
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKTOBER 2018 

 

Redactie: Iris Verhoeven 

  pr-wvwn@hotmail.com 

Beste lezers, 

 

Hoewel we af en toe nog een heerlijke zonnige nazomerse dag hebben 

maakt de natuur zich op voor de herfst. Het wordt weer vroeger donker 

en af en toe moet de verwarming alweer aan.  

Tijd om lekker binnen te blijven zou je zo denken, maar is het niet veel 

leuker om er af en toe op uit te gaan en andere wijkbewoners te 

ontmoeten? Bezoek dus ook dit najaar Noorderlicht om een kop koffie te 

drinken, deel te nemen aan een activiteit of een lezing bij te wonen. 

Wat denkt u bijvoorbeeld van de lezing “Grote Werken” die op 12 oktober 

gegeven wordt. Interessant voor jong en oud met voor velen herkenbare 

verhalen en beelden. 

 

Wij zien u weer graag in Noorderlicht! 

 

 

KINDERBOEKENWEEK – WIJ MAKEN EEN VRIENDENBOEK 

Aanstaande woensdag, 3 oktober, start de kinderboekenweek met als 

thema “vriendschap”.  Bij de wijkvereniging besteden we er tijdens de 

jeugdactiviteiten aandacht aan door iets te knutselen in het thema, zo 

maken we tijdens de meidenavond vriendschapsbandjes en 

sleutelhangers. Omdat vriendschap iets van en voor jong en oud is willen 

we ook een vriendenboek maken met werknemers en  bezoekers van 

Noorderlicht. De vraag is of zij een “pagina” willen maken voor het 

vriendenboek. Wij zullen die pagina’s in de lijsten op de lange gang 

hangen zodat iedereen ze kan bekijken. We zijn nu al benieuwd naar de 

verhalen, u ook?  

 

 

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. Graag wel even aanmelden 

als u mee wilt ontbijten, dit kan tot 1 week van tevoren.  

Datum: maandag 22/10 – 2018  

Tijd: 9.30 – 11.00 uur Kosten: € 2,= per persoon  

Opgave: Iris Verhoeven 06-19699833 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEZING “GROTE WERKEN” 

Op 12 oktober a.s. zal Peter Deurloo een lezing, ondersteunt met 

beelden en filmpjes, houden over zijn boek “Grote Werken”.  

De lezing start om 20.00 uur en wordt gehouden in de zaal van 

Wijkvereniging Wijchen-Noord, Roerdompstraat 76 in Wijchen.  

Gratis entree. 

 

Grote Werken is een boek op initiatief van de Landinrichtingscommissie 

Maas en Waal. Deze sloot in 2017  haar werkzaamheden af en wilde ter 

gelegenheid daarvan een cadeau doen aan de streek waar ze actief 

was geweest. Het werd Grote Werken over de grote ingrepen in het 

landschap die voor het eind van isolatie en het begin van welvaart 

zorgen. Het boek combineert landschapsgeschiedenis met persoonlijke 

verhalen van mensen die de watersnoodramp van 1926 meemaakten, 

de kanalisatie van de Maas in de jaren 1930, de ruilverkaveling in de 

jaren 1950 en de aanleg van de Gouden Ham. Onder andere. Want 

bijvoorbeeld ook de Maas en Waalse stoomtram, de aanleg van de 

Van Heemstraweg en van de Willem Alexanderbrug komen aan de 

orde.  

In zijn lezing vertelt Peter Deurloo, journalist bij de Gelderlander en van 

huis uit historicus, over de algemene geschiedenis van het gebied 

tussen Maas en Waal en de al genoemde onderwerpen.  

Uiteraard is na afloop het boek te koop, gesigneerd door de schrijver. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Wijkvereniging  

  Wijchen-Noord      

Roerdompstraat 76  

  6601 DL Wijchen 

  024-6411388  

  Contact@wvwn.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHILDER/TEKENGROEP  

Na een afwezigheid van bijna een jaar is de avondschilder/tekengroep 

weer van start gegaan. Zij zijn wel verhuisd van de woensdag naar de 

dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur.  

Deze groep kan nog wel uitbreiding gebruiken, dus vind u het leuk om 

creatief met verf, potlood of pen te zijn, kom dan eens vrijblijvend kijken 

of dit ook iets voor u is.  

 

WEDEROM GESLAAGD KUBB-TOERNOOI 

Op 22 september jl. werd er in het kader van Burendag voor de 2e 

maal een KUBB toernooi georganiseerd door de wijkvereniging. Het 

weer was helaas een stuk minder dan verleden jaar, het aantal 

deelnemers gelukkig niet. Naast de teams met inwoners van Wijchen 

Noord was er zelfs een petanque team uit Apeldoorn aanwezig. Zo kon 

er een toernooi gehouden worden op 4 velden met  8 teams, verdeeld 

over 2 poules. Door loting werd bepaald in welke poule ieder team 

moest spelen en na het spelen van 3 wedstrijden door ieder team was 

er de spannende finale. De nummers 1 & 2 uit iedere poule moesten 

strijden om de 1e tot 3de plaats. Ondanks de steeds dikkere 

regendruppels hebben de teams tot de laatste KUBB gestreden om de 

diverse titels (en natuurlijk de eeuwige roem). Na afloop was er nog 

een gezamenlijke afsluiting met een drankje in het droge Noorderlicht 

en werden de prijzen bekend gemaakt. 

De 3de prijs ging naar Maria & Corrie, 

de 2de prijs werd gewonnen door petanqueteam de Zwijntjes 

en de 1ste prijs was (wederom) voor Berry & Iris. 

Zij ontvingen allemaal een pot met snoep (de ene wat groter dan de 

andere) en voor het team dat de hele reis vanaf Apeldoorn en verder 

naar Wijchen had gemaakt was er ook nog een mini KUBB spel. 

Wij hopen dat alle teams (en een aantal nieuwe) volgend jaar weer 

aanwezig zullen zijn op 28 september 2019 voor de 3de editie! 

Op de volgende pagina treft u een uitgebreid verslag aan van 1 van 

de deelnemende teams. 

 

BLOEMSCHIKKEN OP DE VRIJDAG GAAT WEER VAN START ! 

Vanaf vrijdag 12 oktober start Tamara van Tilburg weer met de nieuwe 

bloemschikcursus van Bloemengevoel.  

Iedere 2de vrijdag van de maand maken cursisten onder haar leiding 

originele bloemstukken met bloemen naar eigen keuze. 

Kosten voor 8 lessen, inclusief koffie bedragen € 80,=   

Bloemen zijn voor eigen kosten, Tamara zorgt voor draad, oasis etc. 

Voor de komende cursus zijn er nog enkele plaatsen vrij. Interesse?                         

Meld u dan vóór 7 oktober aan bij Tamara:  06-23801362 

of info@bloemengevoel.nl 

 

mailto:info@bloemengevoel.nl
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Zwijnenkubb 

Marco, Herman en ik zijn alle drie lid van een petanqueclub (jeu de 

boules), ’t Zwijntje genaamd gevestigd in Apeldoorn. ’t Zwijntje is de 

vertaling van het Franse woord cochonnet, het kleine balletje waar je 

dichterbij wilt liggen dan de tegenstanders. De naam Zwijnenkubb als 

teamnaam is dan ook logisch. 

Wij zagen een tijd geleden overeenkomsten met kubb, zoals het 

schieten op kubb’s, het terugplaatsen van omgegooide kubbs, het met 

zijn drieën overleggen, tactiek en rekening houden met elkaars 

kwaliteiten. Dus hebben wij ons ingeschreven voor het NK kubb in juni dit 

jaar. Het beviel ons goed en we wilden daarom ook wel eens een 

toernooi gooien. Zo kwamen we bij de wijkvereniging uit in Wijchen. Wij 

komen uit Emmeloord, Apeldoorn en Zwolle. Wij zijn gewend om wat 

verder te reizen omdat wij in het hele land en zelfs in het buitenland 

petanquetoernooien gooien. 

De eerste drie partijen in onze poule bleken niet al te moeilijk voor ons 

en zo werden we 1e in onze poule en mochten de finale spelen tegen 

de nummer 1 van de andere poule. Dat bleken de winnaars van vorig 

jaar te zijn (ik ben de namen inmiddels kwijt, maar die zullen wel elders in 

dit clubblad staan). We begonnen voortvarend, wij hadden alle vijf 

basiskubbs omgegooid en de tegenstander slechts 1. We hebben drie 

kansen gehad om de koning om te gooien, maar misten drie keer. Nog 

niets aan de hand, want we stonden toch ver voor. Toen kantelde de 

wedstrijd. Er stonden vier veldkubbs en we konden er slechts drie 

omgooien. Voor het eerst mochten de tegenstanders oplopen om hun 

vijf veldkubbs van korte afstand om te gooien. Het lukte zelfs om met 6 

stokken de vijf veldkubbs en ook nog eens twee basiskubbs om te 

gooien. Knap werk. We keken ineens tegen acht veldkubbs aan en ook 

nog vanaf de achterlijn. We zaten duidelijk in een dip, want we konden 

slecht één kubb omgooien. De tegenstanders gooiden ontspannen, 

want zij dachten de wedstrijd al lang verloren te hebben en gooiden de 

ene veldkubb om, zo ook de twee resterende basiskubbs en tot slot ook 

nog de koning. Zo verloren we dus de finale aan de titelverdedigers. We 

baalden natuurlijk wel, maar konden er goed mee leven, omdat we het 

de tegenstanders gunden. Belangrijker was nog dat we een plezierige 

middag hebben gehad in een uitstekende sfeer en goede organisatie. 

We denken er nu aan om van de winter in onze eigen accommodatie 

ook eens een kubb-toernooi te organiseren. We hebben een hal van 

totaal 75 meter bij 15 meter waarin we wel 10 banen kunnen leggen. 

Mooi droog en verwarmd. Wanneer we dat gaan doen – het bestuur 

moet dat natuurlijk wel goed vinden – dan hopen we een aantal van 

jullie weer te ontmoeten. En anders mogelijk volgend jaar op jullie 

jaarlijkse kubb-toernooi. 

Paul Wagenaar. 

 

Oktober 

2/10    kookmevrouwen 

3/10    Samen een bakkie.. 

4/10    Aan tafel! 

12/10  bingo 

12/10  lezing 

            "Grote Werken" 

14/10  Postzegelvereniging 

             Wijchen 

16/10  Mannen met pannen 

18/10  Eten met... 

20/10  Lang van stof 

20/10  CoderDojo 

20/10  spelavond 

22/10  wijkontbijt 

29/10  Postzegelvereniging 

             Wijchen 

 



 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

Leefbaarheidsgroep  

  Wijchen-Noord       

 

Henk van Teefelen 

(voorzitter) 

0623256616 

infovtta@kpnmail.nl 

   

AGENDA 

16-10 Zwerfvuil opruimen 

 

 

OVERLEG MET WIJKBEWONERS 

Op 3 oktober a.s. kunnen wijkbewoners met de Leefbaarheidsgroep in 

overleg over hun wensen met betrekking tot het wonen in Wijchen Noord. 

Er wordt o.a. informatie gegeven over het wijkplan dat de 

Leefbaarheidsgroep heeft opgesteld. Dit overleg zal in een informele 

sfeer plaatsvinden tijdens “Samen een bakkie doen” in de 

ontmoetingsruimte van de wijkvereniging in Noorderlicht. Vanaf 10.00 uur 

bent u van harte welkom voor een (gratis) kopje koffie of thee en een 

lekkere traktatie. 

 

SMULTUIN 

Wekelijks op maandagochtend wordt er onderhoudswerk gedaan in de 

Smultuin, een tuintje in Park Noord met groenten en fruit, tussen 

vlechtheggen aan de kant van de Hoefsestraat. 

Hou je van tuinieren en steek je graag de handen uit de mouwen? We 

kunnen wel wat hulp gebruiken bij de smultuin in Park Noord. Met één of 

twee uurtjes in de maand zijn wij al blij. 

Bel Corrie op 06-2737 6960. 

 

KUBB-TOERNOOI 

Op 22 september is in Park Noord voor de tweede keer het Kubb-toernooi 

van de wijk-vereniging gehouden. Vanuit de Leefbaarheidsgroep waren 

er ook een aantal teams aanwezig. Eén van de teams van de LBG (links 

op de foto Corrie en Maria) werd derde. Proficiat. 

 

MILIEUBELEIDSPLAN 2018-2021 

In de gemeenteraad komt binnenkort het Milieubeleidsplan ter 

goedkeuring. Het doel is duurzaam beschermen van de milieukwaliteit 

van de leefomgeving, waarbij milieubelasting zoveel mogelijk wordt 

voorkómen en circulariteit (hergebruik) het uitgangspunt is. Dit moet 

leiden tot een veilige, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving, nu en in 

de toekomst. Met voldoende milieukwaliteit en aanvaardbare risico’s en 

waarbij zorgvuldig wordt omgegaan met biodiversiteit en grondstoffen. 

Dit als onderlegger voor een goede woonkwaliteit, natuurwaarden, 

recreatieve waarden en belevingswaarden. 

Het klinkt wat abstract, maar het is wel de basis voor de praktische 

uitvoering van allerlei zaken m.b.t. milieu, energie, water, enz. En daar 

hebben we wel allemaal concreet mee te maken. 

Het is verder te volgen in de Wegwijs (denk ik), op de website van de 

gemeente en via politieke partijen. 

 

ZWERFVUIL 

In november gaan voor het laatst dit jaar Park Noord rond om zwerfafval 

op te ruimen. 

We verzamelen ons op vrijdag 16 november om 15.00 uur bij Corrie v.d. 

Bogaard, hoek Tunnelweg / Pluvierstraat. U bent welkom! 

 

Hartelijke groeten, Leefbaarheidsgroep Wijchen Noord 

 
 



 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN NOORDERLICHT 

Voor de onderstaande activiteiten kunnen er nog kinderen aangemeld 

worden, Daarvoor  kunt u het aanmeldstrookje mét verschuldigd bedrag in 

de brievenbus doen bij Mireille Roelofs, Kanariestraat 21 

KOKEN VOOR KINDEREN – workshops 

Samen een maaltijd bereiden en opeten, hoe leuk en leerzaam is dat! De 

“mannen met pannen” die zelf ook 1x per maand in Noorderlicht koken en 

eten zullen de workshops voorbereiden en begeleiden. Dus toekomstige 

topchefs, meld je aan! 

Wanneer: donderdag 1/11 voor groep 5 t/m 7 van 16.00 tot 18.00 uur 

Voor wie: kinderen van groep 5 t/m 7 

Waar:  keuken Noorderlicht (ruimte 13) 

Leiding: Henk van Haeften & “mannen met pannen”  

Aantal kinderen: nog plaats voor 4 kinderen 

Ook voor de jongste kinderen uit groep 1 en 2  zal er een kookworkshop 

worden gegeven. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de leeftijd 

en zullen de recepten daarop aangepast worden.  

Keukenprinsesjes én keukenprinsen zijn van harte welkom op deze 

workshop 

Wanneer:          dinsdag 23/10 voor groep 1 & 2 van 15.00 tot 16.00 uur 

Waar:      keuken Noorderlicht (ruimte 13) 

Leiding:     Nancy Wullems & Henk van Haeften  

Aantal kinderen: minimaal 4, maximaal 6 

 

KOKEN VOOR TIENERS 

Bij voldoende belangstelling willen we starten met kooklessen voor tieners. 

Het idee is om lekker en gezond te koken met de etenswaren die je in 

iedere koelkast kunt vinden. Een enthousiaste vrijwilligster hebben we al 

maar zij start pas als er een groepje van minimaal 4 personen is. De 

kooklessen zullen aan het einde van de middag (vanaf 16.30/17.00 uur) 

plaatsvinden zodat ook jouw oudere broers en zussen mee kunnen doen! 

Voor wie:    kinderen vanaf groep 8  t/m 16 jaar 

Waar:     keuken Noorderlicht (ruimte 13) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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. 

 koken groep 1/2 - 23 oktober                        € 2,50 

 koken groep 5/6/7 – 1 november       € 2,50 

 tienerkoken (dag & data nog niet bekend) 

 

M.F.A. Noorderlicht      

Roerdompstraat 76  

  6601 DL Wijchen 

  024-6415783 

06-12296873 

@: 

Noorderlichtwijchen@ 

gmail.com 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

Gratis zwemles  

Voor kinderen van ouders met een laag inkomen 

Gratis zwemles 

Bent u een ouder met een laag inkomen? Dan helpt de gemeente 

Wijchen bij het betalen van zwemles. U kunt dan gebruik maken van de 

kindregeling. Dit is voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar. En alleen voor 

het A-diploma. Ouders met een inkomen tot 110% van het minimum 

komen in aanmerking. De gemeente betaalt dan de zwemles direct aan 

de Meerval. Wilt u meer informatie? Bel 024 751 71 11 of bekijk hun 

website voor meer informatie. 

Site: www.wijchen.nl 

Op de site beweegt u de muis over “Zorg, onderwijs & inkomen”.  

Klik vervolgens op “Inkomen”. 

Klik op “Kindregeling”. 

Hulp bij invullen aanvraagformulier  

Om gratis zwemles te krijgen, is het nodig formulieren in te vullen. De 

formulieren hiervoor kunnen lastig zijn. MeerVoormekaar uit Wijchen helpt 

hierbij. Een vrijwilliger van hun Formulierenteam kan bij u thuis 

langskomen. Zij helpen bij het invullen van formulieren. Wilt u meer 

informatie? Bel 024 641 84 59 of bekijk hun website voor meer informatie. 

Site: www.meervoormekaar.nl 

Op de site beweegt u de muis over “Leven en Wonen”. Beweeg de muis 

over “Hulpdiensten” in het overzicht eronder.  

Klik op “Formulierenteam Wijchen”. 

 

 

 

Vragen over zwemlessen? 

Neem contact op met: 

Bas Peter voor zwemlessen op maandag, dinsdag en zaterdag.  

Tel: 024 64 219 34 

Bereikbaar op: dinsdag       09:45 – 12:00 

                           donderdag  19:15 – 20:30 

Nick Aaldering voor zwemlessen op woensdag, donderdag en 

vrijdagmiddag. 

Tel: 024 64 219 34 

bereikbaar op: dinsdag        12:30 – 15:30 

                           woensdag    19:00 – 20:00 

Of mail naar: zwemlessen@demeerval.nl    

Adres: Meerdreef 6, 6602 HN Wijchen 

(Goed met de bus te bereiken. Halte bevindt zich tegenover het 

zwembad.) 

Lestijden  

A-diploma  

de Meerval 

Dinsdag      16:00 – 17:00 

Woensdag  14:30 – 15:30 

Donderdag 16:00 – 17:00 

Vrijdag         15:00 – 16:00 

                      16:00 – 17:00 

Zaterdag     08:30 – 09:30 

                      09:30 – 10:30 

 

Deze flyer is een initiatief van SameNoord   

http://www.meervoormekaar.nl/
mailto:zwemlessen@demeerval.nl

