
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBER 2017 

 

Redactie: Iris Verhoeven 

  pr-wvwn@hotmail.com 

AGENDA 

   20/11   Wijkontbijt 

Beste lezers, 

De blaadjes zijn weer (bijna) van de bomen en de (moes)tuinen 

winterklaar. Fietsen en wandelschoenen wachten op het voorjaar en 

wat doet u? Binnen bij de kachel wachten tot de donkere maanden 

weer voorbij zijn óf…. trekt u de stoute schoenen aan en gaat u deze 

winter starten met een nieuwe hobby of op zoek naar een ontmoeting 

met andere wijkbewoners.  

Als het aan ons ligt meld u zich vandaag nog aan voor 1 (of meerdere) 

activiteiten die in de wijk georganiseerd worden. Van samen een kopje 

koffie drinken bij de wijkvereniging, het zwerfvuil opruimen met de 

leefbaarheidsgroep tot het beoefenen van een sport in Noorderlicht. In 

uw wijk is van alles te doen voor jong en oud. Een deel van deze 

activiteiten staat op onze gezamenlijke website www.wijchennoord.nl 

en natuurlijk houden wij u via deze nieuwsbrief ook op de hoogte. 

Heeft u zelf ook een activiteit waarbij wijkbewoners welkom zijn, laat 

het ons dan weten, ook daar is deze nieuwsbrief voor bedoeld. 

Graag tot ziens tijdens een activiteit in de wijk! 

 

WIJKONTBIJT SAMENOORD 

Op maandag 20 november 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 20 november om 9.30 uur 

Kosten:  € 2,00 p.p. 

Aanmelden:  tot uiterlijk 17 november,  06 – 86332485 Patricia 

 

KLUSSEN IN DE WIJK 

In november gaat wijkbeheer in Wijchen Noord aan de slag. Zij voeren 

dan verschillende werkzaamheden uit om de woonomgeving te 

verbeteren. 

Klus aanmelden? Dit kan via www.wijchen.nl 

Vragen of meer informatie? Neem contact op met de wijkbeheerder 

Rob Geertsen 024-7517111 

 

http://www.wijchennoord.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOF VAN DE ELST 

  

De Hof van de Elst is een prachtige nieuwe parktuin in Wijchen Noord. 

Het is verbonden aan het woonzorgcentrum rondom de Meander, aan 

de Passedwarsweg en Klapstraat en omvat het gebied tot aan 

Jenaplanschool de Buizerd. Het nieuwe park is van en voor iedereen: 

bewoners van het zorgcentrum, scholen en de buurt. De nadruk ligt op 

het samen gebruiken en genieten van een natuurlijke omgeving. De 

bewoners krijgen het cadeau en worden uitgenodigd met initiatieven 

te komen en HUN parktuin verder vorm te geven.  

Vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan de tuin, de volière of de 

activiteiten zijn van harte welkom. Alle kleine beetjes helpen! Ook is er 

behoefte aan een vrijwillige coördinator van het beheer en de 

activiteiten. 

Aanmelden kan bij loeswijffels@gmail.com of bel haar via 06-14317579 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Wijkvereniging  

  Wijchen-Noord      

Roerdompstraat 76  

  6601 DL Wijchen 

  024-6411388  

  Contact@wvwn.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

DE BOEKENKAST 

Bij het zithoekje in de lange gang van Noorderlicht staat een 

boekenkast met ruil/leenboeken. Hier kan iedereen gebruik van 

maken! 

Dus heb je boeken in je kast staan die een ander echt zou moeten 

lezen? Of heb je boeken in je boekenkast die je wel kunt dromen en 

ben je echt  toe aan een verse dosis leesplezier.  

Kom dan je boek(en) delen met anderen en maak iemand blij met je 

boek(en).  

Wij zoeken vooral  Nederlandstalige romans, thrillers en detectives.  

Ook boeken over opvoeding, gezondheid en koken zijn zeer welkom. 

Deel  geen kapotte, kinder- , te gedateerde of studieboeken. 

 

Hoe werkt het? 

 Je deelt een boek door er onze sticker op te plakken en het in 

deze boekenkast te plaatsen. Je vind de stickers in de 

tijdschriftenhouder. 

 Als je een boek uit deze boekenkast wilt lezen mag je dat gratis 

meenemen! 

 Je mag het boek zo lang houden als je wilt of doorgeven aan 

iemand. 

 Als je wilt, kun je jouw leeservaringen delen met andere lezers. 

Laat dan een berichtje achter op een notitieblaadje en plak het 

in het gelezen boek. 

 Boekenkast vol?  

Jammer, maar het is niet toegestaan boeken boven, onder of 

naast de boekenkast achter te laten! 

 

Heb je een vraag of suggestie over deze boekenkast ? 

Laat het weten op contact@wvwn.nl 

 

CREATIEF MET PAPIER/ORIGAMI 

Op zoek naar een (nieuwe) hobby die u overal kunt beoefenen?                   

Om de week worden op maandag van 13.30 tot 14.45 uur  in de 

ontmoetingsruimteruimte van de wijkvereniging  de mooiste kaarten, 

doosjes, geschenkwikkels en andere objecten van papier gemaakt. 

Allerlei technieken komen aan bod zoals o.a. origami, zandschilderen, 

werken met stickers, ponsen en natuurlijk de nieuwste trends op 

papiergebied. Kom eens kijken en laat u verrassen door de 

mogelijkheden van papier. 

Info: Marijke van Dijk 

  0487-531462 of  06-22462218 

@: marijkespapens@outlook.com 

 



 

AGENDA 

   NOVEMBER 

   6/11     Creatief met papier 

   10/11   Bingo 

   10/11   Spelavond 

   12/11   PZV Wijchen 

   14/11   Kookmevrouwen 

   15/11   Eten met… 

   16/11   Bloemschikken 

   18/11   Lang van stof 

   18/11   CoderDojo 

   20/11   Origami 

   21/11   Mannen met     

                pannen 

   27/11   PZV Wijchen 

   29/11   Sint Pannekoek 

 

   DECEMBER 

   4/12     Creatief met papier 

   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   Creatief met papier 

   18/12   Workshop 

     “Bloemengevoel” 

   18/12    PZV Wijchen 

   19/12    Mannen met    

       pannen 

   20/12    Eten met… 

   21/12    Bloemschikken 

   30/12    Oliebollenfestijn 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODERDOJO 

Een keer in de maand op de 3e zaterdagmiddag kunnen kinderen 

bij Wijkvereniging Wijchen-Noord aan de slag met programmeren, 

computers, opdrachten, games maken (niet spelen!), websites 

bouwen etc. Iedere maand zorgt de leiding dat er aan iets nieuws 

gewerkt kan worden. Deze activiteit is bedoeld voor jongens en 

meiden van 8 tot en met 14 en kan gratis bezocht worden. 

Zijn kinderen jonger dan 12 jaar, dan moet er een ouder/begeleider 

meekomen en er bij blijven.  

 

Tijdens de komende CoderDojo op 18 november zal er gewerkt 

worden met Arduino computertjes met sensoren in combinatie met 

de Scratch programmeertaal. 

 
Info & aanmelden:    www.coderdojowijchennoord.nl 

 

EET EEN PANNENKOEK VOOR DE VOEDSELBANK! 

Op 29 november is het Sint Pannekoek, een traditie in het leven 

geroepen door striptekenaar Jan Kruis.  

Bij Sint Pannekoek draait het om een goed doel, elkaar ontmoeten 

en samenzijn.  

Daarom willen een aantal wijkverenigingen en dorpshuizen, u 

uitnodigen om dit samen te vieren.  

Aanmelden hoeft niet, dus op 29 november kunt u binnenlopen en 

aanschuiven bij: 

 Wijkvereniging Wijchen-Noord, (16 - 20 u) 

 Wijkvereniging ’t Achterom (17 - 19 u) 

 Dorpshuis De Mijlpaal Hernen (12 - 13.30 u) 

 Dorpshuis De Oase, Alverna (16 - 20 u) 

 Wijkvereniging Wijchen West (16.30 - 19 u) 

 Wijkcentrum de Brink (14 - 16 u) 

 

In ruil voor een houdbaar levensmiddel voor de voedselbank 

bakken wij voor u een pannenkoek . 

De voedselbank is blij met:  

Rijst, droge pasta, koffie, thee, aardappelpuree (pak), blikgroente, 

blikken vlees, houdbare zuivel in pakken, houdbaar broodbeleg 

(jam, pindakaas, hagelslag, stroop, pasta), bakolie/olijfolie, 

vruchtensap in pak 

Neem dus uw buren, vrienden, kinderen en familie mee, dan maken 

we er samen een vrolijke en gezegende Sint Pannekoek van! 

 

 

 

Benieuwd naar de achtergrond van Sint Pannekoek? Kijk dan eens 

op www.sintpannekoek.nl  

 



 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leefbaarheidsgroep  

  Wijchen-Noord       

  Info@vtta@kpnmail.com 

AGENDA 

    23/11 Inzameling zwerfvuil 

WIJKSCHOUW 

Op donderdag 12 oktober heeft een delegatie van de LBG een rondje 

door Wijchen Noord gefietst, in aanwezigheid van Rob Geertsen 

(wijkbeheerder Wijchen Noord), wethouder Loermans en een 

rolstoelster, om een WIJKSCHOUW te houden. 

Er is gekeken naar punten waar iets verbeterd moet worden. Daaruit is 

een lijst met verbeterpunten opgesteld en Wijkbeheer gaat aan de 

hand daarvan een planning opstellen. Die hopen wij straks bekend te 

kunnen maken. Van de lijst van vorig jaar zijn vrijwel alle punten al 

gerealiseerd. 

Door de schouw na de opknap van de Kruisbergseweg zijn een aantal 

aangegeven aanpassingen aangebracht: de putten van de riolering 

in de weg zijn wat opgehoogd, bij de splitsing met de Reigerstraat zijn 

palen gezet om te voorkomen dat er over de stoep wordt gereden en 

bij “Vraag & Aanbod” zijn gele banden gemaakt om parkeren langs 

de stoep daar te voorkomen. 

 

WEBSITE 

U hebt toch ook al gekeken op de (ver)nieuw(d)e website van Wijchen 

Noord (Wijkvereniging, Noorderlicht en Leefbaarheidsgroep)?  

www.wijchennoord.nl 

 

OMGEKEERD AFVAL INZAMELEN 

Binnenkort volgt er een informatieavond in  Noorderlicht over 

omgekeerd afvalinzameling (waar komen de ondergrondse 

containers?). Wij houden u op de hoogte! 

 

HOF VAN DE ELST  

Op dinsdag 31 oktober heeft het opleverfeest plaatsgevonden van de 

Hof van de Elst. Om 15.00 uur waren bezoekers welkom aan de 

Buizerdstraat. Om 15.30 uur volgde de officiële opening door Willeke 

Alberti en om 17.30 uur was er open huis in Apotheek en 

Huisartsenpraktijk.  

 

PARK NOORD 

Park Noord beschikt nu over een prachtig strandje (dank aan 

Wijkbeheer). 

In de Smultuin wordt elke maand (meestal op maandagmorgen) 

onderhoud gepleegd, waarbij hulp welkom is. Graag aanmelden bij 

Corrie, tel. 024-641 79 41. 

 

ZWERFVUIL 

Op 23 november v.a. 15.00 uur, verzamelen bij Corrie v.d. Boogaard, 

Tunnelweg 140, hoek Pluvierstraat, wordt weer gestart met een 

zwerfvuilinzameling. Deze keer op een donderdagmiddag, voor al 

degenen die eerder op vrijdagmiddag niet konden helpen! 

 

zo houden we: 

WIJCHEN NOORD, een PRIMA OORD! 

Hartelijke groeten, leefbaarheidsgroep Wijchen 

 



 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

M.F.A. Noorderlicht      

Roerdompstraat 76  

  6601 DL Wijchen 

  024-6415783 

06-12296873 

Noorderlichtwijchen@gmail.

com  

AGENDA 

10/11  Sint Maarten 

 

   

 

DOPPENACTIE 

Al enkele jaren kunt u in Noorderlicht (bij de wijkvereniging) plastic 

doppen inleveren. 

Sinds vorig jaar kunnen ook bierdopjes en deksels van bijv. 

groente/jampotten ingeleverd worden. Al deze doppen worden om 

de paar maanden in Noorderlicht opgehaald en gesorteerd. Daarna 

komen zij ten goede aan stichting Bultersmekke, tegen “inlevering” 

van 1 miljoen doppen ( dat zijn zo’n 600 vuilniszakken!) krijgen zij geld 

om 1 assistentiehond aan te schaffen en op te leiden. 

Assistentiehonden zorgen ervoor dat personen met een beperking 

geholpen worden met het uitvoeren van de dagelijkse bezigheden. 

Er wordt al enorm gespaard in Wijchen noord zoals u op de foto ziet 

(opbrengst 3 maanden), maar hoe meer mensen meedoen, hoe 

meer doppen er komen! 

Dus doe mee en spaar: 

- Doppen van flessen/pakjes 

- Doppen van wasmiddelen/deodorant etc. 

- Deksels (plastic en blik) van potten 

Namens Bultersmekke alvast bedankt. 

Meer weten www.bultersmekke.nl  

 

SINT MAARTEN OPTOCHT 

Na het grote succes van vorig jaar zal er ook dit jaar weer een  Sint 

Maartenoptocht worden gehouden vanuit Noorderlicht. 

In de klassen zullen weer lampionnen worden gemaakt, maar ook 

oudere broers en zussen mogen met een (zelfgemaakte) lampion 

meelopen. Na afloop wacht er uiteraard weer een warm drankje en 

een traktatie voor de kinderen! 

 

Wanneer:  vrijdag 10 november 

    start 18.00 uur 

Voor wie:  kinderen van groep 1 t/m 5 

Waar:   start en einde optocht bij 

    speelplaats bij de hoofdingang 

 


