MAART 2016
Inhoud:

Bloemschikken
Nieuwe Secretaris
Gezocht!
Penningmeester
Thom van Kalmthout
Handwerkclub

Colofon:
Deze nieuwsbrief gaat over
de allerlaatste nieuwtjes,
informatie
en activiteiten van en in
Gennep-Zuid.
Deze nieuwsbrief wordt
maandelijks per e-mail
verzonden.

Dit is de eerste nieuwsbrief van 2016. U heeft er niet eerder een
gekregen omdat er niets te melden was. Een nieuwsbrief sturen
zonder nieuws is onzinnig vandaar…

Bloemschikken
We gaan weer bloemschikken in buurthuis VanOns. Vorig jaar hebben we mogen
genieten van de creaties die Hannie van Dijk van Janna Outlet ons liet maken. Dit
jaar gaan we onder leiding van Wilma van Lent van De Kroon Flowers aan de slag.
De eerste avond is op maandag 14 maart. U kunt zich als vanouds aanmelden via
info@wijkraadgennep-zuid.nl of via het buurthuis, tel. 0485-512923, doet u dit
wel vóór vrijdag 11 maart? We gaan een prachtige schaal met als thema Pasen,
maken, zie foto. De kosten bedragen €15,= exclusief koffie/thee.

Contact:
Wijkraad Gennep-Zuid
info@wijkraadgennepzuid.nl

Agenda:

Burendag
Zaterdag 24 september
Levende Kersttocht
Vrijdag 16 december

Nieuwe Secretaris
Vanaf 1 maart 2016 heeft de wijkraad een nieuwe secretaris. De afgelopen 3 jaar
heeft Angelique Stuut deze zware taak vervuld. Wij zijn haar dankbaar voor de
talloze uren die zij zich geheel belangeloos voor de wijk heeft ingezet. Haar
opvolgster is Netty Vrugt-Zwart. Wij heten Netty welkom in het bestuur.

Gezocht! Penningmeester
Op 17 maart treedt onze penningmeester, Paul Noij, af en hij stelt zich niet
herkiesbaar. Wij zoeken daarom een opvolger. Heeft u interesse of kent u iemand
die interesse heeft, laat ons dat dan even weten.

Thom van Kalmthout

Elke donderdag
13.30 – 15.30 uur
Handwerkclub

Helaas is er ook minder leuk nieuws. Vanaf 2014 heeft dhr. Thom van Kalmthout
mooie stukjes geschreven voor ons wijkblad. Helaas moest hij tot zijn grote spijt
om gezondheidsredenen hier mee stoppen. Wij zijn Thom heel dankbaar voor zijn
bijdragen. Thom is inmiddels helaas overleden. Wij wensen de familie heel erg veel
sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Handwerkclub

Aankondiging :


Op dit moment zijn
er geen
aankondigingen

houd onze nieuwsbrief
in de gaten!

De dames van onze handwerkclub laten steeds minder steekjes vallen..
Niet alleen thee leuten en kletsen…
Maar er wordt ook hard gewerkt.
Iedereen maakt zijn eigen creatie, en helpt elkaar
ook weer om verder te komen.
Heeft u ook interesse al was het maar voor de gezelligheid,
loop dan eens naar binnen, U bent van harte welkom!
Elke donderdag middag van 13.30 – 15.30uur. Tot Dan!

In Het

CIRCUS!!

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

1.
Het zit een beetje tegen met het ontwerpen van de nieuwe website
maar hij komt er aan! Stapje voor stapje komen ze verder en wordt
het alsmaar mooier! We moeten nog even geduld hebben en dan
kunt u ook op onze website de laatste foto’s bewonderen.

