
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBER 2018 

 

Redactie: Iris Verhoeven 

  pr-wvwn@hotmail.com 

Beste lezers, 

Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangegeven zijn 20 augustus j.l. de 

meeste activiteiten in Noorderlicht weer van start gegaan. Noorderlicht 

bruist dus weer van het leven en wordt van ‟s morgens vroeg tot ‟s 

avonds laat weer druk bezocht. 

Toch horen wij nog steeds van wijkbewoners dat ze nog nooit in het 

gebouw binnen zijn geweest. 

Jammer, want voor iedereen van jong tot oud is er wat te doen zoals u 

in de maandelijkse nieuwsbrieven kunt lezen. Trek dus de stoute 

schoenen aan en kom eens naar binnen, bijvoorbeeld bij het gratis 

koffieuurtje van de wijkvereniging dat a.s. woensdag weer wordt 

gehouden. 

Kortom, graag tot ziens in Noorderlicht!  

 

PLEZIER IN SPORT 

Er wordt altijd veel georganiseerd voor (heel) jong en ook (veel) ouder. 

Nu is het tijd voor iedere volwassene die zich niet binnen één van deze 

leeftijdscategorieën vindt passen: 

Vanaf donderdag 6 september gaan we van start met een sportieve 

activiteit, namelijk een wekelijkse total body workout onder leiding van 

personal trainer Koen Reijers van “Plezier in Sport”. De workout is iedere 

donderdag van 18:30 tot 19:30 in de gymzaal van ‘’Noorderlicht’’, 

Roerdompstraat 76 in Wijchen. 

Waar moet je aan denken bij een total body workout: 

- In 1 uur tijd wordt je hele lichaam aangepakt 

- Conditioneel, spierversterkend, blessure preventie en verschillende 

spelvormen 

- Geen saaie sportschool oefeningen 

- Trainen met elkaar en met plezier 

- Professionele begeleiding 

In principe trainen we altijd in de zaal. Met heel erg mooi weer komt 

het in de zomer weleens voor dat we naar buiten gaan. 

Mis het niet en schrijf je nu in een voor een gratis proefles op 6 

september 2018 via plezierinsport@gmail.com  

Met sportieve groet, Koen Reijers, Plezier in Sport 

 



 

 

 

 

 

 

Wijkvereniging  

  Wijchen-Noord      

Roerdompstraat 76  

  6601 DL Wijchen 

  024-6411388  

  Contact@wvwn.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WELKOM BIJ WIJKVERENIGING WIJCHEN-NOORD 

Nu de zomer weer (bijna) afgelopen is en de dagen weer kouder 

worden is het misschien dé tijd voor een leuke nieuwe activiteit. 

Bij de wijkvereniging bent u dan aan het goede adres want ook dit 

seizoen hebben wij u weer van alles en nog wat te bieden. Wat denkt 

u bijvoorbeeld van onze spelavond voor jong en oud, de creatiefgroep 

voor volwassenen of elkaar gewoon ontmoeten tijdens een 

koffieochtend? Hieronder treft u wat meer informatie aan over 

bovenstaande activiteiten maar op de website vindt u onder het kopje 

“wijkvereniging” al onze activiteiten voor zowel volwassenen als de 

jeugd. 

U bent van harte welkom! 

 

SPELAVOND 

Elke 3e zaterdag van de maand is er vanaf 19.30 uur een spelavond 

voor mensen van 8 tot 99 jaar die het leuk vinden om spellen(bord of 

kaart) te spelen met elkaar. Elke keer is er een groot aanbod van 

verschillende  bekende en onbekende spellen.  Je kunt natuurlijk ook je 

eigen spellen meenemen. Loop gewoon eens binnen tijdens een 

spelavond en kijk of het ook iets voor jou is. 

Info: Bas Verhoeven    06-81491837 

 

CREATIEF VOOR VOLWASSENEN 

Iedere woensdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur wordt de krea-ruimte 

van de wijkvereniging bevolkt door een groepje enthousiaste en 

creatieve dames. Van allerlei materialen worden op creatieve wijze de 

mooiste werkstukken gemaakt, waarbij het streven is om elke maand 

met andere materialen en technieken te werken. Zo werden er al 

sieraden en hoeden van oude fietsbanden gemaakt maar ook met 

servetten en zelfs gedroogde peulvruchten maken de dames ware 

kunstwerken. 

Info: Diederika Verheul  @: diederika24@versatel.nl 

 

SAMEN EEN BAKKIE DOEN… 

Iedere 1ste woensdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur is er 

“Samen een bakkie doen?”, een inloopochtend in de 

ontmoetingsruimte van de wijkvereniging. 

De eerst komende woensdag is 5 september. 

Onder het genot van een bakje koffie of thee met elkaar bijkletsen, 

handwerken of samen een spelletje doen, alles is mogelijk. 

Koffie en thee zijn tijdens deze ochtenden gratis, overige consumpties 

dienen wel afgerekend te worden. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE BOEKENKAST 

Heeft u tijdens de vakantie ook lekker veel gelezen en weet u niet 

wat te doen met al die boeken. Zet ze dan in de boekenkast van 

Noorderlicht zodat een ander er ook nog plezier van heeft. 

Uiteraard kunt u zelf ook weer boeken uit de boekenkast 

meenemen. U vind de boekenkast achterin de lange gang bij het 

zitje. 

 

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 

 

KUBB TOERNOOI 

Op 22 september organiseert de wijkvereniging voor de 2e keer een 

KUBB toernooi. 

U kunt zich nog t/m 10 september aanmelden!!  Meer informatie 

vind u op de website www.wijchennoord.nl 

 

AGENDA 

 

September 

5/9 Samen een bakkie… 

6/9 Aan tafel! 

9/9 Postzegelvereniging 

 Wijchen 

13/9 Workshop 

 bloemschikken 

14/9 Bingo 

15/9 Lang van stof 

15/9 CoderDojo 

15/9 Spelavond 

17/9 Wijkontbijt 

18/9 Mannen met 

pannen 

20/9 Eten met… 

22/9 KUBB toernooi 

24/9 Postzegelvereniging 

 Wijchen 

 



 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leefbaarheidsgroep  

  Wijchen-Noord       

Info@vtta@kpnmail.com 

   

  

VRIJWILLIGERSVERZEKERING 

Als u vrijwilligerswerk doet, bent u niet altijd goed verzekerd. Daarom 

heeft de gemeente een vrijwilligersverzekering afgesloten. U bent 

daarmee automatisch verzekerd als u een ongeluk krijgt of als u 

schade veroorzaakt. Als u schade hebt, kunt u via de gemeente een 

schadeformulier downloaden. 

 

KOPIE ID-BEWIJS 

Soms wordt er gevraagd om een kopie van uw paspoort of ID-kaart, 

bijv. bij het huren van een auto, of bij het inchecken in een hotel. Met 

de KopieID app maakt u op uw smartphone een veilige kopie.  

De app is ontwikkeld door het ministerie van Binnelandse Zaken en te 

downloaden in de Apple App Store, Google Play Store of Windows 

Phone. 

 

KUBB-TOERNOOI 

De Leefbaarheidsgroep doet op 22 september mee aan het Kubb-

toernooi van de Wijkvereniging. U toch ook? En wie weet treffen elkaar. 

 

WIJKBIJEENKOMST 

Op woensdag 3 oktober a.s. wil de Leefbaarheidsgroep de 

wijkbewoners ontmoeten tijdens het „Samen een bakkie… van de 

Wijkvereniging. Onder het genot van de bekende koffie willen we met 

u in gesprek over wijkzaken die u belangrijk vindt. 

Zoals altijd is iedereen welkom bij deze „Samen een bakkie…. 

 

KRAANVOGELTERREIN 

Er is begin oktober weer een overleg gepland over de aanpak van het 

Kraanvogelterrein. We houden u op de hoogte over de vorderingen. 

 

ZWERFVUIL 

Wilt u ook een keer meelopen om zwerfvuil in Park Noord op te ruimen? 

We gaan weer op pad op vrijdag 14 september a.s. We verzamelen 

om 15.00 uur bij Corrie v.d. Bogaard, hoek Tunnelweg/Pluvierstraat. U 

bent welkom! 

Op 16 november gaan we voor de laatste keer dit jaar aan de slag. 

 

zo houden we: 

WIJCHEN NOORD, een PRIMA OORD! 

 



 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.F.A. Noorderlicht      

Roerdompstraat 76  

  6601 DL Wijchen 

  024-6415783 

06-12296873 

Noorderlichtwijchen@gmail.

com  

   

 

DOPPENSPAARACTIE 

Sinds enkele jaren is Noorderlicht, naast vele andere instellingen en 

scholen, een inzamelpunt voor plastic doppen. Deze doppen/deksels 

leveren geld op voor de stichting Bultersmekke die als doel heeft 

assistentiehonden voor volwassenen en kinderen... 

... met een lichamelijke beperking 

... met een auditieve beperking 

... met epilepsie 

... met problemen op psychisch en/of psychosociaal gebied 

... met een vorm van autisme                                                                                                  
aan te schaffen en op te leiden. 

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.stichtingbultersmekke.nl 

 

Hoe gaat e.e.a. in zijn werk nadat u de doppen bij Noorderlicht (bij de 

bar van de wijkvereniging) heeft gedeponeerd? De binnengebrachte 

doppen worden in Wijchen door Theo van den Broek op de diverse 

inzamellocaties opgehaald, gesorteerd (hoe schoner de doppen, hoe 

meer geld ze opleveren) en gereed gemaakt voor transport. 

Vrijwilligers van de Stichting komen vervolgens de doppen weer 

ophalen en vandaar gaat het naar de fabriek/afnemer waar het 

enkele processen moet ondergaan eerdat het geschikt is voor het 

maken van o.a. plastic pallets, winkelwagens en 

boodschappenkratten. 

Sinds kort worden er ook metalen doppen en deksels ingezameld, dus 

bierdoppen en deksels van groentepotten etc. zijn (schoon) ook 

welkom. Deze wel graag gescheiden van de plastic doppen 

aanleveren. Wij hopen dat u door blijft sparen, maar ook familie, 

vrienden, buren etc. aanspoort om mee te gaan doen. 

 

Tot slot nog enkele cijfers! 

In een vuilniszak zit zo‟n 8 kilo aan doppen/deksels. 

In een kilo zitten ongeveer 400 dopjes, voor één hulphond is er 

ongeveer 110.000 kg!! dopjes nodig  (aankoop puppy en opleiding kost 

zo‟n € 20.000,= ). 

In Noorderlicht worden er maandelijks zo‟n 2 à 3 vuilniszakken bij elkaar 

gespaard. 

 

Welke doppen sparen we:        Goede 

Goede doppen bevatten een      Doppen 

driehoekje met de volgende 

 nummers en/of letters. 

 

Welke doppen niet: 

Dopjes van medicijnen en naalden 

Dubbele doppen (veiligheidsdoppen) 

Doppen van pennen en stiften 

Doppen van ander plastic (zie hiernaast) 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

KIDS2MOVE 

Vanaf 7 september gaat de peutergum en kleutergym weer van start 

in Noorderlicht, later instromen kan ook! 

Peuter-kleutergym voor alle kinderen van 3 tot 6 jaa die graag lekker 

willen bewegen. Kom gezellig meedoen!! 

Springen, rennen, ballen, klimmen, balanceren, rollen, 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 beweegt met pret 

en kan zo kracht, lenigheid, inzicht, samenspel en balans 

ontwikkelingen. 

We beginnen gezamenlijk met een lied, dans en spel, dan bewegen 

de kinderen naar harte lust in ons “beweegparadijs” bijvoorbeeld 

met touwen, klimrek, buitelstang. We sluiten af met weer een 

gezamenlijke activiteit. 

Elke week hebben we een ander thema, waardoor de kinderen 

steeds weer uitgedaagd worden. 

Aantal: 

We hebben 2 groepen ingedeeld op leeftijd/niveau. Er kunnen 

maximaal 15 kinderen per groep deelnemen. Deelname is op grond 

van eerste aanmelding. 

Schrijf je nu in! 

 

Waar: 

Gymzaal van Noorderlicht, Roerdompstraat 76  

 

Wanneer: 

Vijdag van 15.45 tot 16.30 en van 16.30 tot 17.15 

 

Kosten: 

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

De seizoenen lopen van januari tot juli en van september tot 

december. Indien een kind later instroomt wordt de prijs 

omgerekend 

 

Inschrijven: 

T: 0641669527 

@: info@kids-2-move.nl 

F: Peutergym-Kleutergym 

Ook voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. 

Met vriendelijke groet, 

Janneke van Luijk en Saskia Hock 

 

 

 


