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VANAF 1 NOVEMBER GRATIS LUIERS SCHEIDEN IN WIJCHEN 

Luierzakken voor luiers en incontinentiemateriaal 

Voor het scheiden van luiers en incontinentiemateriaal gebruiken 

bewoners speciale zakken. Deze gratis zakken kunnen zij op 

verschillende locaties halen. Bijvoorbeeld bij huisartspraktijken en 

apotheken. In de luierzak mogen gebruikte luiers van baby’s en 

kinderen en gebruikt incontinentiemateriaal. 

Wat mag er niet in de luierzak? 

In de luierzakken mogen geen (latex) handschoenen, medicijnen en 

verpakkingen, stomazakjes en onderleggers. Dit afval hoort bij het 

restaval. Twijfel je welk afval in de luierzak mag? Kijk dan in de 

afvalwegwijzer in de digitale afvalwijzer of de Dar app.  

Luiercontainer met afvalpas 

Volle luierzakken brengen bewoners naar een speciale luiercontainer. 

Deze staan op verschillende plekken in de gemeente Wijchen. Zij 

bepalen zelf wanneer ze een volle luierzak naar de luiercontainer 

brengen. Wijchenaren hebben toegang nodig om met hun afvalpas de 

luiercontainer te openen. Deze afvalpas gebruiken zij ook om de 

ondergrondse restafvalcontainer te openen. Toegang vragen zij 

digitaal aan via www.dar.nl/luiers of telefonisch via 024-3716000 

Afval als grondstof 

Afvalenergiecentrale ARN in Weurt maakt van het plastic in de luiers en 

het incontinentiemateriaal plastic korrels. Van deze korrels kunnen 

producenten nieuwe plastic producten maken. Bijvoorbeeld 

autobumpers en plastic straatmeubels. Ook wordt er energie 

gewonnen uit urine en ontlasting die vrijkomen. Een win-win situatie 

dus! Zo gebruiken we meer afval als grondstof. En wordt de 

hoeveelheid restafval nog minder. Vieze luiers, frisse winst dus!         

Meer weten? www.dar.nl/luiers 

In Noorderlicht zijn ook de zakken te halen. Wanneer u het gebouw 

binnenkomt, loopt u de gang rechtdoor, aan het eind van de gang bij 

de oranje stoelen staat een mandje waar de zakken in liggen. Op de 

Tunnelweg, tegenover het kunstwerk staat een inlevercontainer. 

http://www.dar.nl/afvalwijzer
https://www.dar.nl/dar-app/
http://www.dar.nl/luiers
http://www.dar.nl/luiers


 

 

 

 

 

 

Wijkvereniging  

  Wijchen-Noord      

Roerdompstraat 76  

  6601 DL Wijchen 

  024-6411388  
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Beste lezers, 

 

Door het wegvallen van veel van onze activiteiten door de huidige 

Coronamaatregelen is er maar weinig nieuws te melden. 

Toch sturen wij u deze nieuwsbrief omdat er ook positief nieuws is, zo 

was er een buitengewoon verrassende Sint Pannekoek (zonder 

pannenkoeken) dit jaar! 

Ook onze activiteiten die ervoor zorgen dat buurtbewoners elkaar 

kunnen ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of een lekker 

ontbijtje kunnen gelukkig doorgaan. 

Dit soort activiteiten en de hartverwarmende reacties zorgen ervoor 

dat je blij bent om vrijwilliger te zijn. Ook weten hoe dat voelt? Wij 

kunnen een uitbreiding van onze vrijwilligers gebruiken, met name 

bestuursleden en barvrijwilligers. 

Kom dus een langs om ons te ontmoeten en wie weet….. 

 

Graag tot ziens! 

 

SINT PANNEKOEK ZONDER PANNENKOEKEN 

Gisteren, 29 november was het Sint Pannekoek. 

De bedoeling van Sint Pannekoek is dat je in ruil voor een houdbaar 

levensmiddel een pannenkoek kunt eten bij diverse wijkcentra en 

buurthuizen. 

Dit jaar hadden er zich 3 locaties als deelnemer aangemeld, inclusief 

wijkvereniging Wijchen-Noord, de kartrekker van deze activiteit. 

Met diverse scenario’s was alles voorbereid, maar ook dit jaar gooide 

Corona roet in het eten! Uiteindelijk is er maar op 1 van de locaties , de 

Oase in Alverna, daadwerkelijk gebakken. 

Wij waren dan ook zeer verrast toen de opbrengst werd gebracht, 

naast de levensmiddelen van de Oase kwam Wijkvereniging Wijchen 

West met een bus vol spullen. Ook Wijkvereniging Wijchen Noord gaat 

een aantal kratten voor de voedselbank vullen en zal een geldelijke 

bijdrage leveren. Zo is het doel van Sint Pannekoek toch een beetje 

gehaald en kijken we positief uit naar Sint Pannekoek 2022! 

 

Foto’s: De voorlopige opbrengst 

vanuit Oase en Wijchen West 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORONAMAATREGELEN BIJ DE WIJKVERENIGING 

Waarschijnlijk had u, net als wij, gehoopt dat het hoofdstuk Corona nu 

wel afgesloten zou zijn. Helaas is het tegendeel waar en moeten wij 

ook sinds 28 november om 17.00 uur onze deuren sluiten. 

De wijkvereniging doet er alles aan om zoveel mogelijk activiteiten 

door te laten gaan, maar veiligheid voor onze bezoekers staat 

bovenaan. 

Mocht u toch aan een activiteit mee willen doen houd u dan aan de 

nu geldende regels: 

- een mondkapje is verplicht in de gangen en tijdens het lopen in de 

ruimte 

- wij houden 1½ meter afstand van elkaar, onze tafels en stoelen staan 

zo opgesteld dat dat mogelijk is, ga deze tijdens een activiteit dan ook 

niet verplaatsen 

- wij scannen de Corona QR code, kunt u deze (of een bewijs van de 

huisarts) niet tonen, dan heeft u helaas geen toegang tot de 

activiteiten. Zorg dat u altijd de QR code meeneemt, ook al komt u 

wekelijks meerdere malen! 

- wij sluiten om 17.00 uur en verzoeken u vóór die tijd af te rekenen 

- en uiteraard….verzoeken wij u om uw handen te wassen en te 

desinfecteren en thuis te blijven bij klachten! 

 

SAMEN EEN BAKKIE DOEN.. 

Op 1 december gaat “Samen een bakkie doen”, de gezellige koffie 

inloop in aangepaste vorm door. Om de 1½ meter afstand te 

waarborgen zit u met maximaal 4 personen aan een tafel in de 

ontmoetingsruimte en bij veel bezoekers splitsen we de groep en 

maken we ook gebruik van de krearuimte. Zo hopen we op een veilige 

manier elkaar toch even te kunnen ontmoeten. 

U bent van harte welkom vanaf 10.00 uur!  

 

EN WAT GAAT ER EVEN NIET DOOR ? 

Een aantal activiteiten van de wijkvereniging liggen (weer) even stil, 

het gaat hierbij om het sjoelen, rikken, creatief, schilderen op de 

dinsdag, stitch ’n bitch, Aan tafel!, de kookgroepen voor mannen en 

vrouwen, spelavond. 

Ook de bingo van 10 december a.s. zal helaas niet doorgaan. 

Zo gauw de openingstijden weer verruimd worden en de 1½ meter 

afstand regel verdwijnt zullen veel van bovenstaande activiteiten weer 

starten. 

Wij houden u uiteraard op de hoogte! 

 

 


