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Beste lezers,
Hoewel de dagen weer langer en lichter worden wil het lente gevoel
bij onze bezoekers niet echt doorbreken.
Iedereen heeft het wel een beetje gehad met de vele regenbuien.
Gelukkig trekt de natuur zich daar weinig van aan en zo kunt u (van
achter het glas) genieten van de bollen die op de patio van
Noorderlicht in volle bloei staan.
Daarnaast zijn er natuurlijk de vele activiteiten en ontmoetingsmomenten in Noorderlicht die ook voor een goed en zonnig gevoel
zorgen dus, zet de paraplu op en laat u door het ‘noorderlicht’
verwarmen.
Graag tot ziens!
GRIEKEN & ROMEINEN
Van 9 t/m 31 maart staat Noorderlicht in het teken van het thema
“Grieken en Romeinen”.
In deze periode gaan de kinderen van de Paulusschool op zoek naar
de geschiedenis en weetjes van deze historische bevolkingsgroepen.
Bij de wijkvereniging zullen de jeugdgroepen in het thema knutselen en
zal er bij de eetgroepen voor de volwassenen in het thema worden
gekookt.
Op 31 maart van 17.00 tot 18.30 uur is er in de speelzaal een
presentatie van iedereen die aan het thema heeft meegedaan.
Daarnaast zal groep 8 op deze avond weer zelfgemaakte producten
verkopen om de kamp kas te spekken.
U bent van harte welkom om dan een kijkje te nemen!

HIGH TEA
Voor onze leden organiseren wij a.s. zondag 15 maart een high tea.
Aanmelden hiervoor is niet meer mogelijk maar langs deze weg willen wij
diegenen die zich wél hebben aangemeld hier even aan herinneren, wij
zien u graag vanaf 14.00 uur.

Wijkvereniging
Wijchen-Noord
Roerdompstraat 76
6601 DL Wijchen
024-6411388
Contact@wvwn.nl

SPELAVOND 12+
Vrijdag 13 maart is er weer de maandelijkse spelavond voor iedereen van
12 jaar en ouder. Vind je het leuk om bord en/of kaartspellen te doen,
vanaf 20.00 uur ben je van harte welkom. Er zijn heel veel spellen
aanwezig maar heb je thuis een spel dat je wel eens zou willen doen,
neem het mee en wie weet vind je bij ons medespelers. Toegang is gratis,
alleen de consumpties zijn voor eigen rekening.
BLOEMSCHIKWORKSHOP – voorjaar
Op donderdag 26 maart a.s. geeft Tamara van Tilburg van
“Bloemengevoel” weer een volledig verzorgde bloemschikworkshop voor
volwassenen van 19.30 tot 21.30 uur.
In het thema “voorjaar” kunt u dan een vrolijk bloemstuk maken.
Tamara zorgt voor alle benodigde materialen, van een ondergrond tot
de bloemen en blad. Kosten voor deze workshop zijn € 29,= p.p. , dit is
incl. koffie met iets lekkers.
Info/opgave voor deze workshop:
Tamara van Tilburg, info@bloemengevoel.nl of 06-23801362
EEN KIJKJE BIJ…. Samen een bakkie doen?
Enige jaren geleden was de activiteitencommissie op zoek naar een
nieuwe, laagdrempelige activiteit voor jong en oud.
Na enig denkwerk bleek de oplossing simpel en doeltreffend: een
koffieochtend waar mensen vrijblijvend binnen kunnen lopen om met
elkaar te babbelen, de krant te lezen of een spelletje te doen.
Zo bedacht, zo gedaan, iedere 1ste woensdag van de maand zou er een
koffieochtend worden georganiseerd. De eerste keren werd er een
krantje gehaald, koffie gezet en vooral… gewacht op bezoekers.
Mondjesmaat kwamen er buurtbewoners voor de koffie en een praatje.
De krant bleken ze meestal al uit te hebben, maar voor een spelletje
Rummikubb liepen sommige bezoekers wel warm.
In de loop der jaren werd het tijdstip (op verzoek van de bezoekers)
verschoven en werd het steeds drukker en gezelliger. Met de komst van
Trudy en Ans als gastvrouwen is er nu een groep trouwe bezoekers
ontstaan die maandelijks genieten van hun “bakkie” met een lekker
koekje en een praatje.
Wilt u ook een keer mee genieten, loop dan gewoon eens binnen op de
koffieochtend. De eerstvolgende is op woensdag 1 april (geen grapje!)
van 10.00 tot 12.00 uur. Koffie en thee zijn tijdens deze ochtend gratis.

JEUGDACTIVITEITEN WIJKVERENIGING WIJCHEN-NOORD
Naast de vaste activiteiten zoals Pinkeltje, Fun Kids en de meidenavond
zijn er dit voorjaar bij de wijkvereniging nog 2 workshops waar kinderen
aan mee kunnen doen. Zij moeten hier wel voor aangemeld worden
via activiteiten@wvwn.nl.
Vermeld hierbij activiteit met datum, naam kind en groep waarin hij/zij
zit, naam contactpersoon en een telefoonnummer waarop wij deze
contactpersoon tijdens de activiteit kunnen bereiken in geval van
calamiteiten.
Let op: Alleen als een activiteit niet doorgaat of vol zit nemen wij
contact met u op! Betalen kan door het verschuldigde bedrag aan uw
kind mee te geven tijdens de workshop.
KOKEN VOOR KINDEREN GROEP 3 t/m 7 – workshop
Samen een lekkere maaltijd bereiden en opeten, hoe leuk en leerzaam
is dat! Van een soepje tot een pizza, er komt van alles aan bod.
De “mannen met pannen” die zelf ook 1x per maand in Noorderlicht
koken en eten zullen de workshop voorbereiden en begeleiden.
Dus toekomstige topchefs, meld je aan!
Wanneer:
Voor wie:
Waar:
Kosten:
Leiding:
Aantal kinderen:

dinsdag 7/4 – 2020
van 16.00 tot 17.30 uur
kinderen van groep 3 t/m 7
keuken Noorderlicht (ruimte 13)
€ 2,50 per kind
Henk van Haeften & “mannen met pannen”
minimaal 4, maximaal 8

BLOEMSCHIKKEN GROEP 5 t/m 8 – paasversiering
Haal de lente en de pasen in huis tijdens deze workshop bloemschikken
die gegeven wordt door Tamara van Tilburg van “Bloemengevoel”.
Met allerlei technieken maken de kinderen in 2 uur tijd een prachtig
bloemstukje.
Wanneer:
Voor wie:
Waar:
Kosten:
Leiding:
Aantal kinderen:
Opgave:

vrijdag 3/4 – 2020
van 15.00 tot 17.00 uur
kinderen groep 5 t/m 8
krea wijkvereniging
€ 5,=
Tamara van Tilburg
minimaal 8, maximaal 16
t/m 27 maart via activiteiten@wvwn.nl

