
 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

April/Mei 2018 

 

Redactie: Iris Verhoeven 

  pr-wvwn@hotmail.com 

WIJCHEN-NOORD 50 JAAR 

 Het is alweer zo‟n 50 jaar geleden dat Wijchen-Noord grotendeels als 

wijk voltooid is. Sommige woningen zijn wat ouder en uiteraard zijn er 

ook later en vrij recent nog woningen bij gekomen. 

Leefbaarheidsgroep Wijchen Noord heeft het initiatief genomen om 

samen met een aantal partners op 23 juni a.s. het 50-jarig bestaan van 

de wijk te gaan vieren. Er wordt momenteel nagedacht over de 

invulling van de dag maar de activiteit wordt “Happen en stappen in 

Wijchen-Noord”. Deze activiteit is geschikt voor jong en oud en de 

route is ook geschikt voor mensen met een rolstoel of rollator. 

Het hoe en wat van deze dag wordt in de volgende nieuwsbrief 

vermeld, maar houd 23 juni alvast vrij in uw agenda! 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

HELP!!!!  KINDERVAKANTIE IN GEVAAR!!! 

 Van 10 tot 30 juni a.s. komen een aantal Bosnische kinderen uit 

kansarme gezinnen om hier hun “vakantie van hun leven” mee 

te maken. 

 De leeftijd van de kinderen is 8 tot 12 jaar en er worden 2 

kinderen in ieder gezin geplaatst. 

 Stichting Kinderhulp Bosnië organiseert 2-3x per week een dag 

activiteiten 

 We komen nog 7 gastgezinnen tekort!  

 Helpt u a.u.b. om meer kinderen te kunnen uitnodigen!!!! 

 Informatie: : www.kinderhulpbosnie.nl 

 Email: kinderhulpbosnie@hotmail.com 

 Contact: Peter van Laar 06-40250118 

 

Het Sternpad bij zonsopgang 8 maart 2018 

(c) Theo Hesen 

http://www.kinderhulpbosnie.nl/
mailto:kinderhulpbosnie@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CURSUS EERSTE HULP AAN BABY’S EN KINDEREN. 

In juni 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:  maandag 18 juni, 25 juni en 2 juli 2018 van 19.30 tot 22.30 

uur: 

Locatie: 

M.F.A. Noorderlicht in Wijchen 

Roerdompstraat 76 

6601 DL Wijchen 

Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 4 juni via een mail naar: 

Rooslooije@hotmail.com 

Reactie van deelneemster: 

Ik heb drie avonden een bijeenkomst van de cursus EHBO aan baby's 

en kinderen bij Wijkvereniging Wijchen-Noord gevolgd. Een cursus met 

veel praktijk, op een boeiende wijze gebracht. Dit wilde ik al lang gaan 

doen en dit is een aanrader voor iedereen die beroepsmatig of in de 

privé sfeer met kinderen te maken heeft. Veel handelingen en 

technieken zijn óók van toepassing bij volwassenen. Op een leuke 

manier gedaan met veel praktijk. In juni begint weer een cursus, 

aanrader! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UITSLAG ENQUETE KINDERBOERDERIJ 

In december is er in Wijchen-Noord een enquête verspreid omtrent de 

realisatie van een kinderboerderij. In onderstaande grafiek ziet u de 

resultaten. 

 
Bezoekt U wel eens een kinderboerderij?   277 antwoorden 

Ja 159 

Nee 44 

Soms 74 

Wat vindt U belangrijk bij een kinderboerderij?  276 antwoorden 

Een ontmoetingsplek voor jong en oud 153 

Kennis maken en verzorgen van dieren 243 

Een plek om te spelen 153 

Onderdeel van zorginstellingen (dagbesteding) 131 

Gaat U een kinderboerderij bezoeken als deze in Wijchen zou zijn? 275 

antwoorden 

Ja  222 

Nee  9 

Misschien 44 

 

De opmerkingen waren heel enthousiast.  

Daarnaast waren er nog een aantal suggesties en opmerkingen bij de 

vragen: 

 Toilet is handig. 

 Wauw prachtig idee! 

 Probeer te voorkomen dat er brood of etensresten bij de dieren 

worden gegooid en voorkom dat het blijft liggen i.v.m 

rattenoverlast. 

 Zorg voor draagvlak Gemeente, dan komen bewoners ook. 

 We hebben kleinkinderen en het zou fijn zijn als er een 

kinderboerderij en een speeltuin komt. Zeer belangrijk. 

 Wel meewerken, maar niet voor niets. 

 

Met een aantal bewoners van onze wijk zijn we nog in gesprek. 

Er zijn ook wijkbewoners die zich gemeld hebben om mee te doen, te 

denken in een aantal werkgroepen. 

De uitslagen geven ons een goed gevoel om verder te gaan met de 

ontwikkeling hiervan. We willen dat wel heel zorgvuldig doen. 

Wij houden U graag op de hoogte. 

Henk van Haeften (henk.vanhaeften@gmail.com ) 

Hans Bussink (hans.bussink@meervoormekaar.nl) 

 

 

 

 

 

mailto:henk.vanhaeften@gmail.com
mailto:hans.bussink@meervoormekaar.nl


 

 

 

 

 

 

Wijkvereniging  

  Wijchen-Noord      

Roerdompstraat 76  

  6601 DL Wijchen 

  024-6411388  

  Contact@wvwn.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOWEDSTRIJD WIJKVERENIGING WIJCHEN-NOORD 

Vigo Willems is de winnaar van de fotowedstrijd die  Wijkvereniging 

Wijchen Noord heeft uitgeschreven in het kader van het 25-jarig 

bestaan van de Vereniging. Deze foto is geplaatst in de kalender die 

we aan onze leden bij hun lidmaatschapskaart uitgedeeld hebben. 

We hebben Vigo in zijn klas op basisschool De Buizerd opgezocht en 

hem verrast met een uitje voor twee naar de bioscoop. En natuurlijk 

kreeg hij een aantal prachtige kalenders om uit te delen. 

Ik wilde graag meedoen met de fotowedstrijd van de wijkvereniging. Ik 

ben Vigo Willems, 7 jaar. Ik zit op de Buizerschool in groep 4. Ik vind het 

leuk om foto‟s te maken. Ik heb een paar foto‟s gemaakt, maar ik wist 

al gelijk dat ik deze foto wilde insturen. De foto is van „Opa‟s Laantje‟. 

Opa en papa hadden daar (aan de Zesweg) jarenlang Tuincentrum 

Erica met in het midden een lange rij bomen. Dat is het laantje. Nu is 

papa verhuisd met de zaak, maar woont opa er nog wel. Het laantje is 

nu van de gemeente en er zijn huizen omheen gebouwd. Gelukkig kan 

opa het laantje nog zien vanuit zijn achtertuin. 

Mama heeft mij geleerd dat ik soms ergens op moet klimmen of op de 

grond moet liggen om een mooie foto te maken. De bomen zijn heel 

hoog, dus nu ging ik op de grond liggen.  Ik hoop dat jullie de foto 

mooi vinden. 

Groet Vigo Willems 

 

WIJKVERENIGING WIJCHEN-NOORD PRESENTEERT: LANG VAN STOF! 

De lente komt eraan! 

Het wordt weer tijd voor korte rokjes en frivole zomerjurkjes en wat is er 

nu leuker dan die zelf te maken. Thuis komt het er vaak niet van en 

daarom hebben wij van Wijkvereniging Wijchen-Noord “Lang van Stof” 

in het leven geroepen; 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 les gegeven, deze dag is bedoeld voor iedereen die de 

basisvaardigheden onder de knie heeft.  

Het is de bedoeling dat je je eigen machine, gereedschappen, stof 

etc. meeneemt. Denk ook aan een verlengsnoer en een 

lunchpakketje!  

Per keer 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. 

Waar:   Wijkvereniging Wijchen-Noord, Roerdompstraat 76    

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

consumpties op eigen kosten 

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

Aanmelden: tel. 06-46564511 

 



 

AGENDA 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASCHOOLSE JEUGDACTIVITEITEN 

U heeft het vast wel eens in deze nieuwsbrief gelezen, de 

wijkvereniging organiseert regelmatig naschoolse activiteiten voor de 

jeugd. Nu krijgen we wel eens de vraag wat dat dan voor activiteiten 

zijn.  

Allereerst zijn er de “vaste” jeugdactiviteiten die de wijkvereniging al 

jaren in huis heeft en die door vrijwilligers worden begeleid. Zo is er 

Pinkeltje voor de kinderen van 4 t/m 7 jaar, Fun Kids voor de kinderen 

van 8 t/m 12 jaar en de meidenavond voor meiden van groep 8 t/m 

16 jaar. Tijdens deze activiteiten wordt er naar aanleiding van 

seizoenen, feestdagen of gezamenlijke Noorderlicht thema‟s iets met 

de jeugd geknutseld. Dit voorjaar was het Noorderlicht thema “wonen 

en werken” en in dit thema hebben alle groepen iets gedaan. Pinkeltje 

en de Fun Kids hebben huisjes en de straat van de toekomst gemaakt 

en bij de meidenavond kwam een schoonheidsspecialiste over haar 

beroep vertellen. De meiden werden uiteraard ook aan het werk 

gezet, zij mochten de huid reinigen en daarna een lekker maskertje 

opdoen. Hilariteit en een heerlijk zacht huidje waren het resultaat. Na 

de huidverzorging mochten er vragen worden gesteld en waren tot 

slot de nagels aan de beurt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast worden er regelmatig workshops en korte cursussen 

gegeven, deze staan meestal onder leiding van een ingehuurde 

professionele kracht, aangevuld met vrijwilligers van de wijkvereniging. 

Zo is er voor de paasdagen een workshop bloemschikken voor de 

jeugd uit groep 5 t/m 8 gegeven door Tamara van Tilburg, met een 

vrolijk bloemstuk als resultaat. Tegelijkertijd was er in een andere ruimte 

voor de jongere jeugd een paasworkshop waarin een vrolijk 

paashaasmandje werd gemaakt en gevuld met wat chocolade eitjes. 

Ook was er dit voorjaar een korte cursus textiel waarin een groepje 

meiden onder de enthousiaste leiding van vrijwilligers zelf een badjas 

heeft gemaakt, van meten tot het zelf in elkaar zetten. 

 

30/4 t/m 6/5- wijk 

gesloten i.v.m. 

voorjaarsvakantie 

8/5 Kookmevrouwen 

11/5 Bingo 

11/5  Spelavond 

13/5  Postzegel-

vereniging Wijchen 

14/5 Origami 

15/5  Mannen met 

pannen 

17/5  Bloemschikken 

19/5  Lang van stof 

19/5  CoderDojo 

21/5  Wijk gesloten 

i.v.m. Pinksteren 

28/5  Origami 

28/5 Postzegel-

vereniging Wijchen 

 



 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Leefbaarheidsgroep  

  Wijchen-Noord       

Info@vtta@kpnmail.com 

   

AGENDA 

18-05 Zwerfvuil inzameling 

  

WIST U DAT….. 

Wat statistische gegevens over Wijchen Noord (data 2017): 

… Wijchen Noord 4280 inwoners heeft, dat betekent 4796 inwoners per    

km2? 

… daarvan 2055 mannen en 2220 vrouwen zijn? 

… er 635 kinderen tot 14 jaar zijn, 435 tussen 15 en 24 jaar, 880 tussen 25 

en 44 jaar? 

… 1150 „Wijchen Noorders‟ tussen 45 en 64 jaar zijn en 1195 ouder dan 65 

jaar? 

… dat er 1855 gehuwden wonen in Wijchen Noord en 1680 

ongehuwden? 

… dat er 345 gescheiden zijn dat er 415 alleenstaand zijn door het 

overlijden van de partner? 

… er 1925 huishoudens zijn, waarvan 665 eenpersoonshuishoudens? 

… dat er 650 huishoudens met kinderen wonen en 650 huishoudens 

zonder kinderen? 

.. dat de gemiddelde huishoudgroote 2,2 personen is? 

 

SOCIAAL WIJKTEAM 

Iedereen wil gezond en zelfstandig leven, wonen en werken. Maar soms 

lukt dat (even) niet. Dan staat het Sociaal Wijkteam voor u klaar! 

In het Sociaal Wijkteam werken professionals op het gebied van welzijn, 

zorg en gezondheid. Zij helpen u met praktische oplossingen als het 

(even) tegenzit of als u er zelf niet uitkomt. Als dat nodig is, kunnen zij 

professionele hulp inzetten, want zij regelen ook de toegang tot zorg in 

de gemeente Wijchen. U kunt het Sociaal Wijkteam bereiken: 

Noorderlicht van 09.00 tot 12.30 uur of 024 - 642 57 59 van 9.00 tot 17.00 

uur (op werkdagen). 

AFVALINZAMELING 

De gemeente Wijchen gaat in 2018 niet starten met het omgekeerd 

inzamelen van restafval. Dat heeft de gemeenteraad op donderdag 22 

februari besloten. Dat betekent dus dat er dit jaar voor inwoners niets 

verandert. De grijze restafvalcontainer en de zakken voor plastic afval 

blijven gewoon bestaan. 

Aanleiding voor het besluit zijn de twijfel en de zorgen die inwoners 

hebben geuit tijdens informatieavonden en op social media. 

Hebt u opmerkingen, vragen of klachten over de afvalinzameling of is 

uw afval niet opgehaald? 

Bel het Klantencontactcentrum van DAR 024 – 3716000. 

 

ZWERFVUIL 

 Een wijk vrij van zwerfvuil blijkt duidelijk bij te dragen aan een prettig 

gevoel over je leefomgeving, een verbeterde leefbaarheid. Daarom 

gaan we als Leefbaarheidsgroep weer op pad om ons Park Noord 

schoon te houden, hopelijk met de hulp van wijkbewoners. U kunt 

bijdragen aan het verbeteren van uw eigen leefbaarheid. Gelukkig 

doen al meer mensen dat, ook buiten de centrale inzamelingen! Dank 

daarvoor. 

We gaan samen het park in op vrijdag 18 mei, vanaf 15.00 uur. We 

verzamelen bij Corrie v.d Boogaard op de hoek Tunnelweg/Pluvierstraat. 
 



 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

M.F.A. Noorderlicht      

Roerdompstraat 76  

  6601 DL Wijchen 

  024-6415783 

06-12296873 

Noorderlichtwijchen@gmail.

com  

   

 

VRIJWILLIGER GEZOCHT! 

Het bestuur van stichting noorderlicht is op zoek naar een vrijwilliger die 

op woensdagen van 17.00 tot 19.15 toezicht kan houden in de 

multifunctionele accommodatie (MFA) Noorderlicht aan de 

Roerdompstraat. Financiële vergoeding is mogelijk. Voor meer 

informatie en aanmelding kun je terecht bij 

Henk van Haeften (henk.vanhaeften@gmail.com)  

Richard Binnendijk (richard.binnendijk@gmail.com) 

10 JAAR BREDE SCHOOL, WIJ ZIJN JARIG OP 25 APRIL!  

Al 10 jaar lang zijn er Brede scholen in Wijchen. Het brede zit in het feit 

dat er meerdere partners samenwerken aan de ontwikkeling van jong 

en oud. En dit gebeurt van 8.30 uur tot soms ‟s avonds laat.  

Noorderlicht was de eerste Brede school in Wijchen.  

Van 8.30 tot 14.00 uur hebben we een feestprogramma voor de 

kinderen en bewoners van de wijk. Het programma ziet er als volgt uit: 

PROGRAMMA 25 APRIL 2018 

08.30 uur  Sportieve opening door alle kinderen en mede- 

   werkers Noorderlicht 

09.00 uur  Ontbijt kinderen  

09.30 uur  Ontbijt wijkbewoners 

10.30 uur  Voorstelling Pim & Pom voor de kleuters Paulus 

   Start ateliers wijkbewoners 

10.45 uur  1e voorstelling Mad Science groepen 3 t.m. 5 

   Paulus en Buizerd 

11.30 uur  Voorstelling Pim & Pom voor de kleuters Buizerd

   2e voorstelling Mad Science groepen 6 t.m. 8 

   Paulus en Buizerd 

12.00 uur  Pauze voor de kinderen 

12.30 uur  Draai ateliers groepen 1-2 

   Keuze ateliers midden- en bovenbouw 

13.55 uur  Gezamenlijke afsluiting met kinderen muziek ateliers 

14.45 uur  Ontvangst en optreden schoolorkest 

15.15 uur  Lezing “houdbaarheid” van de Brede School 

   (Job van Velsen) 

15.50 uur  Dansvoorstelling kinderen BSO. o.l.v. Sanne Rutten 

16.05 uur  Interview door Gerard de Haan met Paul Loerman

   en Ber van Haren 

16.25 uur  Toespraak “Noorderlicht” door Richard Binnendijk 

16.40 uur  Informele afsluiting met een hapje en drankje 

KLEDINGINZAMELING VOOR HET GOEDE DOEL. 

Eind juni houdt de Paulusschool weer een sponsorloop en pleinmarkt, 

waarvan de opbrengst weer naar een goed doel gaat (het schooltje in 

Ongole, India). Tevens houden wij daarvoor weer een kleding 

inzamelingsactie! 

Bent u van plan (oude) kleren op te ruimen, bewaart u deze dan a.u.b. 

voor onze actie. Inleveren van kleding, schoeisel e.d. kan op 19, 20 en 

21 juni a.s. 

   


