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Beste lezers,

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

Gisteren zijn we weer gestart met een “ouderwets” wijkontbijt,
geen mondkapjes, geen QR-code én weer met meerdere
mensen op gehoorafstand aan tafel.
Enthousiaste reacties waren het resultaat en zorgen ervoor dat
wij uitkijken naar alle activiteiten die er weer aankomen.
Zo is er morgen, woensdag 3 maart weer het maandelijkse
Samen een bakkie doen…, waarbij wij voor de koffie met een
koekje en de bezoekers voor de gezelligheid zorgen.
Deze inloopactiviteit is er iedere 1e woensdag van de maand
tussen 10.00 en 12.00 uur (let op! In mei de 2e woensdag van de
maand).
Jong en oud, alle wijkbewoners zijn van harte welkom!
Ook de maandelijkse bingo kan weer zonder inschrijving en
maximum aantal deelnemers worden bezocht, de eerstvolgende
is op 11 maart a.s.
De bingo start om 14.00 uur, de zaal is open vanaf 13.00 uur.
Naast alle vaste activiteiten worden er door de
activiteitencommissie een aantal eenmalige workshops
georganiseerd, elders in deze nieuwsbrief komt u een 2-tal van
deze workshops tegen. Leuk om een keer mee te doen en uw
creativiteit te ontdekken.

LEDENVERGADERING
Op 9 maart a.s. zal de wijkvereniging weer haar Algemene
Ledenvergadering houden. Leden zijn, op vertoon van hun
ledenpas, vanaf 19.30 uur welkom in de zaal ( ruimte 17).
Om 20.00 uur zal de vergadering starten.
De agenda en notulen van 2020 kunt u vinden op de website of
inzien bij de bar van de wijkvereniging. U bent allen van harte
welkom!

ETEN MET…..ZOEKT ETERS!
Eten met… is een 2-maandelijkse eetgroep voor wijkbewoners
die het gezellig vinden om elkaar tijdens een lekker 3-gangen
menu te ontmoeten. Momenteel hebben wij 2 plekjes vrij voor
belangstellenden, de eerste keer is op 17 maart a.s.
De kosten voor Eten met… zijn voor een 3-gangen menu incl.
drankje en kopje koffie/thee na afloop € 13,= p.p. voor leden en
€ 14,= voor niet-leden van de wijkvereniging.
Aanmelden kan via Iris Verhoeven , tel: 06-19876847
BLOEMSCHIKKEN VOOR PASEN
Tamara van Tilburg, onze vaste bloemschiklerares, zal voor de
paasdagen extra workshops voor kinderen van groep 5 t/m 8 en
voor volwassenen geven. De wijkvereniging zal beide workshops
voor een gereduceerd tarief aanbieden, dus grijp uw kans en
meld u aan!
De workshop voor kinderen van groep 5 t/m 8 zal op vrijdag 8
april van 14.00 tot 16.00 uur worden gegeven, kosten zijn € 5,=
per kind.
De workshop voor volwassenen zal op zaterdag 9 april van 14.00
tot 16.00 uur worden gegeven,
kosten zijn € 25,= voor leden en € 27,50 voor niet-leden van de
wijkvereniging.
Beide workshops zijn inclusief alle materialen en een drankje met
iets lekkers.
Aanmelden kan t/m 27 maart bij activiteiten@wvwn.nl met
vermelding van activiteit, naam en telefoonnummer óf door het
invullen van de flyer die je bij de wijkvereniging kunt vinden.
DIKKE DAMES SCHILDEREN….IETS VOOR JOU?
Het duurt nog even, maar ook in juni hebben wij een leuke en
creatieve activiteit gepland staan.
Je kent ze misschien wel, die schilderijtjes met van die gezellige
dikke dames. Zelf ook eens zo’n schilderijtje maken kan tijdens
een workshop van 2,5 uur die gegeven wordt op zaterdag 11 juni
a.s.
Een ervaren docent zorgt voor alle materialen en een goede
uitleg, zo is het voor iedereen mogelijk om zo’n leuk schilderij
voor thuis te maken.
De workshop start om 14.00 uur en zal doorgaan bij minimaal 10
aanmeldingen.
Kosten zijn € 25,= voor leden en € 27,50 voor niet-leden van de
wijkvereniging, dit is inclusief alle materialen en een drankje met
iets lekkers.
Aanmelden kan t/m 25 mei bij activiteiten@wvwn.nl met
vermelding van activiteit, naam en telefoonnummer.

