Wijchen Noord, een prima oord!
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Wandelroute Wijchen Noord
route Woezik (1 blauw)

Historie

1 Woezik (blauw) - Folder beschikbaar bij Verploegen
2 Landschapspark(groen) - Folder bij Het Hof van Kaatje
3 Park Noord (geel) - Folder bij het Noorderlicht
4 Achterlo (rood) - Folder bij wijkcentrum het Achterom
Deze wandeling laat u zien dat Wijchen Noord de moeite waard is om al
wandelend te bekijken. Mogelijk komt u op delen van de buurt die u nog
nooit heeft gezien. De wandeling wordt aangegeven met gekleurde
stickers op lantaarnpalen en op paaltjes.
Café Verploegen is een mogelijk start en infopunt.
Het kaartje aan de ommezijde laat zien waar bijzondere gebouwen of objecten zijn, zoals een school, speelplaats, winkels e.d.
Wij wensen u veel wandel– en ontdekkingsplezier!
Voor meer info kunt u mailen naar infovtta@kpnmail.nl

De 4 wandelroutes
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Wist u dat Woezik (de 'Plek van Wodan' of 'Wodan's Eik') al vijfduizend jaar geleden
bewoond was!
Keizer Hendrik IV schenkt in 1196 Huize Unum in Wonsick aan graaf Allard. Het was
een goed dat lag op de huidige Hofsedam. In Wuzeke zou in 1247 door de kloosterorde
van de Cisterciëncers een stiftshoeve zijn gebouwd. In 1296 zouden de
Ridders van St.Jan in Woezik een hof hebben bezeten, waarvan de opbrengst diende ter ondersteuning van de zieken (in Nijmegen in het Gasthuis van de Johannieters; later de Commanderie van St.Jan). In de 16e
eeuw wordt het Woesikker Sand genoemd als de plaats waar men zich
verzamelt om tegen de Spanjaarden (het is dan de 80-Jarige Oorlog) ten
strijde te trekken.
Woezik was in de 19e eeuw een gemeenschap van kleine boeren, die
hard moesten werken om hun vaak grote gezinnen te kunnen onderhouden. Zo’n honderd jaar geleden kwamen er steeds meer ambachtslieden: zoals slachters,
timmermannen, rietdekkers, de smid, de molenaar en de kastelein. Er ontstond een gehucht, een klein dorp, dat op kaarten vermeld stond als Woezikrot. De naam Woezikrot
werd geplaatst bij de Zesweg, op de plek waar de zes wegen bijeen komen. Er woonden
toen in Woezik maar een paar honderd mensen. In 1849 telden Woezikrot, Boschkantrot,
Passerot en Dorpsrot (Wijchen) samen slechts 3140 inwoners die in 528 huizen woonden. Een belangrijke mijlpaal was de opening van de St. Paschalisschool in 1931. Na een
lange en moeizame strijd kwam er ook een eigen kerk, die in 1939 werd
ingewijd. School en kerk zorgden ervoor dat Woezik een hechtere gemeenschap werd.
Na de oorlog groeide Woezik. In de Heuvelstraat kwamen in 1951 nieuwe
woningen. Het aantal parochianen steeg tot maar liefst 1375 (in 1950 woonden er in Wijchen plus Woezik 8906 mensen). De kerk werd zelfstandig en
er kwamen een pastorie en een jeugdhuis.
Naast de kerk waren de cafés en het verenigingsleven belangrijk. Al in 1951
was er een toneelvereniging. De bloeiende parochiële jeugdvereniging was
de basis voor Scouting Woezik, met sinds 1953 een eigen onderkomen op
de Wezelseberg. De Sportclub Woezik werd in 1960 opgericht.
De zeventiger jaren waren een tijd van veel veranderingen, ook in de Woezik. De kerk werd minder belangrijk in het maatschappelijk leven. Er kwam
rond 1970 een forse uitbreiding met de bouw van Veenhof. Ook de Paschalisschool verhuisde naar nieuwbouw in de Veenhof.

Het Hof van Kaatje

Deze wandelroute is onderdeel van een netwerk van 4 routes door Wijchen Noord. Dit is het gebied van Wijchen boven de spoorlijn. U kunt kiezen voor een van de routes en onderweg overgaan naar een aangrenzende wijk. De routes zijn in beide richtingen te lopen.
De beschikbare routes zijn:

Van elke wijk is wel iets bekend over zijn verleden. In deze folder kunnen we
slechts een fractie hiervan laten zien. Meer informatie over de historie van
deze en de andere routes kunt u vinden op de website van de Leefbaarheidsgroep Wijchen Noord www.wijchennoord.nl

