Beste lezers,
Na vandaag zal de wijkvereniging na een korte periode met
activiteiten weer voor 4 weken haar deuren sluiten.
Nu gelukkig niet vanwege een lockdown, maar om even een korte
vakantie te houden.
En daarna…
hopen we eind augustus weer volop van start te kunnen gaan!

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

Met alle activiteiten die (gedeeltelijk) stil hebben gelegen door Covid
19, maar ook met wat nieuwe activiteiten. Zo heeft IXTA NOA haar
nieuwe huisvesting bij de wijkvereniging gevonden en zullen er bij de
wijkvereniging cursussen “Kijken naar kunst” worden gegeven. Meer
hierover elders in deze nieuwsbrief.
Helaas zijn er ook een aantal barvrijwilligers gestopt tijdens de Corona.
Dit betekent dat wij op een aantal avonden in de week en de zondag
geen gastvrouwen/heren achter de bar ter beschikking hebben. Voor
de maandag is dit opgelost door het sjoelen van de avond naar de
middag te verplaatsen, maar voor met name de woensdagavond en
de 2e zondag van de maand zijn wij op zoek naar versterking.
Bent of kent u iemand die het leuk vind om een aantal uurtjes per
week/maand vrijwilligerswerk te verrichten als gastvrouw/heer achter
de bar, laat het ons dan weten!
Tot slot wensen wij u een fijne en gezonde zomer toe en zien wij u
graag vanaf maandag 30 augustus weer terug in ons wijkcentrum.
WIJKVERENIGING HEEFT EEN NIEUWE “HUISKAMER”
Tijdens de Corona hebben onze vrijwilligers niet stil gezeten. Door een
aantal andere indelingen van de ruimtes in Noorderlicht kreeg de
wijkvereniging de kans een extra ruimte te huren en in te richten als een
ruimte in huiselijke sfeer.
De naam “huiskamer” voor deze ruimte is niet door ons verzonnen,
maar deed na een week al de ronde in het gebouw. En onder het
motto, beter goed gepikt dan zelf bedacht, heeft deze ruimte nu dus
als aanduiding “HUISKAMER”.
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WIJKVERENIGING EN CORONAMAATREGELEN
Tijdens de Coronalockdown zijn er bij de wijkvereniging een aantal
maatregelen getroffen om de hygiene te verhogen. Zo zijn de
kranen en zeepautomaten grotendeels vervangen door kranen en
automaten met sensoren en zijn de prullenbakken voorzien van
voetbediening. Al onze ruimtes zijn voorzien van een zuil met
desinfectiemiddel. Ook na Corona verwachten wij van onze
bezoekers dat zij hier gebruik van blijven maken.
LEDENPASJE
Vanwege de Corona heeft de wijkvereniging t/m juni stilgelegen.
De algemene ledenvergadering moest hierdoor ook worden
afgezegd en ook de ledenpasjes voor 2021, met daarin de
uitnodiging voor de ledenvergadering zijn niet rondgebracht.
Wij willen u verzoeken om bij deelname aan een activiteit even om
uw ledenpas te vragen bij de gastvrouw/heer achter de bar. Wij
zullen er dan voor zorgen dat uw pasje de week erop voor u klaar
ligt. Heeft u nog vragen hierover, mail naar:
ledenadministratie@wvwn.nl
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
BLOEMENGEVOEL
In december was alweer de laatste keer bloemschikken, het is nog
even wachten maar ook Tamara start in September weer met haar
cursussen op de woensdag- en donderdagavond en de
vrijdagochtend. Ook voor deze lessen zijn er nog plaatsen vrij.
Bij deze cursus zorgen de deelnemers zelf voor bloemen, blad e.d.
Alle werkstukken zien er dus ook anders uit, alleen de basis is voor
iedereen hetzelfde.
Info/opgave voor de cursus :
Tamara van Tilburg,
@ info@bloemengevoel.nl
Tel: 06-23801362

KUBB TOERNOOI
Op zaterdag 25 september 2021 is het weer nationale Burendag. In dat
kader organiseert Wijkvereniging Wijchen-Noord, voor teams uit
Gemeente Wijchen, weer een Kubb toernooi voor jong en oud.
Het Kubb toernooi zal in park Noord worden gehouden van 13.00 tot
16.00 uur. Daarna is er nog een kleine prijsuitreiking. Deelname aan het
toernooi is gratis. Uiteraard houden we de komende maanden de
nieuwsberichten over de coronamaatregelen in de gaten en passen
hier eventueel ons programma op aan.
Bij een eventuele slechte weersverwachting zullen wij een alternatieve
binnen activiteit aanbieden, uiteraard wordt u ook daarvan op de
hoogte gebracht.
Zin gekregen om mee te doen? Stel dan een team samen met
bijvoorbeeld je buren, gezinsleden, vrienden of collega's (max 3
personen per team) en meld je aan via activiteiten@wvwn.nl.
Inschrijven kan t/m 12 september 2021. Na de slotdatum van de
inschrijving ontvangen teams een mail met overige informatie omtrent
het Kubb toernooi.
Met vriendelijke groet,
Namens de activiteitencommisie
Susan Föllings
KIJKEN NAAR KUNST
NAJAAR 21 BIJ WIJKVERENGING WIJCHEN NOORD
Denk je net als veel mensen: ‘Kunst, dat is niks voor mij’? Maar zou je
eigenlijk toch wat meer willen weten? Dan is ‘Kijken naar Kunst’
misschien iets voor jou.
Bij ‘Kijken naar kunst’ schrijf je je in voor drie bijeenkomsten, die
verspreid over drie maanden plaatsvinden. Elke bijeenkomst staat op
zich zelf en heeft een eigen onderwerp. Dat kan een kunstenaar zijn, of
een stroming, maar ook een algemeen thema of een techniek. Vaak is
er een verband met een expositie die op dat moment te zien is.
Dit najaar vinden de bijeenkomsten plaats bij Wijkvereniging Wijchen
Noord
Iedereen kan meedoen. Het is leuk als je al wat van kunst weet, maar
voorkennis is niet nodig. Aan de hand van veel beeldmateriaal krijg je
de nodige achtergrondinformatie: over technieken, de kunstenaars, of
de historische context. Na elke bijeenkomst is er voor deelnemers een
samenvatting beschikbaar.
Kosten drie bijeenkomsten: € 50,De bijeenkomsten worden gegeven door kunsthistorica Wilma
Gosselink. Heb je belangstelling voor deze bijeenkomsten?
Kijk dan even op de website www.wilmagosselink.nl en vul het
contactformulier in.
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Roerdompstraat 76
6601 DL Wijchen
024-6415783
06-12296873
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DOPPENSPAARACTIE
Wellicht heeft u het enkele weken geleden in de Wegwijs gezien, het
artikel over de doppeninzameling in Wijchen.
Sinds enkele jaren is Noorderlicht, naast vele andere instellingen en
scholen, een inzamelpunt voor plastic en metalen doppen/deksels.
Deze doppen/deksels leveren geld op voor de stichting Bultersmekke
die als doel heeft assistentiehonden voor volwassenen en kinderen...
... met een lichamelijke beperking
... met een auditieve beperking
... met epilepsie
... met problemen op psychisch en/of psychosociaal gebied
... met een vorm van autisme
aan te schaffen en op te leiden.
Voor meer informatie kunt u terecht op: www.stichtingbultersmekke.nl
Hoe gaat e.e.a. in zijn werk nadat u de doppen bij Noorderlicht (bij de
bar van de wijkvereniging) heeft gedeponeerd? De binnengebrachte
doppen worden in Wijchen door Theo van den Broek op de diverse
inzamellocaties opgehaald, gesorteerd (hoe schoner de doppen, hoe
meer geld ze opleveren) en gereed gemaakt voor transport.
Vrijwilligers van de Stichting komen vervolgens de doppen weer
ophalen en vandaar gaat het naar de fabriek/afnemer waar het
enkele processen moet ondergaan eerdat het geschikt is voor het
maken van o.a. plastic pallets, winkelwagens en
boodschappenkratten.
Naast de plastic doppen worden er ook metalen doppen en deksels
ingezameld, dus bierdoppen en deksels van groentepotten etc. zijn
(schoon) ook welkom. Deze wel graag gescheiden van de plastic
doppen aanleveren! Wij hopen dat u door blijft sparen, maar ook
familie, vrienden, buren etc. aanspoort om mee te gaan doen.
Tot slot nog enkele cijfers!
In een vuilniszak zit zo’n 8 kilo aan doppen/deksels.
In een kilo zitten ongeveer 400 dopjes, voor één hulphond is er
ongeveer 110.000 kg!! dopjes nodig (aankoop puppy en opleiding kost
zo’n € 20.000,= ). In Noorderlicht worden er maandelijks zo’n 4 à 5
vuilniszakken met plastic doppen en gemiddeld 3 tot 5 dozen met
metalen doppen bij elkaar gespaard.
Welke doppen sparen we:
Goede doppen bevatten een
driehoekje met de volgende
nummers en/of letters.
Welke doppen niet:
•
•
•
•
•

Dopjes van medicijnen en naalden
Dubbele doppen (veiligheidsdoppen)
Doppen van pennen en stiften
Doppen van ander plastic (zie hiernaast)
Deksels van boterbakjes/saladebakjes

NOORDERLICHT ROOKVRIJ
Overal om ons heen zien we het gebeuren. Steeds meer plekken
worden rookvrij. En sigaretten worden op steeds minder plekken
verkocht. Wen er maar aan. Want een wereld waarin onze kinderen
volledig rookvrij kunnen opgroeien, komt hoe dan ook steeds
dichterbij.
Rookvrije zones moeten ervoor zorgen dat kwetsbare doelgroepen
zoals kinderen niet in aanraking komen met schadelijke
sigarettenrook. Ook moet daardoor het risico, dat kinderen en jong
volwassenen deze ongezonde leefgewoonten overnemen, worden
beperkt.
Met ingang van het nieuwe schooljaar/seizoen, dus per 30 augustus
zal ook Noorderlicht een rookvrij gebied zijn. Dit betekent dat er in en
rondom het gebouw niet meer gerookt mag worden, sowieso niet
binnen de hekken en op de speelplaatsen, maar ook niet op de
stoepen en parkeerplaats rondom het gebouw. Een en ander zal
tegen die tijd met borden/stoeptegels aangegeven worden.

