
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBER 2017 

 

Redactie: Iris Verhoeven 

  pr-wvwn@hotmail.com 

Beste lezers, 

Na een welverdiende vakantie is er dan eindelijk weer een nieuwsbrief. 

Aansluitend op de vernieuwde website www.wijchennoord.nl die als 

ondertitel “Wijchen-Noord in beeld” heeft gekregen hebben wij de 

nieuwsbrief ook van een nieuwe naam voorzien. Vanaf nu heet de 

nieuwsbrief “Wijchen-Noord in nieuws”. 

Ook de lay-out van de nieuwsbrief is aangepast op de vernieuwde 

website. Iedere gebruiker heeft zijn eigen kleurtje gekregen en zal zo 

herkenbaarder worden. 

De redactie en verzending blijft in handen van Iris Verhoeven. Zij is 

vrijwilligster van de wijkvereniging en verantwoordelijk voor het nieuws 

dat namens de wijkvereniging geplaatst wordt. Daarnaast zorgt zij 

ervoor dat ingezonden kopij in de nieuwsbrief verwekt wordt, maar is 

dáár inhoudelijk niet verantwoordelijk voor. 

In deze nieuwsbrief leest u over een aantal nieuwe cursussen en 

activiteiten die in Wijchen Noord weer van start gaan, maar er wordt 

ook nog even teruggeblikt op een aantal activiteiten die vóór en 

tijdens de vakantie hebben plaatsgevonden. 

Heeft u ook nieuws uit Wijchen Noord te melden? 

Stuur dit dan voor de 24e van de maand op, dan kijken wij of het in de 

nieuwsbrief past. 

Veel leesplezier! 

WEIJKPARK: KINDERBOERDERIJ EN VEILIGE SPEELPLEK IN WIJCHEN 

Een droombeeld: een gebouw, midden in een groene wei. Kinderen 

zijn er lekker aan het klauteren en ravotten. Geiten laten zich aaien, 

een pony wordt geborsteld, kippen eten het graan dat een assistent-

medewerker van werkpost Noorderlicht net heeft gestrooid. Op de 

bankjes voor het gebouw zitten ouders, opa’s en oma’s te genieten van 

hun jonge kinderen. Daar komt een groepje scholieren die hier zijn 

voor hun stage. Samen met hun juf komt een groepje kleuters 

aanlopen voor een educatieve knuffel met de cavia’s. 

Het is het ideaalplaatje dat Wijkvereniging Wijchen-Noord en 

SameNoord schetst van het Weijkpark. Een combinatie van 

kinderboerderij en een speelplek waar kinderen, ook als ze een 

beperking hebben, veilig kunnen spelen. Ouders van de werkgroep 

Veilige Speelplek vinden het belangrijk dat kinderen buiten kunnen 

spelen: omheind, overzichtelijk, schoon, geen verkeer of open water en 

waar vrijwilligers toezicht houden. Met bankjes zodat ouders ook 

kunnen ontspannen en elkaar ontmoeten. En gratis, zodat kinderen en 

ouders met een laag inkomen er ook terechtkunnen. 

Lees verder op de volgende pagina 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambitie 

De ambitie is dus veel groter dan ‘alleen maar’ kinderboerderij zijn. 

Verbinding is een sleutelwoord. Van mensen onderling, mens met 

natuur en dier. laagdrempelig voor jong en oud. Verbinding met de 

‘kwetsbare mensen’ die er kunnen werken. Een sociaal rustpunt waar 

gelegenheid is voor natuureducatie.  

Om deze grote uitdagende droom waar te maken zijn er inmiddels 

veel partijen betrokken. Er moet een schaaltekening gemaakt van 

terrein en inrichting, een investerings- en exploitatiebegroting 

opgesteld. Werkgroepen buigen zich over speeltuin, dieren, gebouw, 

fondsaanvragen, PR, lobby, contact met werkpost Noorderlicht, 

stageopdrachten via ROC Nijmegen. 

In dit grote verhaal heeft Spectrum de rol van adviseur.  

Heeft u vragen/opmerkingen over dit project? 

Neem dan contact op met Henk van Haeften, 

henk.vanhaeften@gmail.com 

CURSUS EERSTE HULP AAN BABY’S EN KINDEREN. 

“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: dinsdag 24/10, 31/10 & 7/11 van 19.30 tot 22.30 uur: 

Locatie: 

M.F.A. Noorderlicht in Wijchen 

Roerdompstraat 76 

6601 DL Wijchen 

Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 2 oktober via een mail naar: 

Rooslooije@hotmail.com 

Bij aanmelden graag vermelden: 

Voorletters, naam, achternaam, geb. datum, adres, postcode, plaats, 

e-mailadres en telefoonnummer. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Wijkvereniging  

  Wijchen-Noord      

Roerdompstraat 76  

  6601 DL Wijchen 

  024-6411388  

  Contact@wvwn.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUBB TOERNOOI 

Op zaterdag 23 september is het nationale burendag. 

In dat kader organiseert Wijkvereniging Wijchen-Noord 

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 op zoek naar teams die hier aan mee 

willen doen, hierbij denken wij aan gezinnen, buren, vriendengroepen, 

leden van een (sport)vereniging etc. Voor het toernooi gelden de 

volgende regels: 

• Er kunnen een vastgesteld, maximaal aantal teams meedoen. 

• Teams kunnen bestaan uit minimaal 2 en maximaal 6 personen,                

samenstelling zelf te bepalen (kinderen, volwassenen en ouderen 

kunnen allemaal meedoen). 

• Teams betalen een minimaal bedrag inschrijfgeld (1,= p.p.) daarvoor 

ontvangt men p.p. een consumptiebon 

• Er wordt volgens een poule systeem gespeeld waarin ieder team een 

unieke classificatie behaalt. 

• Er is na afloop een prijsuitreiking in Noorderlicht. 

• Er wordt gespeeld volgens een vastgesteld reglement 

Het toernooi zal gespeeld worden in het Cool Nature Park (park langs 

Randweg Noord). Zin gekregen om mee te doen? Stel dan een team 

samen en meld je aan bij activiteiten@wvwn.nl. Dit kan t/m 10 

september. Na inschrijving ontvangen aangemelde teams een mail 

met overige informatie omtrent het Kubb toernooi. 

LANG VAN STOF! 

Eenmaal per maand lekker laaaaaang 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!  Er wordt geen lesgegeven, 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!  

Per maand kun je beslissen of je wel of niet komt, maar er zijn wel een 

maximaal aantal plaatsen. Dus: lijkt het je wat en wil je erbij zijn de 

eerstvolgende keer?  

Meld je dan nu aan!  

Wanneer: Iedere 3e zaterdag van de maand, van 10.00 -16.00 uur. 

In 2017 op 16-9, 21-10, 18-11 & 16-12 

In 2018 op 20-1, 17-2, 17-3, 21-4, 19-5 & 16-6 

Waar:   Wijkvereniging Wijchen-Noord, Roerdompstraat 76 

Kosten:  €3,75 per keer, inclusief een consumptie. 

Meer info/aanmelden  Mireille Roelofs, via activiteiten@WVWN.nl of  

tel. 06-46564511 

 



 

AGENDA 

SEPTEMBER 

10/9 PZV Wijchen 

16/9 Lang van stof 

16/9 CoderDojo 

19/9 Mannen met pannen 

20/9 Eten met… 

21/9 Bloemschikken 

23/9 KUBB toernooi 

25/9 Origami 

25/9 PZV Wijchen 

 

OKTOBER 

5/10 Samen een bakkie  

 doen 

8/10 PZV Wijchen 

9/10 Origami 

9/10 Meidenavond 

13/10 Bloemschikken 

13/10 Bingo 

17/10 Mannen met pannen 

18/10 Eten met… 

18/10 Kookmevrouwen 

19/10 Bloemschikken 

21/10 Lang van stof 

21/10 CoderDojo 

23/10 Origami 

23/10 PZV Wijchen 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 JARIG JUBILEUM  

Wijkvereniging Wijchen-Noord is in 1992 opgericht door een groep 

enthousiaste wijkbewoners. Vrijdag 16 juni j.l. vierden ze het 25-jarig 

bestaan. Tijdens deze feestelijke middag werd de nieuwe website 

gelanceerd en was er een maquette van de nieuwe kinderboerderij 

te zien. Het bestuur had de genodigden gevraagd om een bijdrage 

te geven voor het Weijkpark en dit leverde het mooie bedrag van 

€400 op! Ook werd vrijwilligster van het eerste uur Marieke 

Verhoeven onderscheiden door burgemeester Verheijen. Onder het 

genot van een hapje en een drankje kon men de rest van de 

middag genieten van de  muzikale optredens van The Eastway en 

het schoolorkest.   

De foto’s hieronder geven een sfeerimpressie. 

 



 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leefbaarheidsgroep  

  Wijchen-Noord       

infovtta@kpnmail.nl 

   

AGENDA 

SEPTEMBER 

29/9 Inzameling zwerfvuil

  

WIJKPLAN 

De politiek gaat aan de slag met zaken uit het Wijkplan. 

We hebben een uitnodiging van het CDA om onze punten m.b.t. de 

Kraanvogelstraat toe te lichten. 

Eind augustus maken we samen een rondje om ter plekke de wensen 

en mogelijkheden te bekijken. 

Het heeft misschien even geduurd, maar er is actie! 

 

KRUISBERGSEWEG 

 

 
 

De renovatie van de Kruisbergseweg is klaar. Op 1 juli kon het verkeer 

weer door de straat. Het ziet er weer mooi uit, met een hoop verbeter-

punten: vlakker wegdek, bredere stoep, verbeterde afritten, goede 

hemelwateropvang, betere parkeerplaatsen, enz. De groenstukjes 

worden ook opnieuw ingezaaid/geplant. De gemeente heeft de 

Leefbaarheidsgroep nog een eindschouw beloofd. Daar wachten we 

nog even op. 

 

WEBSITE 

De (ver)nieuw(d)e website van Wijchen Noord (Noorderlicht, 

Wijkvereniging en Leefbaarheidsgroep) is ‘in de lucht’:  

www.wijchennoord.nl. Gaat dat zien!!! 

 

PARK NOORD 

De laatst aangekondigde inzameling van zwerfvuil in Park Noord is niet 

doorgegaan. Er wordt door diverse mensen regelmatig vuil bij elkaar 

geraapt, waardoor het er allemaal heel netjes uitzag. Dan zijn we 

precies waar we willen zijn!! HET PARK BLIJFT SCHOON, Fantastisch. 

Ook hebben we weer een schoonmaakronde gepland: vrijdag 29 

september v.a. 15.30 uur, verzamelen bij Corrie v.d. Boogaard, 

Tunnelweg 140, hoek Pluvierstraat. 
 

In de Smultuin wordt elke maand (meestal op maandagmorgen) 

onderhoud gepleegd, waarbij hulp welkom is. Graag aanmelden bij 

Corrie, tel. 641 79 41. 

 

zo houden we: WIJCHEN NOORD, een PRIMA OORD! 

Hartelijke groeten, Leefbaarheidsgroep Wijchen Noord 

http://www.wijchennoord.nl/


 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

M.F.A. Noorderlicht      

Roerdompstraat 76  

  6601 DL Wijchen 

  024-6415783 

06-12296873 

Noorderlichtwijchen@gmail.

com  

 

AGENDA 

SEPTEMBER 

25/9 Wijkontbijt 

SameNoord 

 

VAKANTIE BIJ WERKPOST NOORDERLICHT?? 

Terwijl de leerlingen en de leraren van de Paulusschool heerlijk met hun 

wel verdiende vakantie bezig waren ging Werkpost Noorderlicht 

gewoon door met hun werk in en rondom Noorderlicht. 

Vakantie is voor ons een moment om ook eens de hoekjes en kasten 

goed schoon te maken of te herstructureren, zonder anderen daarmee 

in de weg te lopen. 

Ook de tuin hebben we eens goed onderhanden kunnen nemen. het 

werd al een hele klus om goed te kunnen zien wat nu gepland was en 

wat aangewaaid. 

Afgelopen vakantie was ook bijzonder, omdat er nieuwe keukentjes 

geplaatst zijn in de onderbouwklassen van de school.  Dit was tot ver in 

het  gebouw merkbaar, het stof kwam je in de gangen al tegemoet.  

Voor de werkpost dus een super klusje met zichtbaar resultaat om al 

die stof weg te werken. 

Wij hebben ons niet verveeld. 

Nu is de vakantie weer voorbij en langzaam beginnen ook de 

activiteiten van de wijkvereniging weer. Wat inhoud dat de dames van 

de werkpost weer als gastvrouw kunnen gaan beginnen in het 

wijkcentrum. 

U zult ons dus weer in en om het gebouw tegenkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIJKONTBIJT SAMENOORD 

Op maandag 25 september a.s. zal er vanuit het SameNoord project 

weer een wijkontbijt 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 25 september om 9.30 uur 

Kosten:  € 2,00 p.p. 

Aanmelden:  tot uiterlijk 22 september,Patricia  06 – 86332485 

 


