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Voorwoord
Wederom zit ik achter mijn laptop om een voorwoord te schrijven voor het
Wijkblad dat u nu in handen heeft. Ik blik terug op een half jaar waarin hard
gewerkt is door vrijwilligers, de leden van de Wijkraad, de gemeente en diverse
andere professionals.
We hebben prachtige gesprekken gevoerd met o.a. de gemeente, 4Events,
Synthese en de leden van het Wijkraad, want het wordt nu wel tijd dat we ook in
Gennep-Zuid een plek krijgen om elkaar te ontmoeten!
Mogelijk heeft u al gehoord dat we in “Buurthuis VanOns” een plek willen
creëren waar we elkaar als buurtgenoten kunnen treffen, een koffie-uurtje
kunnen houden of activiteiten kunnen organiseren en waarbij we hopen dat het
Buurthuis weer de inloop krijgt die er “vroeger” was.
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het maken van een
huiskamer in het Buurthuis en verderop in het Wijkblad wordt op een oproep
gedaan om vrijwilligers te werven.
Hopelijk kunnen we er gezamenlijk een fijne plek van maken!
Ook is er n.a.v. een wijkschouw een heus “Ideeënhuis” ontstaan in de
Seringenstraat en zijn er verschillende instanties/professionals aan het werk om
de wijk weer wat gezelliger te maken.
Door deze wijkschouw en de daaropvolgende acties hebben we kennis gemaakt
met Wout Mulders (contactpersoon van Mooiland), Roos van Otterdijk
(projectleider Ideeënhuis) en Bram Woletz (jongerenwerker van de gemeente
Gennep). Allemaal nieuwe contacten en lijntjes om het in onze wijk weer wat
aangenamer te maken. Verderop in het Wijkblad stelt Bram (jongerenwerker)
zich aan u voor.
Hopelijk treffen we elkaar eens bij een van de activiteiten die gepland staan in
onze agenda.
Indien we elkaar niet zien, maar u wel contact wilt opnemen, kan dit via:
info@wijkraadgennep-zuid.nl
Vriendelijke groet,
Claudia van Dijk
Voorzitter Wijkraad Gennep-Zuid
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Foute Bingo voor Vrouwen:
Op vrijdag 17 mei organiseert de Wijkraad Gennep-Zuid voor het 4e jaar op rij de
Foute Bingo voor Vrouwen. Dit jaar gaat de opbrengst (na aftrek van de
gemaakte kosten)van de Foute Bingo naar ‘Stichting MaGe’.
Dit jaar is de dresscode van de Foute Bingo voor Vrouwen: 90’s. We verwachten
dat iedereen passend gekleed is tijdens deze avond. Ook dit jaar is er weer een
prijs te winnen voor de persoon die het ‘Foutst’ gekleed komt.
Tijdens deze gezellige bingoavond zijn er diverse prijzen te winnen. De totale
waarde van deze prijzen bedraagt € 600,-.
De voorverkoop van de kaartjes voor de Foute Bingo voor Vrouwen vindt plaats
op: vrijdag 3 mei 2019 om 20.00 uur in Café De Mouter. Per persoon zijn
maximaal 4 kaartjes te koop.
Kosten van een kaartje dienen contant betaald te worden en zijn € 20,- per stuk
(incl. één consumptie en versnapering tijdens de bingoavond).
Commissie Foute Bingo 2019

Workshop taart maken:
Op maandag 27 mei organiseert de
Wijkraad Gennep-Zuid een
workshop taart maken in
Buurthuis VanOns. We gaan o.l.v.
Bianca Janssen een taart
decoreren met fondant. Het is ook
mogelijk een glutenvrije taart te
decoreren.
Kosten: € 22,50 per persoon (incl.
éen consumptie)
Tijdstip: 19.15 uur tot 22.00 uur
Zaal open: 19.00 uur
Opgave mogelijk via: info@wijkraadgennep-zuid.nl
Aantal beschikbare plaatsen: 10 personen
3

Cursus bloemschikken voor beginners:
Na de zomervakantie organiseren we, bij voldoende animo, een cursus
‘bloemschikken voor beginners’. Onder leiding van Frans Deriks wordt er om de
drie weken een les aangeboden, waarbij de technieken van het bloemschikken
stapsgewijs worden uitgelegd.
Na iedere les mag u het gemaakte werk mee naar huis nemen en aan het einde
van de cursus beheerst u de eerste technieken van het bloemschikken.
In totaal worden er 7 lessen aangeboden in deze cursus. De totaalkosten voor
het volgen van deze cursus komt neer op € 171,50 per persoon. Dit is € 24,50 per
les.
Dag en tijdstip vindt plaats in overleg met de deelnemers die interesse hebben in
deze cursus. Aanmelden voor deze cursus of doorgeven dat u interesse heeft,
kan via: info@wijkraadgennep-zuid.nl

Even voorstellen:
Een poosje terug werd ik benaderd met de vraag
of ik me wilde gaan inzetten voor de Wijkraad
van Gennep-Zuid. Omdat Ik het belangrijk vind dat iedereen fijn in Gennep-Zuid
woont, heb ik besloten om mijn steentje bij te dragen om te proberen het
woongenot en de leefbaarheid voor de bewoners te behouden en te vergroten.
Ik stel me even kort voor…. Mijn naam is Monique Francissen, ben getrouwd met
Tjeu Guelen. Wij zijn ouders van Tijs en Eva, zij zijn “de deur al uit” en wonen
beiden inmiddels al verschillende jaren in Nijmegen.
Gennep-Zuid is voor mij heel vertrouwd, ik ben er opgegroeid. Toen ik klein was
kon je vanuit mijn ouderlijk huis op de Logterheuvel, over de ‘Gennepse hei’, de
dr. Nolensstraat zien.
In verband met studie en werk ben ik enkele jaren Gennep uit geweest maar
sinds 1994 woon ik weer in mijn ouderlijk huis in Gennep-Zuid.
Inmiddels 16 jaar geleden heb ik, samen met mijn collega, Kindercentrum
Madelief opgericht. We bieden kinderdagopvang en buitenschoolse opvang aan
kinderen van 0 tot 12 jaar op twee locaties in Gennep-Zuid.
Samen met u wil ik graag verder werken aan een mooi en leefbaar Gennep-Zuid,
waarbij zowel de Wijkraad als de Gemeente en de inwoners zich samen
verantwoordelijk voelen voor onze wijk. Wellicht ontmoeten we elkaar bij
komende activiteiten of op de jaarlijkse Burendag!
Voor vragen kunt u bij me terecht via monique@wijkraadgennep-zuid.nl .
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Ons Wijkblad het “ Zuidtreintje “ wordt
ook bij de Dia gedrukt.
Hiermee maken we ook goed en zinvol werk voor mensen
met een verstandelijke beperking mogelijk.
Wij zijn graag bereid dit ook voor u te verzorgen,
eventueel vooraf gegaan door een offerte.

Informatieverspreiding Wijkraad Gennep-Zuid
Ondanks het harde werk lukt het ons nog steeds niet om alle bewoners in
Gennep-Zuid te bereiken. Tweemaal per jaar brengen wij daarom dit Wijkblad
huis-aan-huis uit en ook proberen we bewoners in GennepZuid te bereiken via onze website, Facebookpagina of
maandelijkse (digitale) nieuwsbrief.
Heeft u onverhoopt een van deze informatiekanalen gemist.
Ze zijn te vinden op onderstaande manier:
• Facebookpagina: Wijkraad Gennep Zuid
• Aanmelden digitale nieuwsbrief via: info@wijkraadgennep-zuid.nl
• Website: www.wijkraadgennep-zuid.nl
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Even voorstellen: Jongerenwerkers
Beste buurtbewoners,
Misschien hebben jullie ons de afgelopen maanden al eens over straat zien lopen
of fietsen. Wij zijn Mike Smits en Bram Woletz, de nieuwe jongerenwerkers in
gemeente Gennep.
Graag leggen we jullie kort uit wat het jongerenwerk precies doet. Wij bezoeken
jongerengroepen die zich op straat bevinden, peilen hun behoeften en
ondersteunen de jongeren waar nodig en mogelijk in hun behoeften. Verder
onderzoeken we wat er speelt onder jongeren en proberen we op deze manier
samen met de jongeren hun leefwereld te verbeteren. Ook kan het zijn dat jullie
ons op school tegenkomen: we zullen namelijk ook gastlessen gaan geven op
scholen.
Wij zijn van mening dat iedere jongere meetelt en zich gehoord mag voelen.
Door een positieve benadering en onze betrokkenheid hopen wij er samen met
de jongeren binnen gemeente Gennep iets moois van te maken!
Mochten jullie ons ergens over willen spreken, dan kunnen jullie contact
opnemen via:
Mail: b.woletz@gennep.nl en m.smits@gennep.nl
Telefoon: Bram: 06 – 40180468 en Mike: 06 – 25335547
Natuurlijk kunnen jullie ons ook altijd aanspreken als jullie ons zien!
Groetjes, Bram en Mike!

Bram Woletz
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Mike Smits

Heikant
De definitieve inrichting is begin 2018 gestart. Aan deze definitieve inrichting
verwachten we op korte termijn weer verdere invulling te kunnen geven met het
toevoegen van een hondenspeelweide. De gemeente heeft ons al jaren
toegezegd, dat hiervoor geld is gereserveerd en dat uitvoering niet lang hoeft te
duren.
Verder komt er een (natuur) trimbaan en nog meer bankjes. We hebben ook nog
wijkbewoners nodig, om ideeën aan te dragen voor de verdere inrichting en om
mee te helpen aan de uitvoering van de plannen.
We zijn op dit moment druk in de onderhandelingen met de gemeente om de
honden speelweide gestalte te geven. Het loopt wat ons betreft niet snel genoeg.
Er zijn ondertussen twee wethouders die hulp hebben toegezegd.
Commissie Heikant

Overlast hondenpoep
Geregeld ontvangen wij meldingen
m.b.t. overlast van hondenpoep in de
wijk. Wij begrijpen dat dit erg
vervelend is voor bewoners van
straten of wijken waar dit veelvuldig
het geval is.
Wij willen daarom iedereen wijzen op
de opruimplicht die van toepassing is
in de gemeente Gennep. Samen kunnen wij onze wijk netjes en schoon houden
door dit op te ruimen!

Commissie Verkeer en Veiligheid

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
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Opstarten huiskamer Gennep-Zuid:
In het voorwoord heeft u kunnen lezen dat we in het Buurthuis aan de slag gaan
met het opzetten van een plek waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. De
komende periode gaan we aan de slag om deze plek in het Buurthuis warmer,
gezelliger en functioneler te maken.
Tijdens het laatste weekend van september vindt de Burendag plaats op het
Norbertplein. We willen deze dag dan ook gebruiken om onze huiskamer officieel
te openen.
Vanaf dat moment gaan we een
aantal dagdelen structureel open
en is er ruimte om elkaar te
ontmoeten tijdens een gezellig
koffie-uurtje, een workshop of
cursus die we aanbieden. Gewoon
even binnenlopen om te kijken kan
natuurlijk ook!
Om onze ontmoetingsplek te
kunnen openen zijn we op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om een
bepaald aantal uurtjes de plek te beheren. Dit houdt in: de bezoekers voorzien
van koffie/thee, een gezellig praatje maken, het netjes achterlaten van de ruimte
en eventuele ondersteuning tijdens activiteiten.
Inmiddels hebben de eerste vrijwilligers zich al gemeld. Onder het motto: vele
handen maken licht werk, is alle hulp welkom.
Aanmelden of informatie opvragen is mogelijk via: info@wijkraadgennep-zuid.nl

Agenda
17-05-2019
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Foute Bingo voor vrouwen (volwassenen)
Organisatie: Wijkraad Gennep-Zuid
Waar: café De Mouter
Zaal open: 20.00 uur
Start: 20.30 uur
Kosten: € 20,- p.p. incl. 1 consumptie + versnapering
Voorverkoop: vrijdag 3 mei om 20.00 uur
Aantal kaarten te koop: 80 kaarten

27-05-2019

Workshop taart maken (volwassenen)
Organisatie: Wijkraad Gennep-Zuid o.l.v. Bianca Janssen
Waar: Buurthuis VanOns
Tijdstip: 19.15 uur tot 22.00 uur
Kosten: € 22.50 p.p. incl. 1 consumptie
Opgave via: info@wijkraadgennep-zuid.nl
Aantal plekken beschikbaar: 10 personen

28-09-2019

Nationale Burendag (iedereen)
Organisatie: Wijkraad Gennep-Zuid
Waar: Norbertplein
Start: 12.00 uur
Einde: 17.00 uur
Kinderrommelmarkt: 12.00 uur tot 16.00 uur
Overige informatie nog onbekend

30-09-2019

Workshop macramé (volwassenen)
Organisatie: Wijkraad Gennep-Zuid o.l.v. Wanda Daman
Waar: Buurthuis VanOns
Overige informatie nog onbekend

21-10-2019

Workshop bloemschikken herfst (volwassenen)
Organisatie: Wijkraad Gennep-Zuid o.l.v. Paula Nillissen
Waar: Buurthuis VanOns
Zaal open: 19.00 uur
Start: 19.15 uur
Einde: 21.15 uur
Overige informatie nog onbekend

26-10-2019

Bingo avond voor iedereen
Organisatie: Buurtvereniging De Kellerberg
Waar: Buurthuis VanOns
Zaal open: 19.00 uur
Start: 20.00 uur
Opgave niet nodig!

02-11-2019

Spooktocht (jeugd)
Organisatie: Wijkraad Gennep-Zuid + Vitesse ‘08
Overige informatie nog onbekend
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Opknappen kleuterplein
Basisschool De Ratel:
Tijdens de Burendag in september 2018 hebben we geld ingezameld voor het
opknappen van het kleuterplein op Basisschool De Ratel. Er stond deze dag een
box om geld te doneren en er werd een rondvlucht boven Gennep geveild.
Na de Burendag hebben we nog een aantal kinderactiviteiten georganiseerd,
waarbij de opbrengst naar De Ratel ging.
Op woensdag 30 januari hebben we De Ratel een cheque overhandigd t.w.v. €
185,-. Wij wensen De Ratel veel succes voor het opknappen van het plein en de
kinderen veel speelplezier!

Handwerkclub
Hebt u nog hulp nodig bij het handwerken?
Kom dan gezellig bij ons aan tafel, elke donderdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30
uur in Buurthuis VanOns.
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Tips om zelf aan de slag te gaan met een
groenere omgeving:
In onze laatste twee (digitale) nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen dat we door
een wijkgenoot getipt zijn over het belang van een groene (leef)omgeving. In dit
Wijkblad besteden we opnieuw aandacht aan het creëren van een groene,
gezonde tuin:
Kijk eens goed rond in je eigen tuin. Zijn al die stenen en tegels wel echt nodig?
Met minder tegels kan het water makkelijker weg en ziet de tuin er veel mooier
uit. Alle kleine beetjes helpen al! Hoe kun je jouw tuin heel eenvoudig en
onderhoudsvriendelijk groen maken? Het belangrijkste is te kijken wat het beste
past bij jou. Hoeveel tijd heb je, heb je groene vingers en waar wil je de tuin voor
gebruiken? Kies welke tips het beste bij jou en jouw tuin passen:
Vang regenwater op:
Regenwater kun je in een groene tuin heel goed benutten. Door de regenpijp los
te maken van het riool, kun je zelf regenwater opvangen. Bijvoorbeeld in een
regenton of vijver. Het water uit de regenton kun je gebruiken om je tuin water
te geven, dat scheelt weer drinkwater! Regenwater in een vijver helpt voor een
goede leefomgeving voor dieren. Je kunt het regenwater ook langzaam in de
boden laten wegzakken, bijvoorbeeld met een grindbed.
Tegels eruit:
Probeer de tuin zoveel mogelijk te ontharden door tegels te vervangen door
groen. Bijvoorbeeld met een geveltuintje voor het huis of een perkje in de
achtertuin. De tegels kun je opnieuw gebruiken voor een stapelmuur, kleine
dieren kruipen hier graag in weg.
Ga moestuinieren:
Al op een vierkante meter kun je moestuinieren. Je eigen eten verbouwen, zodat
je weet wat je eet. Er zijn heel veel soorten groenten en kruiden verkrijgbaar. In
het tuincentrum en op internet vind je heel veel tips om een moestuin te
beginnen en te onderhouden.
Wilt u samen met een aantal wijkgenoten nadenken over hoe we onze wijk
groener kunnen maken?
Stuur een mailtje naar: info@wijkraadgennep-zuid.nl
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Samenstelling bestuur Wijkraad Gennep-Zuid
Voorzitter:
Claudia van Dijk
voorzitter@wijkraadgennep-zuid.nl
Penningmeester: William Verbruggen penningmeester@wijkraadgennep-zuid.nl
Lid:
John Michels
john@wijkraadgennep-zuid.nl
Lid:
Frans Wilbers
frans@wijkraadgennep-zuid.nl
Lid:
Wanda Daman
wanda@wijkraadgennep-zuid.nl
Lid:
Monique Francissen monique@wijkraadgennep-zuid.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Samenstelling commissies:
Activiteiten jeugd en volwassenen:
Wijkblad:
Heikant:
Burendag:
Contact buurtverenigingen:
Verkeer:

Claudia en Wanda
John
John, Koen en Andries
Claudia, John, Peter, Linda en Malica
Frans
Frans en Harm

Overige mailadressen:
Verkeer:
verkeer@wijkraadgennep-zuid.nl
Heikant:
heikant@wijkraadgennep-zuid.nl
Overig:
info@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 0485-512923
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Start aanleg glasvezel verwacht in vierde
kwartaal
GENNEP – Het initiatief Gennep glasvezel heeft sinds januari met
netwerkbedrijven gesproken over de uitrol in de gemeente. Eén van hen heeft
een aanbieding uitgebracht dat aansluit bij de hoofdwens van de gemeente: de
kosten uit het voortraject, € 250.000, worden terugbetaald aan de gemeente en
dat een 100% dekkend glasvezelnetwerk wordt aangelegd.
In totaal hebben zes bedrijven interesse getoond om het netwerk aan te leggen.
Dat was verrassend veel omdat er in Nederland weinig bedrijven zijn die 100%
dekkende glasvezelnetwerken aanleggen. Uiteindelijk bleek ook dat vijf van hen
niet aan de gestelde voorwaarden konden voldoen.
Vervolgstappen
Gennep glasvezel en de gemeente bereiden de komende weken de samenwerkingsovereenkomst voor die, naar verwachting, begin mei ondertekend zal
worden. In zo’n overeenkomst worden bijvoorbeeld de locaties van de
wijkcentrales opgenomen. Maar ook het netwerkontwerp en de planning zijn
belangrijke onderdelen. Alles moet vastliggen
alvorens de graafwerkzaamheden beginnen.
De uitrol van glasvezel kan dan in het vierde
kwartaal van dit jaar starten.
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Wil je leren ponyrijden? Kom dan naar FNRS Bergemo!
Al bijna 40 jaar geven wij pony- en paardrijlessen op
verschillende niveaus. Daarnaast organiseren wij verschillende
activiteiten waarbij paard en beleving centraal staan!

Het FNRS keurmerk garandeert:
-

Gediplomeerde instructeurs
Verzorgde en gezonde paarden
Veilig en plezierig paardrijden
Erkende ruiteropleidingen

Naast de lessen bieden wij ook ponyritjes, buitenritten,
tochten met paard & wagen en nog veel meer! Jong en oud
kan bij ons terecht!
Bergemo is meer dan alleen paardrijden…
Wij zijn onderdeel van Bergemo Recreatie:
www.bergemorecreatie.com.

FNRS Bergemo / Hommersumseweg 39 / 6598 MC Heijen
0485-513194 / www.bergemo.nl / info@bergemo.nl
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Maasziekenhuis Pantein

Bibliotheek Gennep

Tel.: 0485-845000

Ellen Hoffmanplein 25

Bezoektijden

Tel.: 0485- 511220

Algemene bezoektijden voor de
verpleegafdelingen: 11.00 – 20.00 uur,
met een rustmoment tussen 13.00 – 15.00
uur en bezoek mogelijk in overleg met de
verpleegkundige.

Openingstijden

Maandag

13.30 uur - 17.30 uur

Dinsdag

10.00 uur - 12.00 uur

13.30 uur - 17.30 uur
Woens- en Donderdag 13.30 - 17.30 uur

Uitzonderingen: Afdeling C4, Kind

Vrijdag

13.30 uur - 19.00 uur

Zaterdag

10.00 uur - 13.00 uur

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.

VVV- Gennep in het oude Stadhuis

Afdeling B4, Moeder

Tel.: 0485- 540266

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.

Openingstijden

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

Markt 1, 6591 CP Gennep

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

Service Apotheek Niersstad
Spoorstraat 97
Tel.: 0485-231810
Openingstijden

Maandag t/m vrijdag: 8.30 uur–17.30 uur
Zaterdag: 10.00 – 13.00 uur

Parochie Norbertus Gennep-zuid
Norbertplein 1 6591 XA Gennep
Diensten, elke zaterdag om 16.00 uur en om
17.45 uur, de 16.00 uur dienst wordt verzorgd
door de pastorale dienst Dichterbij.
Pastoor G.J.H. Kessels tel. 0485-511888
Parochie tel. 0485 - 515100
Email : kerk@norbertusparochie.nl
Website : www.norbertusparochie.nl

Apotheek Medsen
Brugstraat 25
Tel.: 0485-545500
Maandag t/m vrijdag: 8.00 uur – 17.30 uur
Zaterdag: 10.00 – 13.00 uur
Buiten de openingstijden :
Apotheek Maasheggen in
Maasziekenhuis Beugen.
Tel: 0485-845732.
Geopend: elke dag van 8.30–23.00 uur 15

Belangrijke telefoonnummers:
Algemeen alarmnummer 112
Politie, Brandweer en Ambulance
Apotheek Niersstad

0485 - 231810

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

.

Dit wijkblad verschijnt 2x per jaar in heel Gennep-Zuid. Dat is een oplage van
1700 stuks. De kosten voor een advertentie is per uitgave:
Een hele bladzijde (A5 staand) kost € 50,-. Een halve bladzijde (A6 liggend) € 30,-.

Indien u dit wenst, is het mogelijk om een
advertentie te plaatsen in uw Wijkblad.
Voor de mogelijkheden en specifieke prijzen kunt
u een e-mail sturen naar:
penningmeester@wijkraadgennep-zuid.nl
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