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Beste ouders/verzorgers, 

 

Na een warme zomer gaat Wijkvereniging Wijchen-Noord dit 

najaar weer een aantal workshops en vaste activiteiten voor 

de jeugd organiseren.  

 

Onder de noemer #DOES LEUK,  organiseren wij een aantal 

losse workshops voor diverse leeftijdsgroepen. Kinderen kunnen 

dus zelf kiezen waar ze aan mee willen doen en schrijven zich 

ook per workshop in. Bij een aantal workshops kunnen wij de 

hulp van ouders goed gebruiken, u kunt zich daarvoor 

aanmelden via het inschrijfformulier op de achterzijde van dit 

boekje. 

 

Voor het volgen van een activiteit zijn er een aantal afspraken 

gemaakt, deze zijn terug te vinden op www.wijchennoord.nl bij 

wijkvereniging – activiteiten jeugd. Om mee te doen aan een 

activiteit moeten de kinderen ingeschreven worden, hiervoor 

geldt het volgende: 

Inschrijven kan door het inschrijfformulier achter in dit boekje 

met het verschuldigde bedrag vóór 17 september  in te 

leveren. Wij verzoeken u nadrukkelijk een telefoonnummer op 

te geven waarop tijdens de activiteit iemand te bereiken is! 

 

U ontvangt geen bevestiging voor deelname aan een 

activiteit, alleen als een activiteit niet doorgaat krijgt u bericht! 

Wij verzenden wel een aantal dagen voor elke activiteit een  

e-mail ter herrinnering. 

 

Activiteitencommissie 

Wijkvereniging Wijchen-Noord 

activiteiten@wvwn.nl 

 

 

 

 
 

 



#DOES LEUK 

 

Onder de noemer #DOES LEUK organiseren wij losse workshops 

voor kinderen uit de groepen 1 t/m 4 en de groepen 5 t/m 8. 

Deze workshops worden aansluitend aan school gegeven en 

variëren van knutselen en koken tot bloemschikken. 

 

   WORKSHOPS KNUTSELEN MET THEMA 

   Lekker creatief bezig zijn met thema’s als 

   seizoenen, feestdagen etc. 

Wanneer:  “Giga Groen” kinderboekenweekthema       

                                    maandag 3/10-2022 

   “lampion” maandag 31/10-2022 

   “kerst” maandag 12/12-2022 

   “winter” maandag 9/1-2023 

               van 14.00 tot 15.30 uur 

Voor wie:  kinderen groep 1 t/m 4 

Waar:   krea wijkvereniging (ruimte 18) 

Kosten:  € 1,50 per workshop 

Aantal kinderen: minimaal 6, maximaal 12 

 

 

    

Wanneer:  “Giga Groen” kinderboekenweekthema              

      maandag 26/9-2022 

   “winter” maandag 14/11-2022 

   “kerst” maandag 19/12-2022 

   “cupcakes versieren” maandag 16/1-2023 

               van 14.00 tot 15.30 uur 

Voor wie:  kinderen van groep 5 t/m 8 

Waar:   krea wijkvereniging (ruimte 18) 

Kosten:            € 1,50 per workshop      

Aantal kinderen: minimaal 6, maximaal 10 

 

 

 

 

 

MEIDENAVOND 11+ 

 

Een keer per maand wordt er voor meiden vanaf 

groep 8 tot 18 jaar een meidenavond 

georganiseerd waarbij er allerlei leuke activiteiten 

aan bod komen. Blijf dus niet op de bank hangen, 

maar kom naar Noorderlicht en beleef met je 

vriendinnen een leuke avond! 

 

Wanneer:  maandag 26/9, 10/10, 14/11, 19/12-2022  

             maandag 9/1-2023 

   van 18.30 tot 20.30 uur 

Voor wie:  meiden vanaf groep 8 t/m 18 jaar 

Waar:   krea wijkvereniging (ruimte 18) 

Kosten:            € 7,50 voor blok van 5 x  

Leiding:  Marieke Verhoeven       

Info:   mwverhoeven@hotmail.com                                  

Aantal kinderen: minimaal 4, maximaal 10 

 

 

SPELAVOND 11+ 

 

Elke 1e maandag van de maand is er een 

spelavond voor mensen die het leuk vinden 

om spellen(bord of kaart) te spelen met 

elkaar. Van Ticket to Ride tot Take10 en van   

een spel voor 2 personen tot een spel voor 

meerdere spelers, er is een ruim aanbod in 

spellen. Kun je pas later aanschuiven of moet je eerder weg, 

geen enkel probleem, het is een inloopavond. 

 

Wanneer:  maandag 3/10, 7/11, 12/12 (LET OP 2E 

MAANDAG) – 2022 

   maandag 2/1 – 2023  vanaf 19.30 uur 

Voor wie: iedereen van 11 tot 99 jaar die het leuk 

vind om spellen te spelen 

Kosten:  de verbruikte consumpties 

Info:   activiteiten@wvwn.nl 

mailto:activiteiten@wvwn.nl


 

CODERDOJO 

 

In september start CoderDojo 

weer in Noorderlicht. Tijdens een 

zaterdagmiddag kunnen kinderen 

bij ons aan de slag met 

programmeren van computers, 

opdrachten zoals robots bouwen, games maken (niet spelen!), 

websites bouwen etc.  

Iedere maand zorgt de leiding dat er aan iets nieuws gewerkt 

kan worden. Wil je nu alvast meer weten over de komende 

Coderdojo, kijk dan op https://www.coderdojowijchennoord.nl 

Deze activiteit is bedoeld voor jongens en meiden van 8 tot en 

met 14. Ben je jonger dan 10 jaar, dan moet er een ouder met 

je mee.  

 

Wanneer:   zaterdag 8/10, 12/11, 10/12 – 2022 

    zaterdag 14/1 - 2023 

    van 13.00 tot 16.00 uur 

Voor wie:   kinderen vanaf 8 jaar  

Waar:    speelzaal Noorderlicht (ruimte 35) 

Kosten:  gratis, incl. siroop en iets lekkers voor de     

                                   kinderen, koffie en thee voor de ouders 

Leiding:  Hans Krijt 

Aantal kinderen:  maximaal 14 

Aanmelden:  Om mee te kunnen doen moet je je per    

   keer digitaal van tevoren opgeven.  

  Opgeven voor de eerste keer kan via de       

  website: www.coderdojowijchennoord.nl 

 Ben je een keer geweest, dan krijg je   

   automatisch via de mail een uitnodiging 

  voor de volgende keer. 

 

 

 

 

 

 

KINDERBOEKENWEEK – GIGA GROEN 

 

Op woensdag 5 oktober start de kinderboekenweek met dit 

jaar als thema “Giga Groen”.  

Een thema waarin de natuur in zijn breedste vorm in de 

belangstelling zal staan.  

Naast het lezen en bekijken van boeken over dit thema gaan 

we tijdens de workshops van #Does leuk in de periode 

voor/tijdens de kinderboekenweek iets knutselen met een 

relatie tot de natuur/groen. 

 

 

WORKSHOP BLOEMSCHIKKEN 

 

Ook hebben we Tamara van Tilburg 

weer bereid gevonden voor het 

geven van een toepasselijke 

workshop in het 

kinderboekenthema, te weten een 

workshop bloemschikken. 

 

 

Wanneer:  “Giga Groen” bloemschikken          

woensdag 12/10-2022 

              van 14.00 tot 16.00 uur 

Voor wie:  kinderen van groep 5 t/m 8 

Waar:   krea wijkvereniging (ruimte 18) 

Kosten:            € 5,= per kind      

Aantal kinderen: minimaal 10, maximaal 16 

 

https://www.coderdojowijchennoord.nl/


WORKSHOP VOOR OUDER & KIND – een gezond tussendoortje 

 

We merken het allemaal, de dagelijkse 

boodschappen worden steeds duurder. 

Hoe kun je dan voor weinig geld je 

kinderen toch een gezonde 

maaltijd/snack voorschotelen? 

 

Jennifer van ‘Senang Gezond’ gaat een 

workshop voor ouder en kind geven, 

waarbij het thema suikers centraal staat. 

Zijn suikers nu goed óf slecht en wat zijn 

de functies ervan. 

 

Naast het praten over dit thema ga je lekker samen aan de 

slag en wordt er een gezond, lekker én betaalbaar 

tussendoortje gemaakt van: 

 

- banaan / appel 

- ei 

- havermout / havermoutmeel 

- cacaopoeder 

- honing 

Ben je allergisch voor 1 van bovenstaande ingredienten, laat 

het dan even weten via jennifer@senanggezond.nl 

 

Wanneer:         woensdag 26/10  of 

  zaterdag 12/11 

              van 14.00 tot 16.00 uur 

Voor wie:  kinderen groep 5,6,7 & 1 ouder per kind 

Waar:   keuken Noorderlicht (ruimte 13) 

Kosten:            € 1,50 per kind & ouder      

Aantal :  minimaal 3 kinderen & ouder,  

maximaal 4 kinderen & ouder 

 

 

 

SINT PANNEKOEK 

 

Sinds enkele jaren organiseert de wijkvereniging, samen met 

andere wijkverenigingen en dorpshuizen op 29 november Sint 

Pannekoek.  

In ruil voor een houdbaar levensmiddel voor de voedselbank 

bakken onze vrijwilligers dan een pannenkoek. 

 

Voor de leerlingen van de 

Paulusschool zullen er onder 

schooltijd pannenkoeken 

worden gebakken, zij kunnen 

dan ook een levensmiddel 

voor de voedselbank 

inleveren. 

 

Voor ouders en wijkbewoners 

zullen onze vrijwilligers vanaf 

16.00 uur tot 20.00 uur gaan 

bakken.  

Dit jaar iets anders dan 

voorgaande jaren, zo zal er 

van tevoren een kaartje met 

tijdslot  

afgehaald moeten worden.  

Dit om te voorkomen dat er te drukke momenten ontstaan.  

Bij inlevering van het kaartje en een produkt voor de 

voedselbank ontvangt u van ons 2 bonnen voor een gratis 

pannenkoek.  

Koffie, thee en frisdrank zijn voor € 1,= per beker verkrijgbaar 

tegen contante betaling. 

 

Kaartjes zijn vanaf 14 november gratis verkrijgbaar bij de bar 

van de wijkvereniging. 

 

 

 

 

mailto:jennifer@senanggezond.nl


INSCHRIJFFORMULIER ACTIVITEITEN: 

 

Dit formulier met verschuldigd bedrag vóór 17 september a.s 

inleveren bij brievenbus wijkvereniging, deze hangt aan de 

buitenzijde van ruimte 16 (einde van de lange gang linksaf en 

achter de 1e klapdeuren).  

 

Naam 

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

 

……………………………………………………………………………….. 

 

Groep……………………………………………………………………….. 

 

School……………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

E-mail…………………………………………………………………… 

 

Evt. bijzonderheden (allergie,etc.) 

 

……………………………………………………………………………… 

 

 

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

worden op de website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 “Giga Groen” groep 5/8 – 26 september   €   1,50 

 “Giga Groen”  groep 1/4 – 3 oktober  €   1,50 

 “bloemschikken”  groep 5/8 – 12 oktober  €   5,00 

 “een gezond tussendoortje”  

      groep 5/6/7 & ouder– 26 oktober   €   1,50 

 “lampion”  groep 1/4 – 31 oktober   €   1,50 

 “winter”  groep 5/8 – 14 november  €   1,50 

 “een gezond tussendoortje”  

      groep 5/6/7 & ouder– 22 november  €   1,50 

 “kerst” groep 1/4 – 12 december    €  1,50 

 “kerst” groep 5/8 –  19 december    €   1,50 

  “winter” groep 1/4 - 9 januari        €   1,50 

  “cupcakes versieren”  groep 5/8 – 16 januari €   1,50 

  meidenavond groep 8 – september/januari €   7,50  

 

 

Ik wil graag helpen bij: 

 

 workshop “Giga Groen”  groep 1/4 – 3 oktober 

 workshop “lampion”  groep 1/4 – 31 oktober 

 workshop “kerst” groep 1/4 – 12 december  

 workshop “winter” groep 1/4 - 9 januari     

 

naam: 

 

e-mail: 

 

:  

 

 

 



 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


