December 2016
Bloemschikken

Bloemschikken op maandag 19 december 2016
Op maandag 19 december 2016 gaan wij om 19.00 uur in buurthuis VanOns een
kerststukje maken. U kunt bij dit kerststuk zelf kiezen in welke kleur u het maakt. Er
zijn diverse kleuren beschikbaar. Zoals altijd zijn de kosten € 15,= exclusief koffie en
thee maar inclusief alle materialen. Het kerststuk wordt gemakt in een pot met
berkenbast, geheel passend bij het winterthema. Na afloop willen we graag samen
met de deelnemers nog even gezellig het afgelopen jaar uitluiden.
Een kleurenfoto van het kerststuk is te bewonderen op onze website:
http://www.wijkraadgennep-zuid.nl/assets/Kerststuk.jpg

Aanmelden kan tot en met zaterdag 17
december in het buurthuis (0485-512923)
of via info@wijkraadgennep-zuid.nl

_________________________________

informatie
en activiteiten van en in
Gennep-Zuid.
Deze nieuwsbrief wordt
maandelijks per e-mail
verzonden.
15de Levende Kersttocht door straten Gennep-Zuid op vrijdag 16 december 2016
In 2002 is een groepje vrijwilligers begonnen om in de straten van Gennep-Zuid een
kersttocht te organiseren. De meesten van het eerste uur zijn er nog bij en vol
enthousiasme gaan zij dit jaar voor de 15de keer hun best doen om er samen met vele
vrijwilligers op vrijdag 16 december weer een mooie avond van te maken. De kersttocht
voert u langs vele personages uit het Bijbelverhaal. De tocht is uitgezet in enkele
straten rondom buurthuis VanOns in Gennep-Zuid. De tocht is voor iedereen geschikt,
jong en oud, gelovig en ongelovig, met en zonder beperking, met en zonder rolstoel, met en zonder
kinderwagen, alleen of samen.
Sinds 2014 worden toneelspelers uitgenodigd om een rol te vertolken in mooie kostuums en op
prachtig gedecoreerde locaties langs de route. Diverse muzikanten en koren dragen bij om de
tocht van een kerstsfeer te voorzien. Aanwonenden dragen hun steentje bij door hun huis met
verlichting te versieren of om een vuurkorf aan te steken. Onderweg wordt in een “herberg”
warme chocomel en glühwein uitgedeeld.
Al deze vrijwilligers zijn ook dit jaar weer bereid om hun rol te spelen in het verhaal en u hiermee
een onvergetelijk gezellige en magische avond te bezorgen. Maar er is weer heel wat nieuws dit
jaar! Warmt u zich aan het vuur bij de schapen en luister ondertussen naar de spannende verhalen
van de herders!
Ook het Norbertplein ondergaat een metamorfose. 4Events organiseert hier een sfeervolle
kerstmarkt met allerlei lekkers en een warm vuurtje. De Kerstman ontbreekt uiteraard niet. In
het buurthuis kunnen kinderen als vanouds een kerststukje maken.
Verder wordt in het buurthuis de gezellige hobbymarkt gehouden waar u nog kleine
kerstcadeautjes kunt kopen.
De kerstmarkt en de kersttocht starten om 18.00 uur op het Norbertplein en gaan zeker door tot
21.00 uur. Om kwart voor 9 vertrekken alle personages naar de kerk om het kindje Jezus te
begroeten.
Voor het eerst worden de straten rondom het buurthuis uit veiligheid, afgesloten voor verkeer.
Desondanks vragen wij u om de kinderen iets reflecterends of lichtgevends te laten dragen zodat
zij goed zichtbaar zijn.
Dit jaar starten wij dus vanaf het Norbertplein.
Kleed je warm aan, bijvoorbeeld als herder of romein of handelsreiziger of wat je zelf maar leuk
vindt, want je gaat een boeiende reis maken door een koud land!
Wij hopen dat u met ons samen komt genieten van deze kersttocht,
Andrea, John, Lies, Nelly en Liesbeth
Wilt u alvast weten hoe de route loopt kijk dan naar de plattegrond:
http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1786943
Meedoen is gratis dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van
Gemeente Gennep, VSB fonds, Groothandel Snellen, Jumbo, 4-Events, Woningcorporatie Mooiland
en Van Tienen uit Zeeland.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Andrea Welles , telefoon: 06-1122-1139 of per e-mail: a.welles-janssen@dichterbij.nl
Liesbeth Hubertus, telefoon: 0485-514779 of per e-mail: voorzitter@wijkraadgennep-zuid.nl

Voorzieningen in
Gennep-Zuid
Denk, praat en beslis mee

“Het zou wel handig zijn
als er een dokterspost in
de wijk is.”

De samenleving verandert en dus ook Gennep-Zuid:
door vergrijzing, ontgroening, krimp, veranderende behoeften
en leefstijlen en een terugtredende overheid. Van bewoners wordt
verwacht
dat ze zelf nadenken over de omgeving waarin zij willen leven, zo ook op het gebied van voorzieningen.
**** Bij een voorziening gaat het niet om het gebouw, de stenen, maar de functie(s) die het
gebouw heeft en de activiteiten die er in plaatsvinden ****
Praat mee over de toekomst van (maatschappelijke) voorzieningen in Gennep-Zuid:
Wilt u voor altijd in Gennep-Zuid blijven wonen? En wat is daarvoor nodig? Welke voorziening die er nu
nog niet is zou u graag willen zien in Gennep-Zuid? En welke voorziening mag van u verdwijnen? Maakt
u gebruik van de activiteiten die georganiseerd worden in buurthuis
Van Ons? Wilt u dat in de toekomst blijven/gaan doen?

“Voor een
supermarkt pak
je toch gewoon
de auto.”

Informatieavond
Maandag 23 januari 2017
Buurthuis Van Ons
Inloop 19.30 uur
Start 20.00 uur
Aanmelden niet nodig!

Het voorzieningenplan is een initiatief van de gemeente Gennep,
dat per kern/wijk met bewoners wordt opgepakt.
Spirato, steunpunt voor gemeenschapsaccommodaties in Limburg,
ondersteunt de bewoners in het proces om te
komen tot een voorzieningenplan.

“Het buurthuis is DE
plek waar jong en oud
elkaar ontmoet.”

2017

Wijkraad Gennep-Zuid
Wenst u fijne feestdagen
en een gelukkig en gezond
2017!

