
 

 

 

 

 

 

Wijkvereniging  

  Wijchen-Noord      

Roerdompstraat 76  

  6601 DL Wijchen 

  024-6411388  

  Contact@wvwn.nl 

 

 

 

 

\\ 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Beste lezers,  

Allereerst de beste wensen! Dat 2023 weer een mooi en gezellig jaar 

mag worden.  

Afgelopen jaar was het een wat andere start van het jaar doordat 

een aantal activiteiten stil hebben gelegen door de welbekende 

maatregelen tot eind februari.  

Gelukkig mochten we vanaf toen weer starten met onze activiteiten, 

maar helaas merkten we wel is dat er bij veel activiteiten minder 

bezoekers waren. 

Dit kwam natuurlijk door de lange sluiting van de wijkvereniging. Daar 

waar de bingo altijd druk en goed bezocht was zijn er nu wat stoelen 

leeg op de 2e  vrijdag. Maar ook de sjoelclub zou het gezellig vinden 

als er wat sjoelers bij zouden komen!  

Toch kunnen we ook terug kijken op een aantal geslaagde 

activiteiten. 

In april hebben we in het kader van het 30 jarig bestaan een high tea 

aangeboden aan de leden van Wijkvereniging Wijchen Noord. Met 

een zeer grote opkomst is er lekker gegeten en aardig wat 

weggesnoept van de zoetigheden.  

De jeugdactiviteiten gingen ook weer van start en voor veel van 

deze activiteiten werden er 2 keer zoveel kinderen ingeschreven dan 

dat er plaats was. Sommige activiteiten zijn dan ook 2 keer 

gehouden om iedereen aan bod te laten komen.  

 

Gelukkig hebben we er voor deze activiteiten 2 enthousiaste 

moeders als hulp bij gekregen. En dankzij deze extra handjes gaan 

de kinderen altijd weer met een mooie creatie naar huis! 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat vorig jaar ook weer georganiseerd werd was Sint Pannekoek. Op 

29 november zijn alle klassen van de Paulusschool, de leerlingen van 

Jong Kind van de Bolster en de kinderen van de Eerste Stap een 

pannenkoek wezen eten in ruil voor een houdbaar levensmiddel. 

Wat hebben de kinderen gesmuld! In de avonduren konden 

buurtbewoners d.m.v. een gereserveerd tijdslot ook een pannenkoek 

komen eten. Afgelopen jaar werd de opbrengt gedoneerd aan 

Stichting High Hopes. 

 

 

 

 

 

 

 

Ondanks alle Corona perikelen zijn er een aantal barvrijwilligers 

bijgekomen en na 3 jaar fooien sparen mochten zij in december 

allemaal mee naar Vesta voor een heerlijk etentje. Wat was dit 

gezellig! 

Ook is de jaarlijkse kerstborrel geweest! Hierbij waren alle vrijwilligers 

uitgenodigd en werd er (ook door de mannen) flink gewerkt aan een 

eigen gemaakte kerstbordje.  

Normaal gesproken sluiten we het jaar altijd af met het 

oliebollenfestijn voor de bewoners van Wijchen Noord. Maar omdat 

oud & nieuw in het weekend j.l. viel is ervoor gekozen om 

zondagmiddag 8 het jaar te openen met een heerlijke oliebol, koffie, 

thee en gluhwein. Ook hierbij werken we met tijdsloten van 15.00 tot 

16.00 uur of van 16.30 tot 17.30 uur. 

Wilt u ook gezellig een oliebol komen eten, haal dan deze week nog 

een toegangsbewijs op bij de bar, wij zijn er a.s. donderdag van 10.00 

tot 12.00 uur en vanaf 17.30 uur 

Wij hopen u dit jaar weer  

te zien bij het oliebollen- 

festijn of bij 1 van onze  

andere activiteiten. 

Bezoek onze website 

www.wijchennoord.nl  

voor meer informatie of 

haal een activiteiten 

boekje op! Deze liggen  

klaar vanaf 16 januari. 

 

 



 

 

 

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

PRIJSVERHOGING 

Ook de wijkvereniging ontkomt er niet aan, de stijging van de 

kosten voor barinkoop, energie etc. Daarom hebben wij moeten 

besluiten om per 1-1-2023 de prijzen van alle consumpties met € 

0,10 te verhogen. 

Ook het wijkontbijt is duurder geworden, leden gaan € 3,= p.p. 

betalen en niet-leden € 3,50 p.p. 

Wilt u toch wat geld besparen? Schaf dan een 10 x koffie/thee of 8 

x cappucino kaart aan, deze is voor leden € 12,= en voor niet-leden 

€ 12,50. 

Dat levert per kaart toch weer wat op en u hoeft niet altijd 

kleingeld mee te nemen! 

De kaarten zijn aan de bar verkrijgbaar, vergeet niet uw ledenpas 

te tonen voor de extra korting. 

BOEKENKAST 

U heeft hem misschien wel eens in de gang zien staan, de 

boekenkast. 

De bedoeling van deze boekenkast is dat er door bezoekers 

overtollige boeken in gezet worden en/of meegenomen kunnen 

worden. Dat werkt prima, alleen… de boekenkast is bijna leeg 

omdat er geen nieuwe boeken meer in worden gezet. 

Heeft u thuis nog (goede) leesboeken staan die niet meer gelezen 

worden?  Wij zijn er blij mee. 

U vind de boekenkast in de gang bij de wijkvereniging (bij de 

toiletten). 

WORKSHOP BONBONS MAKEN 

Op zoek naar een origineel Valentijnskado? Kom dan heerlijke 

bonbons maken om weg te geven (of zelf lekker van te genieten). 

De in Wijchen woonachtige en bij velen bekende Pauline komt op 

zaterdag 11 februari naar de wijkvereniging voor een workshop “ 

bonbons maken” 

De workshop start om 14.00 uur en zal ruim 2 uur duren. 

Kosten zijn € 17,50 voor leden en € 20,= voor niet-leden van de 

wijkvereniging. 

Dit is inclusief een kopje koffie/thee en alle materialen, overige 

consumpties moeten apart afgerekend worden. 

Aanmelden kan t/m 1 februari via activiteiten@wvwn.nl onder 

vermelding van:  

workshop bonbons, naam en telefoonnummer. 

 

mailto:activiteiten@wvwn.nl


 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LEDENPASSEN 

Vanaf deze week liggen de ledenpasjes van de wijkvereniging 

weer klaar. 

Wij proberen deze zoveel mogelijk tijdens de activiteiten uit te 

delen en zullen de overige passen aan het einde van de maand 

rond brengen. 

Er kan u tijdens activiteiten of bij de aanschaf van 

koffie/thee/cappuccino kaarten om de ledenpas worden 

gevraagd, neem deze dus mee naar activiteiten van de 

wijkvereniging. 

Vriendelijk verzoek van de ledenadministratie en de 

penningmeester: 

Wilt u vóór 15 januari betalen (als u geen machtiging heeft 

afgegeven) én eventuele veranderingen in uw gegevens melden! 

Dit kan via ledenadministratie@wvwn.nl 

 

IXTA NOA 

Ixta Noa is een zorgorganisatie die werkt voor kwetsbare mensen 

en hun omgeving. 

Twee keer per week hebben zij een inloop in Noorderlicht, waarbij 

ze mensen een veilige plek bieden om andere mensen te 

ontmoeten. Je kunt hier delen wat je zoal bezig houdt in het 

dagelijks leven of gewoon even komen voor een kopje koffie en 

gezelligheid. 

Je vindt Ixta Noa op de maandag en de donderdagochtend van 

10.00 tot 12.00 uur in de huiskamer (ruimte 33) of in de “goudvis” 

(ruimte 19) van de wijkvereniging. 

Meer weten? www.ixtanoa.nl of bel naar 024-6793782 
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