de ovenschotels worden door een wijkbewoonster 

gemaakt. Samen zorgen zij voor een verrassend menu van het 

seizoen. 

Deze activiteit kan alleen na inschrijving bezocht worden! 

Wanneer: donderdag 11 januari van 17.30-19.30 uur 

Kosten:  € 8,50 voor leden en € 9,50 voor niet-leden van de   

  wijkvereniging prijs is incl. 3-gangen menu, 1 drankje  

  naar keuze, koffie/thee achteraf 

Opgave: t/m donderdag 4 januari bij Iris Verhoeven,  

  tel. 06- 19699833 

 

OLIEBOLLENFESTIJN 

30 december a.s. is het weer zover, het jaarlijkse oliebollenfestijn van 

de wijkvereniging. Tussen 15.00 en 17.00 uur bent u weer van harte 

welkom om samen met ons het jaar uit te luiden onder het genot 

van een drankje, een oliebol en de muziek van Trent Voices. Graag 

tot dan. 

 



 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leefbaarheidsgroep  

  Wijchen-Noord       

Info@vtta@kpnmail.com 

 

 

 

   

AGENDA 

11/12 inloopavond 

“omgekeerd afval 

inzamelen” 

WANDELROUTE GEEL 

De gele wandelroute door Wijchen Noord is gewijzigd, niet door de 

LBG maar door de aanleg van de ‘Tuin van de Elst’. De route liep eerst 

van de rotonde bij de Fazantstraat naar de Passedwarsweg (of 

omgekeerd) over een smal paadje. Nu is het een mooi, breder en 

verhard pad geworden. Een genot om te wandelen. Als het wat meer 

begroeid wordt is het ook leuk om eens dóór de ‘Tuin’ te lopen! 

OMGEKEERD AFVAL INZAMELEN 

De gemeente komt naar de wijken om informatie te geven over hoe, 

wat en vooral waar van de nieuwe vorm van inzamelen! Wijchen 

Noord is het eerst aan de beurt en wel op 

MAANDAG 11 DECEMBER van 19.00 – 21.00 uur in Noorderlicht. We 

hopen dat veel mensen tijdens deze inloopavond gebruik zullen maken 

van deze mogelijkheid om antwoord te krijgen op alle vragen die er 

bestaan rondom dit thema. 

KRUISBERGSEWEG 

Bij de renovatie van de Kruisbergseweg hebben de ‘hofjes’ van 

Karekietstraat en Rietgorsstraat gelijkwaardige bestrating gekregen, 

waardoor hier nu ‘rechts heeft voorrang’ telt (zegt wijkagent Hanneke 

Arts). We hebben de gemeente gevraagd hier borden te plaatsen, 

zodat verkeersdeelnemers attent worden gemaakt op de gewijzigde 

verkeerssituatie. 

MEDIPOINT 

Medipoint, leverancier van hulpmiddelen, heeft in de kiosk bij de 

Meander een winkel geopend met allerhande hulpmiddelen die te 

koop of te huur zijn. 

Deze winkel is van maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 uur tot 

12.00 uur. 

PARK NOORD 

In de Smultuin wordt elke maand (meestal op maandagmorgen) 

onderhoud gepleegd, waarbij hulp welkom is. Graag aanmelden bij 

Corrie, tel. 641 79 41. 

ZWERFVUIL 

Op 23 november v.a. 15.00 uur hebben we de laatste 

zwerfvuilinzameling van dit jaar gehouden. In het voorjaar gaan we 

weer van start. Helpt u intussen mee om alles zo schoon mogelijk te 

houden door geen rommel te laten slingeren. En als u iets ziet: raap het 

even op en gooi in een afvalbak! Een kleine moeite, een fraai gezicht. 

zo houden we 

WIJCHEN NOORD, een PRIMA OORD! 

Hartelijke groeten, Leefbaarheids groep Wijchen Noord 

 



 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.F.A. Noorderlicht      

Roerdompstraat 76  

  6601 DL Wijchen 

  024-6415783 

06-12296873 

Noorderlichtwijchen@gmail.

com  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

   December 

   11/12 Informatieavond                      

“omgekeerd afval    

inzamelen” 

15/12 Wintermarkt 

Noorderlicht 

18/12  Workshop 

bloemschikken 

Januari 

    4/1 Wintercircus   

Noorderlicht 

 

 

 WINTERMARKT NOORDERLICHT 

Op vrijdag 15 december a.s. is er van 17.30 tot 19.00 uur een 

wintermarkt voor jong en oud in Noorderlicht. Tijdens deze wintermarkt 

tonen en verkopen kinderen van de Paulusschool, Unit Jong Kind, Unik, 

BSO de Eerste Stap en de diverse groepen van Wijkvereniging Wijchen-

Noord hun zelfgemaakte winter- en kerstknutsels. Er zal uiteraard ook 

weer van alles te koop zijn om de (lekkere) trek te stoppen, houd daar 

met de avondmaaltijd alvast rekening mee! 

De opbrengsten van de verkoop zullen  bestemd zijn voor onderhoud 

van de school in Ongole (India) die gebouwd is met geld dat in het 

verleden door kinderen van de Paulusschool tijdens sponsorlopen e.d. 

is binnengehaald. Stichting Paulus Mundial draagt er zorg voor dat het 

geld goed besteed gaat worden en de school kan blijven bestaan. 

Naast de tentoonstellingen en de verkopen van de kinderen zullen ook 

de andere gebruikers van Noorderlicht zich deze avond presenteren 

en demonstraties geven op zowel creatief, muzikaal als sportief gebied. 

MAUD DIRKX IN NEPAL 

Maud Dirkx, fysiotherapeut bij Kids2Move, is voor haar 

afstudeeronderzoek van haar post-HBO-opleiding Kinderfysiotherapie in 

Nepal. 

Op een school in Kathmandu levert zij een bijdrage aan het 

behandelen van kinderen met een Cerebrale Parese ( dat is een 

hersenbeschadiging met spasticiteit). Het doel van onze therapie is om 

kinderen zelfstandiger door het leven te laten gaan.  

Dit project doet zij samen met 3 andere studenten kinderfysiotherapie. 

De kinderen worden behandeld op de SERC-school. Deze school is 

bezig met het bouwen van een nieuwe school en zij willen hier graag 

materialen voor aanschaffen. Hiervoor is uiteraard geld nodig. Mocht 

je hier een bijdrage aan willen leveren, dan kun je iets doneren op 

rekeningnummer NL60RABO0304126276 t.n.v. A. Otten o.v.v. Project 

Nepal 

 

 

 

 

Om jullie op de hoogte te houden van hun project, plaatsen ze 

berichten op hun Facebook Project SERC-School Nepal. Kijk maar eens. 

Ziet er erg leuk uit! https://www.facebook.com/Project-SERC-School-

Nepal-425093154554155/ 

 

https://www.facebook.com/Project-SERC-School-Nepal-425093154554155/
https://www.facebook.com/Project-SERC-School-Nepal-425093154554155/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

UITVOERING VIOOLLEERLINGEN ANKE FOEDE 

Op 19 december zullen de vioolleerlingen van Anke Foede weer een 

uitvoering geven in de zaal van de wijkvereniging. Uiteraard brengen zij 

deze avond kerstliederen ten gehore, maar ook andere muziekstukken 

zullen worden gespeeld. 

U bent van harte welkom om deze avond bij te wonen. 

NASCHOOLSE JEUGDACTIVITEITEN 

In december en januari staan er nog een 2-tal activiteiten op de 

kalender waarvoor kinderen zich nog kunnen aanmelden. Let op! De 

aanmeldingen moeten deze keer via verschillende adressen worden 

gedaan. 

 

Workshop bloemschikken – kerstversiering 

Iets fleurigs maken voor de kerstdagen kan tijdens deze workshop die 

gegeven wordt door Tamara van Tilburg. Het wordt zeker geen 

“standaard” kerststukje want ook de ondergrond zal door de kinderen 

zelf worden gemaakt. 

 

Wanneer:  maandag 18/12 van 15.00 tot 17.00 uur 

Voor wie:  kinderen groep 5 t/m 8 

Waar:   technieklokaal  

Kosten:  € 5,= 

Leiding:   Tamara van Tilburg 

Aantal kinderen: nog plaats voor maximaal 6 kinderen 

Aanmelden:  tot 8 december via activiteiten@wvwn.nl met   

   vermelding naam kind(eren), groep en workshop 

   bloemschikken 18/12. 

Wintercircus Noorderlicht 

Jongleren, balanceren, rijden op een 1-wieler, dit kun je allemaal leren 

tijdens de circusworkshops in de kerstvakantie. De verschillende 

workshops worden gegeven voor kinderen van de BSO en uit de 

groepen 1 t/m 6 en zullen worden afgesloten met een geweldige 

gezamenlijke voorstelling! 

Wanneer:  donderdag 4/1 van 12.00 tot 16.00 uur (voorstelling 

   van 15.00 tot 16.00 uur voor ouders)                      

Voor wie:  kinderen groep 1 t/m/3  

   kinderen groep 4 t/m 6  

Waar:   speelzaal Noorderlicht 

Kosten:  € 1,50 

Aantal kinderen: groep 1 t/m 3 maximaal 20 kinderen 

   groep 4 t/m 6 maximaal 25 kinderen 

Aanmelden:  tot  20 december via .    

   noorderlichtwijchen@gmail.com of via een briefje 

   in de oranje brievenbus (rechtsonder) in de hal van 

   Noorderlicht met vermelding naam kind(eren),

   groep en telefoonnummer of emailadres 


