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Beste bezoekers van de wijkvereniging. 

 

Sinds afgelopen zaterdag 25 september staat de media er bol van: WE 

MOGEN WEER!!! 

En ja, ook bij de wijkvereniging mag er weer meer. Door de afschaffing 

van de 1,5 meter regel mogen we weer meer deelnemers bij 

activiteiten toelaten en mogen er weer meer mensen aan een tafeltje 

zitten om koffie te drinken in de pauze. Dit alles zonder het vertonen 

van de Corona pas/ QR code. 

Alleen bij de diverse eetactiviteiten en het maandelijkse koffie-uurtje 

zullen wij u om een bewijs van vaccinatie en identiteitsbewijs moeten 

vragen. Maar ….mogen is géén moeten. 

De afgelopen maand is er bij meerdere activiteiten gebleken dat het 

best lastig is om na een lange periode van (bijna) niemand ontmoeten 

weer te functioneren in een groep. Dat leverde links en rechts dan ook 

wat kleine irritaties op. 

Om die reden én op verzoek van vele bezoekers zullen wij voorlopig de 

tafels en stoelen op wat meer afstand (blijven) plaatsen dan voor 

Corona. 

U MAG dus gerust uw stoel wat dichter bij een medebezoeker 

plaatsen, maar u MOET ook respect hebben voor diegenen die wat 

afstand willen houden. 

Daarnaast verzoeken wij u voor en tijdens activiteiten uw handen te 

blijven desinfecteren en de belangrijkste regel te volgen:  

BIJ SYMPTONEN VAN COVID 19, BLIJF THUIS EN LAAT U TESTEN. 

 

Alleen op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat wij onze 

deuren open kunnen houden. 

Graag tot ziens tijdens onze activiteiten! 

 

WIJKVERENIGING/NOORDERLICHT ROOKVRIJ! 

Als bezoeker van Wijkvereniging Wijchen-Noord/Noorderlicht zal het u 

niet ontgaan zijn, de stoeptegels en borden om aan te geven dat 

Noorderlicht een rookvrij gebied is.  

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 en de 

patio binnen het gebouw. 

Wij vragen om zowel overdag als ’s avonds hiermee rekening te 

houden, want een wereld waarin onze (klein)kinderen volledig rookvrij 

kunnen opgroeien is ons doel.  

Rookvrije zones moeten ervoor zorgen dat kwetsbare doelgroepen 

zoals kinderen niet in aanraking komen met schadelijke sigarettenrook.  

Dus namens al deze kinderen: Bedankt voor uw begrip en 

medewerking! 

 

 



 

 

 

BARVRIJWILLIGERS 

Wijkverenging Wijchen Noord wordt gerund door vrijwilligers. Wij zoeken 

nog enkele collega’s om de bezetting van de bar rond te kunnen 

krijgen. Heb jij interesse of ken je iemand voor 1 a 2 vaste dagdelen per 

week (met name in de avonden) dan graag aanmelden via 

contact@wvwn.nl.  

Wij vragen een actieve en klantvriendelijke houding. Maar dat is niet 

voor niets, als vrijwilliger maak je deel uit van een gezellig team 

waarvoor de Wijkvereniging met enige regelmaat vrijwilligers avonden 

organiseert als bedankje voor je inzet. Daarnaast ontvang je een kleine 

vergoeding. 

 

KUBB toernooi 

In kader van Burendag was er zaterdag j.l. weer een gezellig Kubb 

toernooi georganiseerd vanuit de Wijkvereniging. Om 13.00 werden 

alle teams verwacht in park Noord. Dit jaar hadden 7 teams zich 

ingeschreven. Ieder team speelde 6 wedstrijden. Terwijl de zon lekker 

scheen werden er leuke en ook spannende potten gespeeld. Ook de 

koffie, thee en fris met wat lekkers erbij ontbraken niet .Al met al was 

het weer een geslaagde middag 

 

LET OP! VOOR HET BEZOEKEN VAN ONDERSTAANDE ACTIVITEITEN MOETEN 

WIJ U VRAGEN OM EEN GELDIG VACCINATIEBEWIJS OF EEN NEGATIEVE 

COVIDTEST (max. 24 uur oud) EN EEN IDENTITEITSBEWIJS. 

 

WIJKONTBIJT 

Twee keer per maand is er bij de wijkvereniging een wijkontbijt. Al 

etende een babbeltje maken met andere wijkbewoners, hoe gezellig is 

dat. De wijkontbijten zijn (doorgaans) op de 2e of 4e maandag van de 

maand en beginnen om 9.30 uur. Bij beide groepen is er nog plaats 

voor uitbreiding. De kosten bedragen € 2,50 per persoon, dit is voor het 

ontbijt incl. koffie en thee. 

Een keer meedoen? Meld u dan aan via Iris Verhoeven  06-19876847 

 

SAMEN EEN BAKKIE DOEN! 

Iedere 1e woensdag van de maand staan Trudy en Ans met de 

koffiekan op u te wachten om “samen een bakkie te doen”. Vanaf 10 

uur bent u van harte welkom in de ontmoetingsruimte van de 

wijkvereniging om onder het genot van een “bakkie” en een lekker 

koekje met medewijkbewoners bij te kletsen. Samen een bakkie doen is 

een inloopactiviteit, u hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Kunt u 

pas later aanschuiven? Geen probleem, maar om 12 uur sluiten wij wel 

de deuren! 

Het eerstvolgende koffie-uurtje is op 6 oktober a.s. 

 


