
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBER 2018 

 

Redactie: Iris Verhoeven 

  pr-wvwn@hotmail.com 

Beste lezers, 

 

De herfst heeft nu definitief zijn intrede gemaakt in Wijchen Noord. De 

bomen laten massaal hun blad vallen en de medewerkers van 

Werkpost Noorderlicht sjouwen heel wat op en neer met volle 

kruiwagens met blad.  

In Noorderlicht kijken we alweer stiekem vooruit naar de komende 

feestdagen en de daar bij behorende activiteiten.  

De voorbereidingen voor Sint Pannekoek op 29 november en de 

wintermarkt op 14 december zijn in volle gang en uiteraard zijn alle 

wijkbewoners tijdens deze activiteiten weer van harte welkom. Meer 

over deze en andere activiteiten leest u elders in deze nieuwsbrief. 

 

Wij zien u weer graag in Noorderlicht! 

 

WIJKONTBIJT SAMENOORD 

Sinds enkele jaren draait er in Wijchen noord een project met de naam 

SameNoord. Doel van dit project is wijkbewoners met elkaar in contact 

brengen en samen na laten denken hoe het wonen en werken 

verbeterd kan worden. Een activiteit die hieruit is ontstaan is het 

maandelijkse wijkontbijt. Vrijwilligers uit het project doen de 

boodschappen en schenken koffie en thee tijdens het ontbijt. 

Wijkbewoners kunnen na aanmelding genieten van een heerlijk ontbijt 

en ervaringen met elkaar delen. Regelmatig schuiven er mensen vanuit 

verschillende organisaties aan zoals GGD, Talis en MeerVoormekaar.  

Dat deze activiteit een succes is blijkt wel uit het aantal personen dat 

zich voor het ontbijt in oktober had aangemeld, maar liefst 37! Gelukkig 

was de ontmoetingsruimte van de wijkvereniging eenmalig 

beschikbaar zodat iedereen mee kon doen. Om ook in de toekomst 

iedereen de gelegenheid te geven om deel te nemen en ook nieuwe 

mensen te kunnen plaatsen is er tijdens het ontbijt bekend gemaakt 

dat de groep gesplitst zal worden en dat er voortaan 2 x per maand 

een wijkontbijt zal zijn. Het wijkontbijt wordt dan op de 1e en de 3e 

maandag van de maand in de krea ruimte gehouden en per keer kan 

er een groep van 24 personen deelnemen. 

Wilt u een keer mee ontbijten, meld u zich dan even aan, dit kan tot 1 

week van tevoren.  

 

Datum: maandag 5/11, 19/11, 3/12, 17/12 – 2018  

Tijd: 9.30 – 11.00 uur   

Kosten: € 2,= per persoon  

Opgave: Iris Verhoeven 06-19699833 

 



 

 

 

 

 

 

Wijkvereniging  

  Wijchen-Noord      

Roerdompstraat 76  

  6601 DL Wijchen 

  024-6411388  

  Contact@wvwn.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINT PANNEKOEK - EET EEN PANNENKOEK VOOR DE VOEDSELBANK!  

Op donderdag 29 november is het weer 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 en tevens levensmiddelen voor de 

voedselbank in te zamelen. 

Aanmelden hoeft niet, dus op 29 november kunt u tussen 16.00 en 

20.00 uur binnenlopen en aanschuiven bij Wijkvereniging Wijchen-

Noord. 

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  

 

SPELNAVOND  

Met ingang van afgelopen september is de maandelijkse spellenavond 

van de wijkvereniging verplaatst van de vrijdag naar de 3de 

zaterdagavond. De spellenavond is er voor jong en oud en heeft een 

vrije inloop. Of je nu van een simpel spelletje of een uitgebreid bordspel 

houdt, alles is mogelijk. De wijkvereniging beschikt over een aantal 

spellen maar de bezoekers nemen ook zelf vaak (nieuwe) spellen mee. 

Heb je dus zelf een leuk spel, maar geen medespelers, kom dan 

meedoen! De entree is gratis en de wijkvereniging zorgt altijd voor iets 

lekkers tijdens het spelen. Alleen de consumpties zijn voor eigen 

rekening. De spellenavonden zijn van 19.30 tot 23.59 uur en worden in 

2018 nog gehouden op 17 november en 15 december. Graag tot dan! 
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WORKSHOP BLOEMSCHIKKEN VOOR KINDEREN  

Iets fleurigs maken voor de kerstdagen kan tijdens deze workshop 

die gegeven wordt door Tamara van Tilburg voor kinderen uit groep 

5 t/m 8.  

Het wordt zeker geen “standaard” kerststukje want ook de 

ondergrond zal door de kinderen zelf worden gemaakt. 

Voor deze workshop kunnen er tot 7 december nog kinderen 

aangemeld worden! 

Wanneer:  vrijdag 14/12  van 14.30 tot 16.30 uur 

Waar:   krea wijkvereniging  

Kosten: € 5,= 

Leiding:  Tamara van Tilburg (wijkvereniging) 

Aantal kinderen: minimaal 8, maximaal  16 

INSCHRIJFFORMULIER BLOEMSCHIKKEN: 

Dit formulier met verschuldigd bedrag inleveren bij: Mireille Roelofs, 

Kanariestraat 21.  

 

Naam kind(eren)……………………………………………………………….. 

Groep……………………School……………………………………………….

…………………………………..Email……………………………………….. 

Evt. bijzonderheden (allergie, etc.)…………………………………………. 

Foto’s van mijn kind(eren) mogen wel/niet gepubliceerd worden op 

de website of in de schoolkrant. 

 

 

 

November 

1/11    Aan tafel! 

5/11    Wijkontbijt 

5/11    Origami 

7/11    Samen een bakkie.. 

9/11    Bloemschikken 

9/11    Bingo 

11/11  Postzegelvereniging 

             Wijchen 

13/11  Kookmevrouwen 

15/11  Eten met... 

15/11 Bloemschikken 

17/11  Lang van stof 

17/11  CoderDojo 

17/11  Spelavond 

19/11  Wijkontbijt 

19/11  Origami 

20/11  Mannen met pannen 

26/11  Postzegelvereniging 

             Wijchen 

29/11  Sint Pannekoek 



 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leefbaarheidsgroep  

  Wijchen-Noord       

 

Henk van Teefelen 

(voorzitter) 

0623256616 

infovtta@kpnmail.nl 

   

AGENDA 

16/11 Zwerfvuil verzamelen 

  

HOF VAN ELST 

Tussen de nieuwe Hof van Elst en de Buizerdschool is al enige tijd een 

nieuw wandel-speelpark aangelegd. 

Op de paden wordt gewandeld, met of zonder rollator of rolstoel, 

maar er wordt ook gefietst. En dat kan ook, als er over en weer wat 

rekening wordt gehouden met elkaar. 

Het zijn vrij brede paden die voor meerdere doelen (fietsen en 

wandelen) gebruikt kunnen worden, algemene paden zonder status, 

zoals je ze ook in een bos tegenkomt. Dus als fietser moet je soms iets 

inhouden, je zou even kunnen laten weten dat je er langs wilt en dan 

kun je rustig passeren, misschien soms even door het gras. Als 

voetganger moet je soms even een pas opzij maken. En met een 

groet naar elkaar wordt het op deze manier ook nog een beetje een 

ontmoeting. 

 

ZWERFVUIL 

Op vrijdag 16 november verzamelen we ons om 15.00 uur bij Corrie 

v.d. Bogaard, hoek Tunnelweg/Pluvierstraat om, voor het laatst dit 

jaar, op pad te gaan om zwerfvuil op te ruimen in Park Noord. U bent 

welkom! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

WIJKVERGADERING 

Op 3 oktober was de LBG Noord te gast bij ‘Samen een bakkie doen’ 

van Wijkvereniging Wijchen Noord. De sfeer was ontspannen zoals altijd 

bij deze bijeenkomsten, waar wijkbewoners bij elkaar komen om onder 

het genot van koffie of thee gezellig met elkaar bij te praten. De LBG 

Noord had voor iets lekkers bij de koffie gezorgd. Er waren zo’n 15 à 20 

mensen aanwezig. Na een uitleg over de rol van de 

Leefbaarheidsgroep Wijchen Noord en van de overige 

Leefbaarheidsgroepen in de gemeente Wijchen, volgde een korte 

toelichting over het Wijkplan Noord, dat in 2016 is opgesteld in overleg 

met wijkbewoners: laat alles zoveel mogelijk bij het oude, met 

uitzondering van de Kraanvogelstraat. Opmerkingen van wijkbewoners 

t.b.v. het Wijkplan worden door de gemeente wel degelijk serieus 

genomen, want er is weer een serieuze start gemaakt met de opknap 

van deze straat (hoewel de realisatie nog wel enige tijd kan duren). 

Opmerkingen uit de bijeenkomst. 1. Aanwezigen toonden zich 

verheugd over nieuwe impulsen, maar lieten zich ook kritisch uit over 

wonen in hun wijk Wijchen Noord, wat betreft 1- en 2 persoons 

huishoudens in een relatief groot huis met voor- en achtertuin, terwijl 

men best naar een kleinere woning of appartement zou willen tegen 

dezelfde huurprijs. Als daar voldoende belangstelling voor bestaat bij 

de wijkbewoners, wil LBG Noord Talis uitnodigen om hierover te 

spreken. 2. Komen er straks in de Kraanvogelstraat ook kleine woningen 

voor alleenstaanden? 3. Verkeerssituatie Tunnelweg, hoek Dierenwinkel 

en aanvoerweg voor winkels zoals Coöp. Op de hoek is een paal 

omvergereden. Nu resten alleen stalen pinnen uit de stoep, dat is 

gevaarlijks voor voetgangers en fietsers, vooral in het donker. De 

betreffende aanvoerweg komt blijkbaar niet in aanmerking voor een 

schoonmaakbeurt door de gemeente. Deze weg verloedert, omdat 

waarschijnlijk niemand zich geroepen voelt de troep op te ruimen. 4. 

Plantsoen bij de Kruisberg, tussen Kruisbergseweg en Roerdompstraat is 

een verzamelplaats van veel troep en wordt zelden schoongemaakt, 

volgens bewoners van De Kruisberg. Leden LBG wijzen op de digitale 

manier om dat bij de gemeente kenbaar te maken. 5. Dag van de 

Toegankelijkheid: waar bevinden zich obstakels? Leden van de LBG 

zullen dat voor Wijchen Noord serieus bekijken, samen met de 

werkgroep BTB. 6. Is Wijchen Noord wel veilig? Volgens de cijfers en 

berichtgeving van de wijkagent wel. Dat neemt niet weg dat er soms 

een fiets verdwijnt, maar zwaardere criminaliteit komen we hier (nog) 

niet tegen. 7. Veiligheid in de Kruisberg: Weliswaar is er een bel en 

microfoon zodat de bewoner weet wie binnen wil komen, maar er is 

blijkbaar een incident geweest waarbij een indringer zich voor deed als 

een inspecteur die kwam kijken naar de douche en vervolgens 

sieraden van de bewoonster mee pikte. Bewoners vragen daarom om 

een camera, zodat men ook kan zien wie er binnen wil komen. 8. 

Behoefte in Noord aan terugkeer van een pinautomaat. De 

dichtstbijzijnde is bij supermarkt Jan Linders in Achterlo en verder over 

het spoor bij EMTÉ, Hema en banken. Kan de gemeente geen vuist 

maken bij banken om in Noord een pinautomaat weer te laten 

terugkeren? In het Wijkplan is behoud van een pinautomaat bepleit! 

We bedanken alle aanwezigen voor hun serieuze inbreng en LBG 

Noord zal proberen zoveel mogelijk van de genoemde punten onder 

de aandacht bij de gemeente te brengen 

zo houden we: 

WIJCHEN NOORD, een PRIMA OORD! 

Hartelijke groeten, Leefbaarheidsgroep Wijchen Noord. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

M.F.A. Noorderlicht      

Roerdompstraat 76  

  6601 DL Wijchen 

  024-6415783 

06-12296873 

Noorderlichtwijchen@gmail.

com  

   

 

WIJ MAKEN EEN VRIENDENBOEK 

In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat wij in het kader van de 

kinderboekenweek met het thema “vriendschap” met medewerkers 

en bezoekers van Noorderlicht een vriendenboek wilden maken. Het 

resultaat hiervan kunt u zien in de hoofdgang van Noorderlicht, daar 

hangen lijsten met diverse verhaaltjes over vriendschap. Kijk er dus eens 

naar als u Noorderlicht bezoekt! 

TEAM UITJE WERKPOST NOORDERLICHT 

4 oktober wereld dierendag. 

Voor de werkpost een dag die we niet snel zullen vergeten. 

Als blijk van waardering voor ons gedane werk in de school vakantie, 

kregen wij van bestuur Noorderlicht de vraag hoe we die ingevuld 

zouden willen zien, lunch/team uitje, heb het er maar over in de 

groep….. 

Binnen de groep was al een keer geopperd om naar de Efteling te 

willen, dit was echter ook weer dood gebloeid . Geen verassing dus 

dat de Efteling als plan A naar voren kwam, we hadden echter ook 

een leuk plan B bedacht. Dit omdat we niet verwacht hadden dat 

ermee akkoord zou worden gegaan. 

Blij verrast waren de assistent medewerkers dan ook dat ik zei dat we 

een datum konden prikken om naar de Efteling te gaan. 

Met 2 auto’s vertrokken we ‘s morgens richting Kaatsheuvel, om ‘s 

avonds rond 8 uur weer thuis te zijn.  

Een geweldige zonnige dag in een redelijk rustig park, dus niet te lange 

wachtrijen. 

Met een hoop gezwier en gedraai, rood / wit doorlopen gezichten en 

een hoop lol onder elkaar. 

Al met al een zeer geslaagde dag, wij kunnen er weer tegen voor een 

jaar 😉 

 

Manon van Elsen 

 

 


