Agenda
Wanneer:

Wat:

Waar?

18 maart 2018

Hobbymarkt
(Organisatie: 4Events)

Buurthuis Van Ons

2 april 2018

Paasactiviteit jeugd
Organisatie: Heiloberg

Speeltuin Israëlstraat /
Logterheuvel

20 april 2018

Foute Bingo voor Vrouwen
(Organisatie: Wijkraad)

Café De Mouter

16-17 juni 2018

SamenLoop voor Hoop

De Groes

22 september 2018

Burendag Gennep-Zuid
(Organisatie: Wijkraad)
Spooktocht jeugd
(Organisatie: Wijkraad)

Grasveld Pagepark

3 november 2018

Informatie volgt t.z.t.

Voorverkoop Foute Bingo voor Vrouwen:

In de vorige nieuwsbrief heeft u gelezen dat de Wijkraad op vrijdag 20 april een Foute Bingo voor
vrouwen organiseert in café De Mouter.
De aankondiging van dit evenement, via de nieuwsbrief en op Facebook, heeft gezorgd voor
overweldigend veel reacties.
We hebben daarom besloten een voorverkoop
te houden voor onze Foute Bingo. Op deze
manier bent u in de gelegenheid een kaartje te
kopen, zodat u zeker bij het evenement
aanwezig kunt zijn.

Om de voorverkoop goed te laten verlopen
hebben we de volgende afspraken met de
organisatie:







De voorverkoop vindt plaats op vrijdag
23 maart tussen 20.00 uur en 21.30 uur
in café De Mouter.
Per persoon mogen niet meer dan 6
toegangskaarten worden gekocht.
De kaarten dienen direct contant (€ 20,per kaart) betaald te worden.
Er zijn in totaal 100 kaarten te koop voor
dit evenement.
OP=OP en mogelijk dus uitverkocht!

__________________________________________________________________________________

Paasactiviteit jeugd Gennep-Zuid:

Op 2de Paasdag nodigt buurtvereniging de Heiloberg alle kinderen uit de buurt uit om deel
te nemen aan een gezellige middag met paasactiviteiten.
Je kunt hierbij denken aan spelletjes, knutselen en natuurlijk wat lekkers!
We maken er een leuke middag van voor
kinderen tot circa 12 jaar.
De middag wordt georganiseerd in de
speeltuin aan de Israëlstraat/ Logterheuvel
van 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur.
De kosten voor deelname bedragen € 2,50
per kind.
Graag even aanmelden vóór zondag 25 maart
via: heiloberg@outlook.com

__________________________________________________________________________________

Bezorgers gezocht:
Twee keer per jaar verschijnt ons Wijkblad
bij u op de deurmat. Op dit moment zijn
we nog op zoek naar bezorgers voor de
volgende straten:
- Dr. Nolensstraat
- Brederodestraat en omliggende straten
Vindt u het leuk om in uw straat ons
Wijkblad te bezorgen? Neem dan contact
op via: info@wijkraadgennep-zuid.nl
Bedankt!

Wilt u onze activiteiten volgen?
wilt u iets weten?
heeft u vragen?
Tips of ideeën….
Kijk op:

www.wijkraadgennep-zuid.nl

info@wijkraadgennep-zuid.nl

wijkraad gennep zuid

