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Beste ouders/verzorgers, 

 

Ook dit voorjaar gaat Wijkvereniging Wijchen-Noord onder de 

noemer #DOES LEUK een aantal losse workshops voor diverse 

leeftijdsgroepen organiseren. Kinderen kunnen dus zelf kiezen 

waar ze aan mee willen doen en schrijven zich ook per 

workshop in. Wij hebben het deelnemersaantal aan een 

activiteit op maximaal 12 kinderen gezet(met uitzondering van 

het bloemschikken en de bingo). Dit kan betekenen dat er 

teveel inschrijvingen voor workshops binnenkomen. In dat 

geval proberen wij een 2e datum voor de desbetreffende 

workshop te vinden of plaatsen wij kinderen op een wachtlijst. 

 

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 3 februari in te leveren.  

Wij verzoeken u nadrukkelijk een telefoonnummer op te geven 

waarop tijdens de activiteit iemand te bereiken is! 

 

U ontvangt de vrijdag voorafgaande aan de activiteit een mail 

ter herinnering en ook als een activiteit niet doorgaat krijgt u 

bericht! 

 

Activiteitencommissie 

Wijkvereniging Wijchen-Noord 

activiteiten@wvwn.nl 

 

 

 

 



#DOES LEUK WORKSHOPS KNUTSELEN MET THEMA 

    

Lekker creatief bezig zijn met thema’s 

als seizoenen, feestdagen etc. 

Hierbij proberen we gebruik te maken 

van verschillende materialen en 

technieken, maar de creativiteit van de 

kinderen is het belangrijkste. 

 

Wanneer:  “carnaval” maandag 6/2-2023 

“voorjaar” maandag 6/3-2023  

 “pasen” maandag 3/4-2023 

“moederdag” maandag 8/5-2023 

   “vaderdag” maandag 12/6-2023 

              “zomer” maandag 3/7-2023 

   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:  “carnaval” maandag 13/2-2023 

“voorjaar” maandag 20/3-2023 

“sieraden maken” maandag 17/4-2023 

“koekjes bakken & verpakking”  

  maandag 15/5-2023 

   “zomer” maandag 19/6-2023 

               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 

Leiding:  Marleen Coenen & Marieke Verhoeven                                      

Aantal kinderen: minimaal 6, maximaal 12 

 

 

 

BLOEMSCHIKKEN VOOR PASEN 

 

Op verzoek van veel kinderen (en 

hun ouders)zal er weer een workshop 

bloemschikken worden gegeven 

door Tamara van Tilburg. 

Deze keer zal er iets voor de pasen 

worden gemaakt.Van het maken van 

de ondergrond tot het verwerken van 

bloemen en blad, Tamara legt het stap voor stap uit zodat 

écht alles zelf gemaakt kan worden. 

 

Wanneer:  woensdag 5/4-2023 

              van 14.00 tot 16.00 uur 

Voor wie:  kinderen van groep 5 t/m 8 

Waar:   krea wijkvereniging (ruimte 18) 

Kosten:            € 5,00 per persoon 

Leiding:  Tamara van Tilburg                                     

Aantal kinderen: minimaal 8, maximaal 16 

 

 

ZOMERBINGO 

 

Ook zin in een leuke zomerbingo en 

kans maken op leuke, grappige en 

zomerse prijsjes? 

Kom dan deze vrijdagmiddag 

meedoen en wie weet waar je mee 

naar huis gaat! 

 

Wanneer:  vrijdag 30/6-2023 

                                   van 14.00 tot 15.30 uur 

Voor wie:  kinderen van groep 5 t/m 8 

Waar:   zaal wijkvereniging (ruimte 17) 

Kosten:            € 1,50 per persoon 

Leiding:  Iris Verhoeven                                     

Aantal kinderen: minimaal 10, maximaal 20 

 



CODERDOJO 

Maandelijks is er een CoderDojo  

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.  

 

Wanneer:   zaterdag 12/3,  – 2022 

    van 13.00 tot 16.00 uur 

Voor wie:  kinderen van 8 tot 14 jaar (ben je jonger    

                                    dan 10 jaar, dan moet er een      

   ouder/begeleider meekomen!) 

Waar:    speelzaal Noorderlicht (ruimte 35) 

Kosten:   gratis, incl. siroop en iets lekkers 

    Voor ouders/begeleiders staat de koffie of  

             thee klaar 

Leiding:     Hans Krijt 

Aantal kinderen:  maximaal 14 

Aanmelden:  Om mee te kunnen doen moet je je per    

   keer digitaal van tevoren opgeven.  

  Opgeven en verdere informatie via de       

  website: www.coderdojowijchennoord.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coderdojowijchennoord.nl/


INSCHRIJFFORMULIER ACTIVITEITEN: 

 

Dit formulier met verschuldigd bedrag vóór 3 februari 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……………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

E-mail…………………………………………………………………… 

 

Evt. bijzonderheden (allergie,etc.) 

 

……………………………………………………………………………… 

 

 

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

worden op de website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 workshop “carnaval” groep 1/4 – 6 februari  € 1,50 

 workshop “carnaval” groep 5/8 – 13 februari  € 1,50 

 workshop “voorjaar”  groep 1/4 – 6 maart  € 1,50 

 workshop “voorjaar”  groep 5/8 – 20 maart              € 1,50 

 workshop “pasen”  groep 1/4 – 3 april   € 1,50 

 workshop “bloemschikken pasen”  groep 5/8 – 5 april € 5,00 

 workshop “sieraden” groep 5/8 – 17 april   € 1,50 

 workshop “moederdag” groep 1/4 – 8 mei  € 1,50 

 workshop “koekjes” groep 5/8 – 15 mei   € 1,50 

 workshop “vaderdag” groep 1/4 – 12 juni        € 1,50 

 workshop “zomer”  groep 5/8 – 19 juni   € 1,50 

 “zomerbingo” groep 5/8 – 30 juni    € 1,50 

 workshop “zomer” groep 1/4 - 3 juli        € 1,50 

 

 

Ik wil graag helpen bij: 

 workshop “carnaval” groep 1/4 - 6 februari 

 workshop “voorjaar”  groep 1/4 – 6 maart 

 workshop “pasen”  groep 1/4 – 3 april 

 workshop “moederdag” groep 1/4 – 8 mei 

 workshop “vaderdag” groep 1/4 – 12 juni 

 workshop “zomer” groep 1/4 – 3 juli 

 

 

 

naam: 

 

e-mail: 

 

:  

 

 



 

 

 

 

 


