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Beste lezers,
Met het einde van het jaar in zicht gonst het in Noorderlicht weer van
de bedrijvigheid. Rook het afgelopen donderdag in de gangen nog
naar pannenkoeken, vrijdags hing er de geur van versgebakken
pepernoten. Het gebouw is versierd voor de komst van sinterklaas en er
word door de kinderen geknutseld voor 5 december én de wintermarkt
die op 14 december plaats zal vinden. Ook de voorbereidingen voor
het oliebollenfestijn zijn al aan de gang, de olie en de krenten zijn
ingekocht en Trent Voices repeteert iedere dinsdag het kerstrepertoire.
Kortom, er is de laatste maand van het jaar in Noorderlicht nog van
alles voor jong en oud te beleven.
Wij zien u dan ook weer graag in Noorderlicht!
HOE STAAT HET MET HET WEIJKPARK?
Wellicht heeft u het in de Wegwijs van afgelopen week gelezen, het
artikel van SameNoord over het Weijkpark.
In dit artikel wordt verwezen naar het promotiefilmpje dat gemaakt is
over het Weijkpark. Een leuk en informatief filmpje waarin wijkbewoners
laten zien waarom het Weijkpark een mooie aanvulling zou zijn in
Wijchen Noord.
Nieuwsgierig geworden?
https://www.youtube.com/watch?v=PVwpg7Nu3zg&feature=youtu.be

WORKSHOP BLOEMSCHIKKEN VOOR KINDEREN
Iets fleurigs maken voor de kerstdagen kan tijdens deze workshop die
gegeven wordt door Tamara van Tilburg voor kinderen uit groep 5 t/m
8.
Het wordt zeker geen “standaard” kerststukje want ook de ondergrond
zal door de kinderen zelf worden gemaakt.
Voor deze workshop kunnen er tot 7 december nog kinderen
aangemeld worden!
Wijkvereniging
Wijchen-Noord
Roerdompstraat 76
6601 DL Wijchen
024-6411388
Contact@wvwn.nl

Wanneer: vrijdag 14/12 van 14.30 tot 16.30 uur
Waar: krea wijkvereniging
Kosten: € 5,=
Leiding: Tamara van Tilburg (wijkvereniging)
Aantal kinderen: minimaal 8, maximaal 16
INSCHRIJFFORMULIER BLOEMSCHIKKEN:
Dit formulier met verschuldigd bedrag inleveren bij: Mireille Roelofs,
Kanariestraat 21.
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.
SINT PANNEKOEK – VOOR DE 2E MAAL EEN GEWELDIG SUCCES!
Op donderdag 29 november was het weer Sint Pannekoek, een traditie
in het leven geroepen door striptekenaar Jan Kruis en in de gemeente
Wijchen door diverse wijkverenigingen uitgevoerd.
Tijdens Sint Pannekoek konden bezoekers, in ruil voor een houdbaar
produkt voor de voedselbank, op maar liefst 8 deelnemende locaties
een pannenkoek komen eten. Ook BSO de Eerste Stap, locatie
Roerdompstraat, deed spontaan mee en bakte tijdens deze middag
voor de BSO kinderen een pannenkoek. Opbrengst hiervan was een
grote doos met boodschappen.
Na afloop van het bakken op de diverse locaties werden alle
ingezamelde goederen naar Noorderlicht gebracht en het resultaat
was weer overweldigend, maar liefst 40 kratten vol levensmiddelen en
verzorgingsprodukten.
Alle pannenkoekenbakkers en bezoekers, ook namens de
voedselbank, van harte bedankt en tot volgend jaar!!!

SINT PANNEKOEK
Moeder bakt pannenkoek maar het meel is zo duur… (uit het liedje:
Elsje Fiederelsje…)
Jaren geleden zong ik met mijn klas dit liedje. Nu hoor ik u denken
‘wat heeft dat met Sint Pannekoek te maken…’
Nou heel simpel. In die klas zat ook Mireille Roelofs. En Mireille
stuurde mij twee jaar geleden het volgende berichtje:
Het idee (mijn droom) is om Sint Pannekoek Wijchen-breed te laten
zijn, door middel van het inschakelen van alle wijkverenigingen,
Brede scholen en MFA's. Op die manier is er op diverse plaatsen in
Wijchen (in iedere wijk), de mogelijkheid om een pannenkoek te
eten. Het goede doel (en daarom schrijf ik jou), dat we daaraan
willen koppelen is de voedselbank. Het werkt dan als volgt: kom
een pannenkoek eten in ruil voor een houdbaar levensmiddel (of
iets anders waar jullie behoefte aan hebben). Dat lijkt me een
mooie combinatie waar veel mensen warm voor lopen en wat
praktisch goed uitvoerbaar is.
Daar kon ik (konden wij als voedselbank) geen nee tegen zeggen.
Voor onze afnemers is alles duur. De insteek bij Sint Pannekoek is
verbondenheid in combinatie met een goed doel, in dit geval
‘Stichting Voedselbank Wijchen’, maar ook om elkaar te ontmoeten
en samen te zijn. Wie een pannenkoek wil eten, geeft in ruil
daarvoor een houdbaar levensmiddel terug. Mensen kunnen op
een min of meer ludieke manier samen het feest vieren dat in het
teken staat van verbondenheid met de mensen om hen heen én
het is ook gewoon lekker om samen pannenkoeken te eten!
Voor het tweede jaar op rij krijgen wij nu dus een gigantische
hoeveelheid (houdbare) levensmiddelen voor onze afnemers. Hun
pakketten kunnen we met extra voedsel aanvullen.
Heel veel hulde en dank in de eerste plaats aan Mireille voor dit
grandioze initiatief en uiteraard ook dank aan al die anderen die
daaraan hebben meegeholpen. Top! Nogmaals duizendmaal
dank, ook namens onze afnemers.
En ik wens jou, Mireille heel veel succes om je droom uit te breiden
naar heel Maas en Waal en wijde omgeving.
Peter Coolen
Voedselbank Wijchen & Beuningen

AGENDA
5/12 Samen een bakkie..
6/12 Aan tafel!
9/12 Postzegelvereniging
Wijchen
11/12 Kookmevrouwen
13/12 Fun Kids
14/12 Bingo
14/12 Workshop jeugd
"bloemschikken"
14/12 Wintermarkt
15/12 Lang van stof
15/12 CoderDojo
15/12 Spelavond
17/12 Wijkontbijt
17/12 Origami
17/12 Postzegelvereniging
Wijchen
18/12 Mannen met pannen
18/12 Uitvoering
.
vioolgroepen
Anke Foede
20/12 Eten met...
20/12 Bloemschikken
21/12 t/m 1/1 GESLOTEN
I.V.M. KERSTVAKANTIE
30/12 Oliebollenfestijn

WIST U DAT….
- 235 mensen maandelijks de nieuwsbrief ontvangen
- Wijkvereniging Wijchen Noord een eigen facebook pagina heeft
waar wekelijks nieuwtjes op vermeld worden
- Ook twitter heeft, te volgen via #NoordWijchen
- Wij deze maand een nieuwe rubriek zijn gestart, zie hieronder
OP ZOEK NAAR….
Bent u op zoek naar een patroon, een bepaald boek,
hobbymaterialen of iemand om eens een spelletje mee te spelen of
te wandelen? In deze nieuwe rubriek kunt u uw vraag kwijt en wie
weet kan een andere lezer u helpen.
Hoe werkt het? Stuur uw vraag (met evt. wat
achtergrondinformatie) op naar de redactie en vermeld tevens uw
naam en hoe u te bereiken bent (telefoonnummer of email adres).
Wij plaatsen uw oproepje dan in de volgende nieuwsbrief.
Marieke Verhoeven neemt het voortouw en is op zoek naar….
Amstel spullen.
Misschien heeft u ze bij de wijkvereniging wel eens zien staan , de
vitrines met Amstel glazen, openers, flesjes etc. Enkele jaren geleden
kwam ik bij de verhuizing van mijn ouders toevallig een paar Amstel
glazen tegen en omdat wij dat bier bij de wijkvereniging schenken
leek het mij wel leuk om die glazen als decoratie neer te zetten. Al
gauw kreeg ik van een oplettende bezoeker 2 glazen erbij en kocht
ik zelf af en toe ook wat bij de kringloopwinkel of op een
rommelmarkt. De eerste vitrine was dan ook snel gevuld en een
tweede volgde. Maar er kunnen altijd nog spullen bij dus…heeft u
thuis nog een Amstel glas of een ander Amstel artikel staan waar u
niets mee doet, u maakt mij er blij mee. Spullen kunnen bij de bar
van de wijkvereniging afgegeven worden en wie weet heb ik het
nog niet in de verzameling.
Marieke Verhoeven, vrijwilliger wijkvereniging.
OLIEBOLLENFESTIJN
Op zondag 30 december is het weer zover, onze vrijwilligers gaan
weer aan de (be)slag om voor u, als wijkbewoners, de heerlijkste
oliebollen te bakken.
Uiteraard is er ook weer gratis koffie, thee, ranja of glühwein en komt
Trent Voices de middag muzikaal opfleuren. Tussen 15.00 en 17.00
uur bent u weer van harte welkom om met ons het jaar feestelijk af
te sluiten.
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