
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MAART/APRIL 2018 

 

Redactie: Iris Verhoeven 

  pr-wvwn@hotmail.com 

Beste lezers, 

Het is u wellicht opgevallen, er is dit jaar nog geen nieuwsbrief 

verschenen. Oorzaak was dat er, behalve door de 

Leefbaarheidsgroep, geen “nieuws” was ingezonden. 

Omdat wij elke maand weer naar iedereen verzoeken om kopij 

moeten rondsturen gaan we voorlopig de nieuwsbrief 1 x per 2 

maanden verzenden. In deze nieuwsbrief treft u dus de ons 

bekende activiteiten voor maart & april aan en eind april zal de 

nieuwsbrief voor mei & juni verschijnen. 

Wij wensen u veel leesplezier toe en zien u graag tijdens een 

activiteit in Noorderlicht. 

Kinderboerderij met speelplek in Noord 

Op 24 januari hebben we een inloopavond gehouden om te 

vertellen over de ideeën en plannen die er zijn over de 

kinderboerderij met speelplek in het park van Wijchen Noord. 

Vooraf is er in de hele wijk een flyer bezorgd met daarop een 

kleine enquête en de directe aanwonenden hebben een extra 

brief ontvangen over deze avond. 

Een dertigtal bewoners van onze wijk hebben deze avond 

bezocht. De ideeën werden toegelicht en deskundige Wim 

Brands (kinderboerderij Grave) vertelde zeer enthousiast over de 

ontwikkeling van hun kinderboerderij. Naast veel positieve 

reacties zijn er ook kritische vragen gesteld over stankoverlast, 

parkeerproblemen en waarom juist daar de boerderij plaatsen.  

Als werkgroep zijn we dan ook tevreden over de positieve en 

enthousiaste reacties. We gaan dan ook door met het uitwerken 

van de ideeën en zullen zeker in gesprek gaan met bewoners die 

nog veel vragen en kritiek hebben. 

De uitslag van de enquête (zowel schriftelijk als digitaal) zullen in 

een volgende Nieuwsbrief gepubliceerd worden. 

Henk van Haeften 

Hans Bussink 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSUS EERSTE HULP AAN BABY’S EN KINDEREN. 

In maart/april zal er wederom een EHBO cursus gegeven worden in 

Noorderlicht. 

“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 29 maart, 12 & 19 april van 19.30 tot 22.30 uur 

Locatie: 

M.F.A. Noorderlicht in Wijchen 

Roerdompstraat 76 

6601 DL Wijchen 

Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 19 maart via een mail naar: 

Rooslooije@hotmail.com 

Bij aanmelden graag vermelden: 

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

e-mailadres en telefoonnummer. 

TIJD VOOR WIJKONTBIJT 

Ook in maart organiseert een werkgroep van het project SameNoord 

weer een smakelijk en gezond paasontbijt. Onder het genot van een 

broodje en uiteraard een (paas)eitje en een ontmoeting met 

wijkbewoners samen de week beginnen, wat wil een mens nog meer? 

Wat:   “Tijd voor een Wijkontbijt” 

Wanneer:  26 maart van 9.30 tot 11.30 uur 

Kosten:  € 2,= p.p. 

Opgave:   t/m 23 maart bij Patricia 06-86332485 

 

In het voorjaar van 2017 is vanuit het Radboudumc en project 

SameNoord een vragenlijstonderzoek uitgevoerd in Noord Wijchen. 

De resultaten hiervan leest u op de home pagina van de website 

www.wijchennoord.nl  
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Wijkvereniging  

  Wijchen-Noord      

Roerdompstraat 76  

  6601 DL Wijchen 

  024-6411388  

  Contact@wvwn.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING WJKVERENIGING WIJCHEN-NOORD 

Hierbij nodigen wij onze leden uit voor de jaarlijkse ALV die gehouden 

wordt op woensdag 14 maart 2018 in Noorderlicht, Roerdompstraat 76 

te Wijchen. 

De ALV start om 20.00 uur en vanaf 19.30 kunt u in de zaal terecht. De 

agenda van 2018 en de notulen van 2017 staan op de website en 

liggen ter inzage op de wijkvereniging. De ALV is alleen voor leden 

toegankelijk, u wordt verzocht uw ledenpas bij binnenkomst te tonen. 

U bent van harte welkom. 

Bestuur Wijkvereniging Wijchen-Noord 

 

DRINGEND GEZOCHT: BARVRIJWILLIGER 

De wijkvereniging is dringend op zoek naar een  

barvrijwilliger voor de woensdagavond van  

19.00 tot (uiterlijk) 23.00 uur. Voor meer informatie 

 kunt u contact opnemen met Marieke Verhoeven, 

mwverhoeven@hotmail.com of bellen naar de wijkvereniging, 

024-6411388. 

 

JEUGDACTIVITEITEN 

Voor het voorjaar heeft de wijkvereniging een aantal leuke en 

leerzame activiteiten voor de jeugd georganiseerd. Deze kunt u vinden 

op de website onder het kopje “naschoolse activiteiten”. Kijk dus gauw 

of er iets leuks tussen staat en meld je vandaag nog aan! 

 

WORKSHOP BLOEMSCHIKKEN 

Wit u deze paasdagen ook genieten van uw zelfgemaakte bloemstuk 

in paassferen, 

Kom dan naar de door ons georganiseerde workshop bloemschikken. 

Deze workshop wordt geheel door “Bloemengevoel” verzorgd, alle 

materialen, bloemen en een kop koffie of thee zijn in de prijs 

inbegrepen. Wat het wordt is nog een verrassing, maar een avond 

plezier en een mooi eindresultaat zijn gegarandeerd! 

 

Wat:   paasworkshop bloemschikken 

Wanneer:  maandag 26 maart van 19.30 tot 21.30 uur 

Kosten:    € 29,= p.p. (incl. materialen en koffie/thee) 

Aanmelden:  t/m 19 maart bij Tamara van Tilburg 

   info@bloemengevoel.nl  / 06-23801362 
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AGENDA 

MAART 

6/3   kookmevrouwen                 

7/3   Samen een 

bakkie         doen? 

9/3   bingo 

9/3   spelavond 

10/3 Lang van stof 

11/3 PZV Wijchen 

14/3 ALV 

wijkvereniging 

17/3 CoderDojo 

21/3 Eten met.. 

26/3 workshop 

bloemschikken 

26/3 PZV Wijchen 

 

APRIL 

2/4   GESLOTEN i.v.m. 

Pasen 

4/4   Samen een 

bakkie doen? 

5/4   Aan tafel! 

8/4   PZV Wijchen 

10/4 kookmevrouwen 

13/4 bingo 

13/4 spelavond 

18/4 Eten met.. 

21/4 Lang van stof 

21/4 CoderDojo 

23/4 PZV Wijchen 

27/4 t/m 6/5 

GESLOTEN i.v.m. 

voorjaarsvakantie 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEN EEN BAKKIE DOEN? 

Lijkt het u leuk om andere wijkbewoners te  

ontmoeten om gezellig een praatje mee te  

maken of een spelletje te doen? Kom dan 

 eens naar onze maandelijkse koffieochtend 

 “Samen een bakkie doen?”. De sfeer is 

 gemoedelijk, de koffie en thee GRATIS. 

 “Samen een bakkie doen?” is er iedere 

 1ste woensdag van de maand van 

 9.30 tot 11.30 uur in de ontmoetingsruimte van de wijkvereniging. 

U bent van harte welkom op woensdag 7 maart en 4 april. 

 

SPELLENAVOND 

Niets zo fijn als met deze winterse temperaturen gezellig met elkaar 

spelletjes te spelen! Kun je je vinden in deze stelling, bezoek dan 

eens een spellenavond van de wijkvereniging. 

De spellenavonden zijn voor iedereen van 8 tot 99 jaar toegankelijk 

en er worden allerlei bord- en kaartspellen gespeeld. Van UNO tot 

Five Crowns en het Buurman & Buurmanspel tot Catan, er zijn heel 

veel spellen aanwezig. 

Heb je zelf een (nieuw) spel waarvan je niet weet hoe het moet óf 

ben je thuis gewoon met te weinig personen om een spel te kunnen 

spelen? Dan is de spellenavond dé gelegenheid om je spel een 

keer uit te proberen. 

De avonden zijn van 19.30 tot 23.59 uur 

 en zijn vrij toegankelijk. De leiding zorgt  

voor iets lekkers op tafel en alleen de 

gebruikte consumpties zijn voor eigen rekening. 

Graag tot speels op 9 maart en/of 13 april. 

 



 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Leefbaarheidsgroep  

  Wijchen-Noord       

Info@vtta@kpnmail.com 

   

AGENDA 

  

PARKEERGARAGE 

Op 3 januari j.l. is de ondergrondse Parkeergarage bij het NS station 

opengegaan. Ondergronds is er plaats voor 220 auto‟s op drie 

verdiepingen. De fietsers konden al eerder terecht op de 

bovenverdieping (1000 fietsen). De parkeergarage heeft voor acht 

elektrische auto‟s een oplaadpunt en ook voor e-bikes op de begane 

grond. Op de fietsenstalling zijn zonnepanelen geplaatst die zorgen 

voor een energie neutrale parkeergarage. 

Vanaf de Tunnelweg is de parkeergarage niet bereikbaar, wel de 

parkeerplaats en de ingang van NS (Noordzijde). Let op: voor de 

parkeerplaats geldt eenrichtingsverkeer! U bereikt de parkeerplaats via 

Tunnelweg- Putterstraat, via de Meerkoetstraat verlaat u het 

parkeerterrein. Er zijn borden geplaatst met verwijzing naar het NS 

station en de goede rijrichting. 

 

WIJCHEN NOORD, een PRIMA OORD! 



 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

M.F.A. Noorderlicht      

Roerdompstraat 76  

  6601 DL Wijchen 

  024-6415783 

06-12296873 

Noorderlichtwijchen@gmail.

com  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janneke van Luijk  

Saskia Hock 

T: 0641669527 
E: info@kids-2-move.nl 

 

 

NIEUWS VAN WERKPOST NOORDERLICHT. 

Het jaar is alweer begonen, hier op Noorderlicht zijn we druk bezig en zijn 

er al een aantal dingen te melden. Berry gaat een nieuwe uitdaging 

aan op zijn andere werkplek in Nijmegen. We wensen hem er veel 

werkplezier en gaan hem missen. We hebben het afscheid van Berry bij 

de Werkpost gevierd met een etentje bij de wereld keuken in Nijmegen. 

Dit na eerst gewoon de dag gewerkt te hebben. Om de tijd tussen 

werken en het etentje te overbruggen hebben we verschillende 

spelletjes gedaan. 

Op de Werkpost zelf hebben we zo onze dagelijkse werkzaamheden en 

zijn we als het weer mee zit gewoon buiten te vinden. Want oh,oh, waar 

komen al die bladeren toch vandaan. 

We hebben ook te horen gekregen dat we voor onze inzet voor 

Noorderlicht nieuwe en warme werkjassen mogen aanschaffen. In de 

carnavals vakantie hebben we daar een leuk dagje van gemaakt om 

deze te kopen. 

Verder krijgen we ook steeds meer vragen om te helpen met 

uiteenlopende werkzaamheden. Van schilderen van muurtjes, tot 

postbode en meehelpen om dingen klaar te zetten voor activiteiten 

binnen de school. 

PEUTER/KLEUTERGYM 

Voor alle kinderen van 3 tot 6 jaar die graag lekker willen bewegen 

Nieuw seizoen is  gestart op 19 januari, instromen is nog mogelijk! 

Springen, rennen, ballen, klimmen, balanceren, rollen, slingeren, dansen 

en buitelen. Samen met vriendjes en vriendinnetjes gymmen en met 

plezier bewegingservaring opdoen, zonder ouders. Bij peuter/en 

kleutergymnastiek worden situaties aangeboden, die elk kind op zijn 

eigen niveau kan beleven. Elk kind met pret en kan zo kracht, lenigheid, 

inzicht, samenspel  en balans ontwikkelen.  We beginnen gezamenlijk 

met een lied, dans en spel, dan bewegen kinderen naar harte lust in ons 

„beweegparadijs‟ bijv. met touwen, klimrek, buitelstang. We sluiten ad 

met weer een gezamenlijke activiteit. Elke week is er een ander thema 

waardoor de kinderen steeds weer uitgedaagd worden. 

Aantal: 

Wij hebben twee groepen ingedeeld op leeftijd/niveau. Er kunnen max. 

15 kinderen per groep deelnemen.  Informeer of er nog plaats is. 

Waar en wanneer: 

De gymzaal van  Noorderlicht/Paulusschool aan de Roerdompstraat 76 

in Wijchen op Vrijdag van 15.45/16.30 uur van 16.30/17.15 uur 

Kosten: 

De kosten bedragen €90,- per seizoen voor 15x gymmen. De seizoenen 

lopen van januari t/m juli en van september t/m december. Indien een 

kind later instroomt wordt de prijs omgerekend. 

Inschrijven: 

Dit kan telefonisch, per website of email. Ook voor meer informatie kunt 

u contact met ons opnemen. 

 


