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Voorwoord
April 2016,
Beste mensen,
Het is eind april en bar koud maar ik klaag niet, elk weertype heeft zo zijn
charmes. Zo heeft elk plekje op aarde zijn charmes, het is maar waar je van houdt.
Ik zelf houd veel van de natuur en daarom vond ik het indertijd ook fijn om in
Gennep-Zuid te komen wonen. Ik heb geen behoefte aan een grote drukke
woonwijk of stad, dan zou ik daar wel zijn gaan wonen. Om die reden heb ik me
dan ook ingezet voor het behoud van zoveel mogelijk groen op het voormalig
Augustinus terrein. Ik ben dan ook heel erg blij dat de commissie Heikant het voor
elkaar gekregen heeft om een nóg groenere Heikant te ontwikkelen dan
oorspronkelijk gepland was. Nog mooier is dat wij een park mogen aan gaan
leggen op het gedeelte waar voorheen de Kubus heeft gestaan. Wat de plannen
zijn zal de commissie Heikant u tijdens een informatieavond vertellen en laten
zien, verderop in dit blad leest u hier meer over.
Wat wij verder in 2015 gedaan hebben kunt u lezen in ons jaarverslag. Verderop in
dit blad staat een beknopte versie. Hopelijk wordt u enthousiast en wilt u zich bij
ons aansluiten en ons helpen de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te
verbeteren.
In december van dit jaar zal de wijkraad haar eerste lustrum mogen vieren. Tijd
wellicht om de balans eens op te maken en te toetsen of het Wijk Ontwikkelings
Plan nog actueel is. Uiteraard kunnen wij dit niet zelf doen, dat is de taak van de
inwoners van de wijk, u dus. U zult hierover nog geïnformeerd worden.
In december wordt ook weer onze jaarlijkse kersttocht georganiseerd. Dit jaar zal
die iets anders uit gaan zien. Er zal niet meer worden gestart vanuit basisschool
De Ratel. Wij gaan een klein gedeelte van de wijk, rondom het buurthuis, voor
verkeer afsluiten. Er blijft een route bestaan maar u kunt zelf kiezen naar welke
taferelen en verhalen u wilt gaan kijken en luisteren. U hoort hier later dit jaar nog
meer over. Mocht u ook mee willen werken aan de kersttocht als figurant of uw
carport of garage willen inrichten voor een tafereel, dan horen wij dat graag.
Dan rest mij u veel leesplezier te wensen en een hele mooie zomer.

Liesbeth Hubertus
Wijkraad Gennep-Zuid
___________________________________________________________________
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Heikant en Bosje bij Van Ons:
Uitnodiging overleg
Op 13-6-2016 in buurthuis Van Ons om 20.00uur: Uitnodiging overleg over
invulling Heikant en het Bosje achter buurthuis Van Ons.
Agenda: Heikant en Bosje bij Van Ons
-Plan Heikant: Uitwerking vanuit de klankbordgroep met daarin de
natuurspeeltuin en de bebouwing en fasering zoals deze nu gepland staat. Het
tijdelijke plan met natuurlijk de vraag voor de bijdrage die wij als wijk kunnen
doen. Toelichting over de tijdelijke invulling met mogelijkheid tot bespreken van
nieuwe ideeën.
-Het bosje achter het buurthuis en wat we daar mee willen. Deze avond willen wij
tevens gebruiken om te horen welke begroeiing de omwonenden van Ons bosje in
Ons bosje willen zien, meer struiken of meer bomen of een mix en hoe dan?
Wij hopen op uw komst.

Speeltuinroutes.
Nu de weersomstandigheden steeds gunstiger worden om buiten te spelen willen
wij u er aan herinneren dat er in de hele gemeente speeltuinroutes gemaakt zijn.
Deze zijn ideaal om met u (klein)kinderen of neefjes en nichtjes, een gezellige
actieve dag buitenshuis door te brengen. U kunt er ook voor kiezen om eens naar
een ander dorp of andere wijk in de gemeente te gaan.
Sommige routes zijn zo groot dat je gemakkelijk een hele dag bezig bent als je
meer dan een half uur per speeltuin uittrekt. Het wordt helemaal feest als u in een
van de speeltuinen gaat picknicken. De kinderen zullen u zeker dankbaar zijn en u
kunt samen terug kijken op een geslaagde dag.
Kijk op de website voor de diverse routes en arrangementen.
Namens de wijkraad wensen wij u heel erg veel plezier!

Quiz over Gennep
Naud en Cedy Peeters Weem hebben een quiz over Gennep opgesteld.
Er wordt een avond in het buurthuis georganiseerd voor deze quiz: op 29 juli in
buurthuis Van Ons. Vanaf 19.00 uur.
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MAGNEET MASSAGE GENNEP
REIKI
ENERGETIX Magneetsieraden
OP AFSPRAAK TEL: 06 - 46 23 53 87

nettysprezzies@gmail.com
http://facebook.com/nettysprezziesmassage

www.nettysprezzies.com
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Renovatie basketbalveld
Brabantweg/ Willem Boyeweg
Basketbalvereniging Gennep Cougars heeft, in samenwerking met de Gemeente
Gennep en de Wijkraad Gennep-Zuid, het initiatief genomen om het
basketbalveldje tussen de Brabantweg en de Willem Boyeweg te renoveren.
Zo'n vier jaar geleden is de basketbalvereniging van bestuur gewijzigd. Deze
wisseling heeft een groei van het ledenaantal bewerkstelligd van 40%, 9 van de 10
hiervan betreft jeugdleden! Als gevolg hiervan is de wens ontstaan om een
basketbalveld in de buitenruimte te realiseren. Niet alleen voor de clubleden,
maar ook voor de vrijetijdsbesteding van alle jeugd. Clubleden willen uiteraard
graag buiten basketballen. Niet-leden kunnen elkaar ontmoeten op sociaal en
sportief vlak op een aantrekkelijke plaats. Hierdoor hopen we de jeugd weer meer
naar buiten te krijgen en actief bezig te laten zijn.
Op dit moment is er in Gennep geen basketbalveld wat op deze manier gebruikt
kan worden om verschillende redenen, bijvoorbeeld omdat de baskets niet op de
juiste hoogte hangen of omdat de ondergrond niet geschikt is.
Voor het veldje aan de Brabantweg is gekozen omdat het goed te bereiken is voor
eenieder vanwege de centrale ligging in Gennep. Er komen twee nieuwe
basketbalpalen en het asfalt wordt met twee meter uitgebreid aan één kant tot
aan het rode voetbaldoel. Op deze manier kan er aan één kant van het
geasfalteerde veld gebasketbald worden en aan de andere kant blijft de skatebaan
behouden als in de huidige situatie.
Het project wordt deels gefinancierd door de Gemeente en door Cougars zelf. Een
gedeelte van het bedrag is tot stand gekomen door het Rabobank Fonds
Maatschappelijke Betrokkenheid.
Vóór de zomer van 2016 zal de opening plaatsvinden van het gerenoveerde veld.
De Wijkraad Gennep –Zuid en Gennep Cougars heten u tegen die tijd van harte
welkom!
Namens bestuur Gennep Cougars
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Commissie Verkeer en Veiligheid
Verkeersveiligheid omgeving Willem Boyeweg
Zoals, misschien bij u bekend, zijn wij, het Wijkplatform, enkele bewoners,
Basisschool de Ratel, de gemeente Gennep en Veilig Verkeer Nederland al enige
tijd druk in de weer om de verkeersveiligheid aan de Willem Boyeweg te
verbeteren. Uit eerder onderzoek (metingen en een onderzoek onder
buurtbewoners) bleek met name dat: de verkeersintensiteit, de snelheid en het
(onwenselijke) vrachtverkeer aandacht behoeft. Samen hebben we een aantal
mogelijke oplossingen gezocht ter bevordering van de verkeersveiligheid. Deze
oplossingen worden voorgelegd aan de bewoners van de Willem Boyeweg en
omliggende straten. Zij kunnen ook hun voorkeur aangeven.
Op 14 juni is er een vervolgoverleg om de resultaten te beoordelen. Tevens willen
we dan een plan van aanpak opstellen om de optie met de meeste voorkeur ook
daadwerkelijk ten uitvoer te brengen.
Heeft u suggesties met betrekking tot verkeer en veiligheid in Gennep-Zuid, of wilt
u zelf meehelpen om een situatie te verbeteren, dan kunt u dit melden via:
verkeer@wijkraadgennep-zuid.nl of schriftelijk naar: Wijkraad Gennep-Zuid,
Hoekweg 38, 6591 XN Gennep.
Als u in het verleden al eens melding heeft gemaakt van een bepaalde
verkeerssituatie en u heeft daar nog geen reactie op gehad, zouden wij willen
vragen dit nogmaals te melden. Wij zijn ook maar mensen, en het kan gebeuren
dat er een email doorheen is geglipt. Excuses hiervoor.
Commissie Verkeer en Veiligheid.

Handwerkclub
Hebt u nog hulp nodig bij het handwerken?
Kom dan gezellig bij ons aan tafel, elke donderdagmiddag van half 2 tot half 4 in
buurthuis VanOns.
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Bloemschikken
Dit mooie bloemstuk kun je komen maken op
Woensdag 15 juni om 19.30 uur
in het Buurthuis “VanOns” Norbertplein 3 in Gennep

Opgeven bij het
Buurthuis “VanOns”
Tel: 0485-512923
Of email:
info@wijkraadgennep-zuid.nl
U kunt zich aanmelden tot
zondag 12 juni
Kosten €15,00
Inclusief materiaal,
exclusief koffie/ thee
Deze workshop wordt
gegeven door:
DE KROON FLOWERS
Bloemenstraat 6, 6596 DT Milsbeek
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Website:
Nieuwe website:
Sinds woensdag 27 april heeft de Wijkraad een vernieuwde website!
De website is nu weer up to date en heeft een mooi modern jasje gekregen.
De nieuwe website is te bekijken via: www.wijkraadgennep-zuid.nl Houd vanaf nu
onze website en Facebookpagina in de gaten om het laatste nieuws uit de wijk te
kunnen volgen.

Kersttocht 2016
De wijkraad Gennep-Zuid organiseert samen met vele vrijwilligers een kersttocht
langs personages uit het Bijbelverhaal op vrijdag 16 december. De tocht is uitgezet
in enkele straten in Gennep-Zuid. De tocht is voor iedereen geschikt, jong, oud,
gelovig en ongelovig, met en zonder beperking, met en zonder rolstoel, met en
zonder kinderwagen.
De kerstmarkt is er vanaf 18.00 uur en gaat zeker door tot 21.00 uur.
Kleed je warm aan, bijvoorbeeld als herder of romein of handelsreiziger of wat je
zelf maar leuk vindt, want de tocht gaat door ongeacht het weer!
Meedoen is gratis
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Liesbeth Hubertus, telefoon: 0485-514779
of per e-mail: voorzitter@wijkraadgennep-zuid.nl
Andrea Welles , telefoon: 06-1122-1139
of per e-mail: a.welles-janssen@dichterbij.nl

Overlijden Dhr. Thom van Kalmthout
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.
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Kort Jaarverslag Wijkraad Gennep-Zuid 2015:
1.Bestuurs samenstelling:
In 2015 bestond het bestuur uit 7 personen.
Er werd in totaal 7 keer vergaderd door het dagelijks bestuur en de algemene
leden.
2.Bloemschikken:
Onder de bezielende leiding van Hannie van Dijk van Janna Outlet in Cuijk, hebben
wij 4 x een bloemschikavond georganiseerd. We begonnen met een groep van 35
mensen maar bij de laatste keer waren er 16 aanmeldingen. De stemming was
goed en het waren allemaal zeer geslaagde avonden.
3.Burendag 26 september 2015:
Ook dit jaar heeft de Wijkraad samen met vrijwilligers de Burendag georganiseerd.
Het comité is druk bezig geweest met de voorbereiding van deze dag.
Op deze koude zaterdagochtend, 26 september, kondigden de eerste vrijwilligers
zich aan om alles op te bouwen. De zon kwam steeds verder tevoorschijn. Het is
uiteindelijk een warme, zonnige dag geworden. Het terrein was prachtig versierd
en veel buurtbewoners uit de Gennepse Hei en van andere wijken voorbij de
Brabantweg zijn deze kant op gekomen om letterlijk en figuurlijk te proeven van
onze Burendag.
4.Handwerken:
In januari zijn we met een klein clubje begonnen onder het toeziend oog van Riek
Lansink. De stemming bleef er het hele jaar goed in zitten. Er wordt gehaakt,
gebreid, geborduurd en met vilt gewerkt. Kortom iedereen doet wat haar het
meest bevalt. Aan het eind van het jaar was het groepje gegroeid tot ongeveer 12
personen.
5.Facebook:
Vanaf 28 juli 2015 heeft de Wijkraad Gennep-Zuid een Facebookaccount.
Middels de sociale media proberen we onze buurtgenoten uit Gennep-Zuid op de
hoogte te brengen van de onderwerpen die er bij ons in de wijk spelen.
Op dit moment heeft ons account 223 'vrienden' die bijna allemaal afkomstig zijn
uit Gennep-Zuid.
We merken dat het snelle bereik van buurtgenoten via Facebook een positieve
insteek heeft gehad op het ICT-vlak binnen de Wijkraad.
6.Heikant in 2015
2015 is een bewogen jaar geweest voor de commissie de Heikant. Na jarenlang
onze nek uitsteken voor de belangen van de wijk hebben we met lede ogen
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moeten aanzien dat de structuurvisie voor de Heikant door de gemeenteraad is
vastgesteld.
Dit alles houdt echter niet in dat we ons niet zijn blijven inzetten met betrekking
tot de Heikant. De structuurvisie is vastgesteld, met dat als nieuw vertrekpunt zijn
we nadrukkelijk in overleg gebleven met Dichterbij en de projectontwikkelaar
CRA. De gemeente heeft gemeend hierbij niet aan te hoeven sluiten. Deze
overleggen zijn zeer constructief geweest.
Vooruitkijkend naar 2016 (en verder), zijn er al bijeenkomsten geweest van de
klankbordgroep zoals in de structuurvisie is opgenomen. Deze groep is een
verzameling van belanghebbenden voor het gebied. Door deze klankbord groep
zal begin 2016 meegedacht worden over de invulling van de openbare gedeeltes
van het terrein. Hierbij is met name een natuurspeeltuin de inzet.
Naast bovenstaande is de commissie de Heikant ook druk bezig om voor de
periode dat er nog niet gebouwd gaat worden een plan op te stellen hoe de
ruimte in te richten. Het doel hierbij is het zorgen voor een aantrekkelijk gebied
voor Gennep-Zuid (en dat is zeker ook inclusief de cliënten van Dichterbij die al in
het gebied wonen). Maar ook moet het een aantrekkelijk gebied worden voor
mensen van buiten Gennep-Zuid. We willen hiermee een aantrekkelijk gebied
maken zodat, zolang er niet (overal) gebouwd wordt, het gebied toch een
meerwaarde heeft. Het gaat hierbij om een tijdelijke invulling. Maar wat ons
betreft mag dit ook de definitieve invulling zijn. We hopen over deze tijdelijke
invulling in de loop van 2016 meer te kunnen zeggen waarbij we nog een
informatieavond willen plannen om dit met de wijk te bespreken.
7.Kersttocht:
Wij hebben dit jaar veel geluk gehad met het weer; droog en voor de tijd van het
jaar veel te warm. Dat maakte het voor iedereen heel plezierig om buiten te zijn.
Er waren weer nieuwe personages aan de tocht toegevoegd: de kerstengel (zij
verving de heraut), de winterkoningin, koning Herodes en 2 senatoren en maar
liefst 8 Romeinen van Pax Romana.
4Events heeft de organisatie van de kerstmarkt overgenomen zodat de leden van
de organisatie zich volledig konden concentreren op de tocht. Al met al kijken we
terug op een zeer geslaagde kersttocht en wij verheugen ons nu al op de volgende
tocht!
8.Nieuwsbrief
Dit jaar is de nieuwsbrief voor het eerst verschenen in de maand maart. Er
volgden er nog 3. De nieuwsbrief dient als aanvulling op ons wijkblad en biedt de
mogelijkheid om informatie snel onder de inwoners te verspreiden. Het is mooi
om te zien dat ook mensen van buiten Gennep-Zuid via de nieuwsbrief op de
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hoogte willen worden gehouden. Als er niets te melden valt, dan is er geen
nieuwsbrief.
9.Speeltuinroutes
Op vrijdag 18 september 2015 werden de speeltuinroutes in heel de gemeente
Gennep, officieel in gebruik genomen. Er zijn 7 routes, Gennep-Zuid, GennepVogelwijk, Gennep-Centrum, Milsbeek, Ottersum, Ven-Zelderheide en Heijen. Op
de website van de wijkraad staan alle routes, met plattegronden plus een
verbindingsroute die langs alle startpunten leidt. Op veel plaatsen worden
arrangementen aangeboden in combinatie met de speeltuinroute. Al met al een
prachtige afsluiting van dit project.
10.Website:
In 2015 hebben we gezamenlijk met het bestuur besloten dat de oude website van
de Wijkraad niet meer voldoet aan de eisen van dit moment. Vanuit de begroting
is er een budget gereserveerd om de website te vernieuwen. Op dit moment
wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een nieuwe website die moderner
is en een match maakt met onze Facebookpagina.
We hopen de nieuwe website z.s.m. te lanceren en hebben daarom ook gekozen
voor een eenvoudigere manier van onderhouden/wijzigen.
Voor een uitgebreid jaarverslag zie onze website www.wijkraadgennep-zuid.nl

Digitale nieuwsbrief
Sinds 2015 geven wij een digitale nieuwsbrief uit. Afhankelijk van de hoeveelheid
informatie komt hij een of twee maandelijks uit.
In deze nieuwsbrief staan ook aankondigingen van activiteiten, zoals de
bloemschikavonden.
Mocht u de digitale nieuwsbrief nog niet ontvangen hebben, stuur dan een e-mail
met uw naam en adres naar info@wijkraadgennep-zuid.nl en u ontvangt hem
voortaan ook.
Wij hangen de nieuwsbrief op in het buurthuis omdat wij begrijpen dat niet
iedereen via de e-mail geïnformeerd kan of wil worden.
Tot ziens!
___________________________________________________________________________________
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Het Duitse Lijntje
Het Duitse Lijntje in onze stad,
ooit verbinding tussen oost en west,
ging vanaf Londen naar Berlijn
in de hoogtijdagen van de lijn.
Zo werd de naam Gennep bekend
in vele Europese staten
bij reizende vorsten en diplomaten.
Zelfs Russische tsaren
kenden de naam van onze stad
omdat ook St. Petersburg met
die lijn een verbinding had.
Maar niet alleen de fine fleur
maakte gebruik van dit spoor.
Ook de gewone burgers in die tijd
hadden van ons Lijntje veel profijt.
Pelgrims op weg naar Kevelaer
en de H. Bloedprocessie van Boxmeer
gebruikten de verbinding keer op keer.
Helaas werd het later opgeheven.
Door velen gevoeld als een groot gemis.
Voor ons thans een mooie herinnering
die nog slechts trotse historie is.
Piet Tunnesen, Stadsdichter

Vacature Penningmeester
Wijkraad Gennep Zuid is op zoek naar jou!
Vindt u het ook belangrijk om mee te denken over ontwikkelingen in onze wijk en
een actieve bijdrage te leveren aan deze ontwikkelingen?
Dan is onderstaande functie misschien wel iets voor u:
Gezocht: Penningmeester (m/v)
Interesse? Graag een keer meekijken hoe alles in zijn werk gaat?
Mail naar: Liesbeth Hubertus: voorzitter@wijkraadgennep-zuid.nl
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Agenda komende activiteiten
13 juni Overleg over Indeling Heikant en het Bosje achter buurthuis Van Ons
20.00uur - Buurthuis Van Ons.
15 juni Bloemschikken 19.30 uur - Buurthuis Van Ons
1 juli Foute bingo voor vrouwen 20.00 uur - De Mouter
24 september Burendag- Speelveldje Watertoren
26 oktober Bloemschikken 19.30 uur - Buurthuis Van Ons
5 november Spooktocht
16 december Kersttocht
19 december Bloemschikken 19.00 uur - Buurthuis Van Ons
Elke donderdagmiddag 13:30 - 15:30: Handwerkmiddag- Buurthuis Van Ons
____________________________________________________________

Samenstelling bestuur Wijkraad Gennep-Zuid
Voorzitter: Liesbeth Hubertus
voorzitter@wijkraadgennep-zuid.nl
Secretaris: Netty Vrugt
secretaris@wijkraadgennep-zuid.nl
Penningmeester: Vacature
penningmeester@wijkraadgennep-zuid.nl
IT-specialist: Harm Otten
Harm@wijkraadgennep-zuid.nl
Jeugd: Claudia van Dijk
Claudia@wijkraadgennep-zuid.nl
Algemeen lid, wijkblad: John Michels
John@wijkraadgennep-zuid.nl
Verkeer & Veiligheid: Johan Sauer
Johan@wijkraadgennep-zuid.nl
Algemeen lid: Angelique Stuut
angelique@wijkraadgennep-zuid.nl
Website: www.wijkraadgennep-zuid.nl
Bankrekening IBAN nr. : NL53 RABO 017.05.02.112
t.n.v. Stichting Wijkraad Gennep-Zuid

Voor al uw vragen en reserveringen belt u ons gerust even op.
Te bereiken op tel nummer 0485-512329
Ook het adres om op de woensdagen aan te sluiten bij het Eetcafé,
______________________________________________________________
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De VERSMARKT bij u in de BUURT!!!!!!
VERRASSEND groot assortiment in diepvriesproducten,
Snacks en frites (horecakwaliteit),
Vis en groenten van v. Rijssingen
Maaltijden ijs en desserts ( OOK HELDRO IJS )
Eigen slagerij; dus vlees producten tegen zeer gunstige prijs
Duurzaam vlees
Om ons meer te gaan profileren als supermarkt( buurt ) voor Gennep Zuid
Dagelijks vers brood.
Tot weerziens of horens
Wij staan u graag te woord
OOK BEZORGEN WIJ GRATIS BIJ INSTELLINGEN EN DICHTERBIJ,
Groetjes, Tonny en Mieke van de Zuidmarkt,
Willem Boyeweg 118b
6591 ZZ GENNEP
Tel. 0485-344722 Fax.0485-471891 e-mail: admin@zuidmarkt.com
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Maasziekenhuis Pantein

Bibliotheek Gennep

Tel.: 0485-845000

Ellen Hoffmanplein 25

Bezoektijden

Tel.: 0485- 511220

Algemene bezoektijden voor de meeste
verpleegafdelingen:
09.00 – 20.00 uur.
Uitzonderingen:
Afdeling C4, Kind
Op de kinderafdeling zijn ouders,
broertjes en zusjes de hele dag welkom. Andere
bezoekers kunnen in overleg
met de ouders en verpleegkundigen
een tijd afspreken.

Afdeling B4, Moeder
De partner en evt. broertjes en zusjes
zijn de hele dag welkom.
Andere bezoekers kunnen in overleg
met de ouders en verpleegkundigen
een tijd afspreken.
Voor de kraamsuites geldt dat er direct
na de bevalling bezoek mag komen.

Post voor patiënten
komt snel aan als u die stuurt naar:
Maasziekenhuis Pantein
t.a.v. ………………
Dokter Kopstraat 1
5835 DV BEUGEN

Openingstijden

Maandag

13.30 uur - 17.30 uur

Dinsdag

10.00 uur - 12.00 uur
13.30 uur - 17.30 uur

Woensdag

13.30 uur - 17.30 uur

Donderdag 13.30 uur - 17.30 uur
Vrijdag

13.30 uur - 20.00 uur

Zaterdag

10.00 uur - 14.30 uur
-----------------------------

VVV- Gennep in het oude Stadhuis
Markt 1, 6591 CP Gennep
Tel.: 0485- 540266
Openingstijden

Maandag t/m vrijdag:
10.00 uur – 17.30 uur
Zaterdag 10.00 uur – 14.30 uur
----------------------------------

Apotheek Medsen
Brugstraat 25
Tel.: 0485-545500
Openingstijden

Parochie Norbertus Gennep-zuid

Maandag t/m vrijdag:

Norbertplein 18 6591 XA Gennep

8.00 uur – 17.30 uur

Diensten, elke zaterdag om 16.00 uur en om

Zaterdag: 10.00 – 13.00 uur

17.45 uur, de 16.00 uur dienst wordt verzorgd

Buiten de openingstijden :

door de pastorale dienst Dichterbij.

Apotheek Maasheggen in

Pastoor G.J.H. Kessels tel. 0485-511888

Maasziekenhuis Beugen. Tel: 0485-845732.

Parochie tel. 0485 - 515100

Geopend elke dag open

Email : kerk@norbertusparochie.nl

van 8.30 – 23.00 uur

Website : www.norbertusparochie.nl
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Belangrijke telefoonnummers:
Algemeen alarmnummer
Politie, Brandweer en Ambulance

112

Apotheek Medsen

0485 - 545500

Bibliotheek Gennep

0485 - 511220

Dierenkliniek Gennep

0485 - 511872

Gemeente Gennep

0485 - 494141

Huisarts Gennep

0485 - 512317

Huisarts Ottersum

0485 - 512717

Huisartsenpost ( avond / weekend ) 0900 - 8880
Kindertelefoon

0800 - 0432 (gratis)

Maatschappelijk werk (Synthese)

0485 - 512934

Politie (niet spoedeisend)

0900 – 8844

.

Geachte lezer,
Voor u ligt een uitgave van Wijkblad “ Het Zuidtreintje” . Op dit moment komt het
wijkblad twee keer per jaar uit. Het wijkblad wordt bij 1700 huishoudens in heel
Gennep-Zuid verspreid. De kosten hiervan slokken een groot deel van ons budget
op.
Bij deze willen we U ook hartelijk danken voor de ontvangen vrijwillige bijdrage.
Een bijdrage kunt u overmaken naar rekeningnummer IBAN nr.: NL53 RABO
017.05.02.112 op naam van Stichting Wijkraad Gennep-Zuid.
Indien u dit wenst is het mogelijk om een advertentie te plaatsen in uw
Wijkblad, voor de mogelijkheden en prijzen kunt u een e-mail sturen naar:
penningmeester@wijkraadgennep-zuid.nl.
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