EVEN EEN UPDATE…
Beste leden en bezoekers van Wijkvereniging Wijchen-Noord.
Het is alweer een jaar geleden dat wij voor de eerste lockdown onze
deuren moesten sluiten. Even een paar weken dicht om het Covid 19
virus niet de kans te geven zich te verspreiden dachten wij toen nog.
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Hoe anders bleek de werkelijkheid, na een heropening in juni voor
enkele kleine activiteiten was het alweer zomervakantie en keken wij
hoopvol uit naar de start van het nieuwe seizoen in september.
Protocollen om Corona proof onze bezoekers te ontvangen lagen klaar
en een aantal eenmalige activiteiten stonden in de planning. Kortom,
wij waren er samen met onze vrijwilligers helemaal klaar voor!
Helaas was de pret maar van korte duur, op 16 oktober sloten wij
wederom de deuren en vanaf toen zijn wij niet meer open geweest.
Dat wij niet meer open zijn wil overigens niet zeggen dat er niets meer
gedaan word. Als bestuur hebben wij regelmatig overleggen over de
stand van zaken en komt onze visie voor de toekomst aan bod.
Uitbreiding van het bestuur is bijvoorbeeld zeer gewenst, daarover
elders meer informatie.
Ook hebben wij dankzij een subsidie van de provincie al onze kranen
en zeepdispensers kunnen vervangen door exemplaren met sensors en
staan er in alle ruimtes desinfectiezuilen. Onze ruimtes zijn dus op en top
veilig voor de ontvangst van bezoekers in de toekomst.
Wij missen alle bezoekers én onze vrijwilligers die al zo lang noodgedwongen thuis zitten. Gelukkig wordt er momenteel volop
gevaccineerd en hopen wij dat er binnenkort weer positief nieuws
komt voor wijkcentra en wij u allemaal weer kunnen begroeten tijdens
een activiteit.
Tot die tijd: Blijf gezond en geniet van de kleine dingen!
Bestuur Wijkvereniging Wijchen-Noord
BESTUURSLEDEN GEVRAAGD
De actieve Wijkvereniging Wijchen- Noord zoekt voor uitbreiding van
het bestuur enkele bestuursleden. Wij bieden: collegiale
medebestuursleden, een prachtige en goed geoutilleerde huisvesting
en een uitstekend beheer. Wijkvereniging Wijchen-Noord is één van de
samenwerkende partners in de multifunctionele accommodatie (MFA)
Noorderlicht samen met Paulusschool en BSO “Eerste Stap”. Er is een
maandelijks overleg (dagelijks bestuur) en om de twee maanden een
algemeen overleg met coördinatoren beheer/inkoop,
programma/activiteiten en PR.
Meer informatie kunt U krijgen bij:
Henk van Haeften, tel. 06-46740190, contact@wvwn.nl
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WAT IS LEEFBAARHEID?
In deze Corona-tijd staat ons maatschappelijk leven in zijn
algemeenheid onder druk. We zijn veel thuis, mogen geen gebruik
maken van allerlei voorzieningen waar we mensen ontmoeten, we
voelen ons beperkt, enz.
Heeft dit ook te maken met Leefbaarheid?
Wikipedia zegt: “Met het begrip leefbaarheid wordt aangegeven hoe
aantrekkelijk en/of geschikt een gebied of gemeenschap is om er te
wonen, of te werken.” Van Dale zegt over leefbaar: “Geschikt om erin
en ermee te leven.” In de doelstelling van de Leefbaarheidsgroep
Wijchen Noord staat: “De vrijwillige leden zetten zich dubbel en dwars
in voor het scheppen en behoud van een leefbare wijk, waar wij allen
veilig, voldaan en respectvol met elkaar kunnen leven. De
Leefbaarheidsgroep bekommert zich om de leefbaarheid in de wijk en
heeft oog en oor voor allerlei ontwikkelingen.”
Het gaat dus over 2 dingen: de gemeenschap, dus de mensen in onze
wijk, de ‘Noord-Wijchenaren’, en over het gebied, dus Wijchen Noord
tussen Randweg, Hoefsestraat, spoor en Klapstaat.
Door Corona zijn er vooral beperkingen voor de gemeenschap, het
samenleven van de mensen. De anderhalve meter maatregel zorgt
ervoor dat we anders met elkaar moeten omgaan.
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We kunnen misschien uit de Corona-situatie leren dat leefbaarheid
meer van onszelf moet komen. We hoeven niet te wachten op
overheid en allerlei instanties, zoals de gemeente of de LBG, om voor
onze leefbaarheid te zorgen.
Kijk naar je eigen situatie en omgeving en zorg daar voor een goed
(beter) klimaat. Maak een praatje met buren die je anders niet zo
spreek, raap dat stuk zwerfvuil op dat je anders laat rondslingeren, kijk
eens kritisch naar je eigen eetgewoonten en eet eens wat vaker
groenten, let eens bij nieuwe aankopen op de duurzaamheid van de
producten, probeer te letten op de positieve dingen i.p.v. alleen te
mopperen op dingen die niet goed gaan, speel eens een
gezelschapsspel i.p.v. tv kijken, enz.
Op die manier maak je ook de Corona-crisis een stukje leefbaarder.
Een citaat van dominee Gremdaat die de daad bij het woord kan
voegen: “Alles gaat (is) dicht, maar wij zelf blijven open. We gaan
oplossingsgericht door de lockdown!”
Blijf gezond en laat je vaccineren.
ZWERFVUIL
Er is in de wintermaanden geen inzameling gepland. In het voorjaar
starten we weer.

