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Gaarne ontvangen we nog wat meer kopij.
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De redactie bestaat uit : Angelique Stuut, John Michels en Frans Welles.
Redactieadres:
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Bankrekening RABO bank: 1705.02.112
t.n.v. Stichting Wijkraad Gennep-Zuid
2

Voorwoord
Beste mensen,
Het eerste jaar van de wijkraad zit er op. Het was een jaar waarin we hard gewerkt
hebben om het huishoudelijk reglement op te stellen, diverse activiteiten te
organiseren, de verschillende commissies op te richten en om contacten te leggen
met onder andere de gemeente.
Hoewel ik me kan voorstellen dat u er weinig van gemerkt heeft is er echt veel
gebeurd en gedaan zoals het organiseren van de opschoondag, de burendag,
kookworkshops en het maken van een speeltuinroute door de wijk. Onze
secretaris heeft een mooi jaarverslag opgesteld dat u op onze website kunt
nalezen. Dit verslag is te groot om in dit wijkblad af te drukken. Mocht u niet in
staat zijn om onze website te bezoeken en u wilt toch het jaarverslag lezen, dan
kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.
Elders in dit blad doen de diverse commissies verslag van de stand van zaken op
dit moment.
Aan het eind van 2012 was voor ons duidelijk dat de taken binnen het dagelijks
bestuur zeer zwaar waren geweest. Om die reden is John Michels uit het dagelijks
bestuur gestapt. John beperkt zich tot de wijkblad commissie, de Heikant
commissie en blijft aan als algemeen bestuurslid. De wijkraad is dankbaar dat John
zich in de commissies blijft inzetten voor de wijk.
Oda Pillen heeft om persoonlijke redenen besloten zich uit de wijkraad terug te
trekken. De wijkraad is Oda dankbaar voor de enorme inzet en gedrevenheid
waarmee zij haar taken heeft opgepakt en uitgevoerd.
Het dagelijks bestuur heeft nu een nieuwe samenstelling.
Angelique Stuut is onze nieuwe secretaris.
Paul Noij is onze nieuwe penningmeester.
Harm Otten is onze IT specialist die zich vooral inzet op het gebied van
communicatie.
Liesbeth Hubertus blijft voorzitter.
Ïn december 2012 heeft de wijkraad er een bestuurslid bij gekregen in de persoon
van Andrea Welles.
Wij willen graag nog meer mensen in het dagelijks bestuur verwelkomen. Dus, als
je iets voor je eigen woonomgeving wilt doen, meld je dan aan! De hoeveelheid
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tijd die je er in steekt bepaal je zelf. Je loopt alleen wel het risico dat je het erg
leuk gaat vinden. Er liggen nog genoeg uitdagingen.
Zo ligt er nog de wens om een commissie voor Openbare Ruimte op te richten.
Deze commissie richt zich uitsluitend op het openbaar groen in de wijk.
Onze doelstelling is om deze commissie in het najaar op te richten.
Daarvoor zijn natuurlijk mensen nodig die het openbaar groen in hun directe
omgeving verbeterd willen zien. Dus als u niet in het bestuur wilt zitten maar wel
betrokken wilt zijn, dan kunt u zich opgeven om (bijvoorbeeld) in deze commissie
actief te worden en iets moois te laten groeien.
Rest mij om u een mooie zomer toe te wensen!
Liesbeth Hubertus
Namens de Wijkraad Gennep-Zuid

Commissie Heikant
Beste bewoners van Gennep-Zuid,
Commissie De Heikant wil graag even kort verslag doen van zijn activiteiten. Vorig
jaar is er op 9 mei in buurthuis Van Ons een bijeenkomst geweest waar we ons, op
verzoek van de Gemeente Gennep, Dichterbij en projectontwikkelaar CRA (“de
drie partijen”), hebben gebogen over twee belangrijke vraagstukken. De eerste
was: Hoe houden wij De Heikant* leefbaar terwijl er voorlopig geen huizenbouw
zal plaatsvinden? De tweede vraag was: Hoe betrekken wij de huidige bewoners
van De Heikant bij Gennep-Zuid? Op 9 mei (2012) zijn er door de bewoners vele
ideeën geopperd en deze zijn door de Commissie verwerkt in een plan. Dit plan
m.b.t. een “voorlopige invulling” van De Heikant is 14 januari 2013 gepresenteerd
aan de drie partijen.
Tot onze grote verbazing werden wij echter 13 maart jl. geconfronteerd met een
structuurvisie van de drie partijen, die een (lange termijn) leidraad moet worden
voor De Heikant. Deze visie behelst opnieuw de bouw van een groot aantal
woningen en/of (kleinschalige) bedrijvigheid, maar bijvoorbeeld ook de aanleg
van een nieuwe weg en het verdwijnen van een flinke hoeveelheid groen. Deze
visie is inmiddels aan de Commissie Ruimte en Economie van de gemeenteraad
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gepresenteerd en het ligt in de bedoeling van de Gemeente Gennep dat deze visie
reeds na de zomer door de gemeente aan de bewoners van Gennep-Zuid
gepresenteerd wordt. Deze structuurvisie zal overigens enige tijd daarvóór ter
inzage op het gemeentehuis liggen om belanghebbenden de kans te geven
eventueel bezwaar in te dienen.
Commissie De Heikant heeft er allereerst grote moeite mee dat deze visie is
ontwikkeld zónder de beloofde inspraak door de burgers van Gennep-Zuid. Omdat
wij ook grote vraagtekens zetten bij de feitelijke invulling van het plan, willen wij
nog uitgebreid met de drie partijen om de tafel. De “voorlopige invulling” van De
Heikant is op dit moment even op de achtergrond geraakt, aangezien we eerst
graag willen weten wat de meer structurele plannen van de drie partijen zijn. Het
plan verdwijnt echter niet in de prullenbak: volgens de gemeente kunnen
onderdelen van “ons” plan best terug komen in de structuurvisie. Of daarmee
echter de oorspronkelijke vraagstelling, v.w.b. de leefbaarheid van het gebied en
betrokkenheid van Dichterbij met Gennep-zuid, overeind blijft is ons op dit
moment niet duidelijk.
Aangezien de Gemeente dus toch op korte termijn belangrijke plannen aan de
burgers van Gennep-Zuid wil gaan presenteren, is het zaak de gemeentelijke
publicaties goed in de gaten te houden en aanwezig te zijn op voorlichtings- c.q.
inspraakavonden! De Commissie blijft de zaak kritisch volgen en hoopt in de
gesprekken met de drie partijen de belangen van de bewoners van Gennep-Zuid
zo goed mogelijk te behartigen. Wij houden u op de hoogte!
Graag verwijzen wij u naar onze website: www.wijkraadgennep-zuid.nl waar u
onder het kopje Commissie Heikant een overzicht vindt van uw inbreng en de
presentatie , waarin de door u aangeleverde ideeën zijn verwerkt.

*De wijk Heikant is ( grofweg ) het gebied van Dichterbij,
gelegen aan weerszijden van de Stiemensweg en aan de
Maas-zijde van de Heijenseweg.
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Jeugd Rode Kruis
De meeste ongelukken gebeuren gewoon thuis, tijdens het werk of op het
schoolplein. Bijvoorbeeld een geschaafde knie doordat je gevallen bent. Iemand
liep een verstuikte enkel op toen ze van het klimrek sprong.
Wil jij weten wat jij kan doen om iemand dan te
helpen?
Als je in groep 7 of 8 zit kun je een cursus Jeugd
Eerste Hulp A volgen. Je leert wat je moet doen
bij wonden of botbreuken en hoe je verbanden
moet aanleggen. Ook leer je wat je moet doen als
iemand flauwvalt of niet meer ademt. En... je
leert hoe je ongevallen kunt voorkomen. Na
afloop van de cursus doe je examen. Je hebt dan
het diploma Jeugd Eerste Hulp A behaald. Na
deze cursus is het mogelijk om door te stromen
naar Jeugd Eerste hulp B.
De cursus wordt bij jou in de buurt verzorgd door
de plaatselijke afdeling van het Nederlandse
Rode Kruis en wordt gegeven in het Rode Kruis
lokaal in het Buurthuis 'Van Ons' te Gennep.
De cursus bestaat uit ongeveer 20 lessen
van 1,5 uur.
De nieuwe cursus start weer in oktober 2013.
De kosten van de gehele cursus bedragen € 15,-. Dit is inclusief het boek,
lesmateriaal, limonade tijdens de lessen, het examen en het diploma.
Wil je meer weten of wil je je aanmelden?
Mail dan naar
jeugd@rodekruisgennep.nl
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Voor al uw vragen en reserveringen belt u ons gerust even op.
Te bereiken op tel nummer 0485-512329 / 06-11221139
Ook het adres om op de woensdagen aan te sluiten bij het Eetcafé,
en sinds begin dit jaar is er ook gelegenheid om van
11.00 uur tot 13.30 uur bij ons te lunchen.

OPROEP
De Activiteiten Commissie van De Wijkraad Gennep - zuid
Is voornemens om weer mee te doen met de burendag van het Oranjefonds,
deze is op Zaterdag 21 september 2013
Hiervoor hebben we uw hulp nodig, voor het mee organiseren van deze dag.
Tevens zoeken wij ook mensen die evt. net als in 2012 hun hobby willen laten zien
in een standje, of iets willen verkopen (bijv. uw bloemstekjes e.d. )
Graag ook opgaven voor de Kinder-rommelmarkt ?
Voor aanmelden en info kunt u terecht bij :
John Michels tel. 06 -55562021 en bij
Andrea Welles tel. 06 - 11221139
Of middels een briefje afgeven bij het Buurthuis “ VanOns ”
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Bel voor een afspraak.

Ook op implantaten
Prothesereparatie - klaar terwijl u wacht.
Ook voor vrijblijvend advies en controle van uw prothese kunt u
bij ons terecht. (gratis)

Voor al uw tandtechnische werkzaamheden.
2e dwarsweg 50,
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tel. 0485-479071

Beste bewoners van Gennep Zuid,
Vorige keer heb ik iets geschreven over de N.B.D.S.
Deze keer schrijf ik over de papierfabriek PAGE ( Papierfabriek Gennep ).
Eduard Wahle start in 1933 in Gennep de papierfabriek . Er waren een aantal
goede redenen om de fabriek hier in Gennep te beginnen: de gebouwen van de
NBDS stonden leeg en er was veel werkloos, technisch personeel van de NBDS dat
zou kunnen gaan werken voor de fabriek. Er was een goede infrastructuur, een
goede kwaliteit water voor de papierfabricage en er was ook veel ongeschoold
personeel in de regio, dat in dienst zou kunnen treden.
De grote geldschieter was Pieter Rijssenbeek; hij werd directeur in 1936 en bleef
hoofddirecteur tot 1963.
In 1936 start de fabriek met de 1ste papiermachine: de PM36; in 1939 stonden er al
4 papiermachines. In 1941 werd Robert Rijssenbeek directeur.
In 1944 werd de fabriek gebombardeerd en helemaal verwoest, na de oorlog
werd de papierfabriek echter herbouwd. Uit de puinhopen heeft men zelfs weer
een papiermachine gebouwd!
In 1948 is de papier productie weer gestart. De heer Rijssenbeek en Karel Heijs
hebben zich in Amerika georiënteerd en onder regie van K. Heijs is er een derde
machine ontworpen en gebouwd.
In de volgende jaren zijn ook nog enkele machines aangekocht.
In 1956 had Page 275 mensen in dienst. Toen is men begonnen met opleidingen
voor
Papiermaker en is de papierschool officieel geopend.
In 1971 is de papierfabriek overgenomen door KPN Maastricht en Feldmuhle in
Düsseldorf.
Feldmuhle inclusief Page is overgenomen door Scott Paper (USA)
In 1995 neemt Kimberly Clark het bedrijf over.
In 1999 wordt Page Gennep definitief stilgelegd en wordt de fabriek met de grond
gelijk gemaakt.
Voor verdere informatie zie:
www.papierfabriekgennep.nl of www.gennepnu.nlw
Willy Michels stadsgids Gennep.
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De strijd tegen Duchenne spierziekte
Aanstaande september wordt de jaarlijkse marathon “Duchenne Heroes” gereden
om geld in te zamelen voor verder onderzoek naar de spierziekte van Duchenne.
Deze spierziekte is progressief en reeds vanaf jonge leeftijd bij kinderen actief.
Door een defect in de bouwstenen van het lichaam (de genen) worden stoffen
niet aangemaakt die voor spieropbouw noodzakelijk zijn.
Nu zie je al direct hoe vernietigend de ziekte van Duchenne is: moeilijk kunnen
lopen, vanaf 8 jaar al gebonden zijn aan een rolstoel en naarmate het kind
opgroeit steeds meer zorg nodig heeft. Helaas is momenteel de levensverwachting
van een kind met Duchenne slechts 30 jaar. Iets waar ons team middels deelname
aan Duchenne Heroes een steentje aan willen bijdragen. Want in december 2012
is er een kleine doorbraak in de ontwikkeling naar een medicijn te melden wat
mogelijk een langer leven voor het kind betekend. Maar we zijn er nog niet!
Daarom willen we Duchenne de wereld uit trappen op onze mountainbikes, en dat
doen we vanuit ons mooie Limburg!
De marathon duurt 7 dagen, en start dit jaar voor het eerst vanuit Frankrijk. Na 7
dagen, 100 kilometer per dag afzien bereiken de fietsers de finish op park
Brakkenstein in Nijmegen. Door de 7 dagen heen, wordt het evenement
uitsluitend met vrijwilligers georganiseerd zodat maximale opbrengst van donaties
ook daadwerkelijk naar het onderzoek stroomt! Het mooiste is dat deze enorme
karavaan van fietsers op mountainbikes en begeleiding in september door de
regio Gennep koersen (het Maasduinen gebied is de laatste etappe van ruim
100km lengte). Hopelijk juichen jullie ons team en de andere deelnemers ook
aan! Maar voor het zover is, is ons team aandacht en donaties aan het werven bij
vrienden, familie, bekenden en bedrijven.
Daarom richten we ook onze stem naar jullie, de lezers van het Zuid-treintje in
Gennep. Mochten jullie iets kunnen betekenen, zouden jullie dan contact met ons
op willen nemen? Doneren is zeer zeker welkom en kan via internet (iDeal, Paypal)
maar ook via eenmalige machtiging gebeuren aan de stichting die ANBI-keurmerk
heeft (en door overheid en belastingdienst erkend is). Elke euro voor het
onderzoek is er 1, en ons team ‘De Maas Verbindt’ zal in deze regio nog veel van
zich laten horen en zien! Maar denk met ons mee: we willen meedoen met een
sponsorloop, een braderie, teambuilding/personeelsavondje, lunch/brunch
ochtenden om met onze gezonde lichamen maximaal resultaat te halen voor
Duchenne Heroes.
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Praat ook met je baas hierover, breng ons ook in contact, en we gaan als een
Genneps team uit vele honderden leden een ontroerend resultaat wegschrijven!
Ons doel, minimaal EUR 7.500, is vanaf december vastgesteld en we zitten nu
(half februari) op iets minder dan EUR 5.000. Zoals je ziet: alles is welkom!

Zelf gaat het team uit eigen middelen het onderhoud van materieel (fietsen,
banden, kettingen en tandwielen etc.) en trainingen (workshops, clinics)
bekostigen, om alles in de strijd te gooien! Onze vorderingen kunnen jullie op onze
website volgen: www.demaasverbindt.nl

Alvast dank!
Niels Thijssen, Gennep
Erwin Vinck, Reuver
Sieto van het Meer, Belfeld
www.demaasverbindt.nl www.facebook.com/teamdemaasverbindt
Twitter: @demaasverbindt
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Stijn Lamers redt leven van hondje
Op donderdag-avond 14 maart 2013 zag Stijn een oud boerenfoxje in de greppel
bij de Vitesse voetbalvelden. Het hondje probeerde uit de greppel te klimmen
maar viel telkens weer terug. Er was geen baasje te ontdekken en het was erg
koud. Stijn besloot om het hondje op z’n nek mee naar huis te nemen.
Thuis werd het hondje welkom geheten door ons eigen boerenfoxje Bowie.
Stijn heeft de dierenambulance gebeld en het hondje daarna verwend met een
warm dekentje en wat lekkers te eten.
Na een klein uurtje kwamen 2 medewerkers van de dierenambulance en namen
het hondje mee naar Nijmegen. Het hondje is op de website van DAN geplaatst bij
gevonden dieren. De volgende dag is het hondje naar het opvanghuis de Mere in
Balgoy gebracht.
Ik had het gevoel dat het hondje niet ver van de vindplaats af woonde vanwege
zijn ouderdom en zijn slechte ogen. Door buurtonderzoek heb ik samen met Eva
de eigenaars van het hondje gevonden.
Het hondje is de volgende dag door de dierenambulance bij de gelukkige
eigenaars teruggebracht.
Het hondje dankt zijn leven aan de inzet van Stijn en dat vind ik wel een opsteker
waard. Stijn ik ben trots op je!!
Groetjes van een trotse moeder
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De Commissie Verkeer en Veiligheid.
Waarom een Commissie Verkeer en Veiligheid in de buurt?
Onduidelijke en onveilige verkeerssituaties. U komt ze vast ook wel eens tegen.
Het blijft dan meestal bij een ergernis, zonder dat de onveilige plek wordt
opgelost. Maar onveilige situaties kunnen ongeval locaties worden; en dat willen
we natuurlijk niet. Iedereen kan meehelpen het verkeer veiliger te maken. Want
veilig verkeer is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Meld onveilige plekken
bij de Commissie Verkeer en Veiligheid! Dan werken we samen aan een prettiger
en veiliger verkeer.
De Commissie inventariseert en brengt advies uit over alles wat met verkeer,
verkeer(on)veiligheid en mobiliteit in de buurt te maken heeft. De Commissie
bestudeert alle verkeer(technische) problemen in de buurt om de
verkeersveiligheid te bevorderen. Hierin is de Commissie intermediair tussen de
buurt en de gemeente. Verder vraagt de Commissie advies over eventuele
verkeersproblemen aan Veilig Verkeer Nederland (VVN). Een verkeersdeskundige
van VVN komt binnenkort een aantal door u en de Commissie aangedragen
punten bekijken om samen met de Commissie een advies voor de gemeente op te
kunnen stellen.
Input voor de Commissie Verkeer en Veiligheid.
Tips, voorstellen en suggesties rondom verkeerstoestanden en -problemen
kunnen doorgegeven worden aan de Commissie Verkeer en Veiligheid. Deze
worden dan besproken en er wordt advies uitgebracht of actie ondernomen. Dit
alles gaat in overleg met de gemeente. Hieronder vindt u een update van de
lopende zaken.






Aansluiting Willem Boyeweg en de Brabantweg: bekijken met
verkeersdeskundige VVN.
Kruispunt Willem Boyeweg/Rijssenbeeklaan/Dr. Ariënsstraat: inrichting
nog niet definitief (Rijssenbeeklaan) en bekijken met verkeersdeskundige
VVN. Wellicht pas realiseerbaar na realisatie Kindercentrum Madelief.
Vrachtverkeer Willem Boyeweg/Pagepark: aangegeven bij gemeente en
gemeente heeft Politie verzocht handhavend op te treden.
Parkeerproblemen diverse straten: enquête opstellen om voorkeuren van
aangedragen oplossingen van bewoners te inventariseren.
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Snelheid Burg. Gillissenweg: aangedragen oplossingen bespreken met
verkeersdeskundige VVN.
Inrichting Pagepark (drempels en trottoirs): overleg gemeente en
projectontwikkelaar.
Snelheid 30 of 50: gemeente is reeds begonnen met plaatsen van borden
en beschildering van het wegdek bij 30 KM zones, door de lang
aanhoudende winter is hier echter vertraging ontstaan.
Parkeren Norbertplein: gemeente parkeervakken aan laten brengen in
overleg met bewoners/buurthuis.
Handhaving snelheid: gemeente heeft Politie verzocht handhavend op te
treden.
Overige punten: bekijken met verkeersdeskundige VVN.








Wat vragen wij van u?
Geef onduidelijke en onveilige situaties met betrekking tot verkeer en veiligheid
door :

via mail aan: info@wijkraadgennep-zuid.nl

of schriftelijk aan: Wijkraad Gennep-Zuid, Heidehof 50, 6591 XD Gennep.
Zo werken we samen aan een verkeersveilige omgeving in de wijk!
Etienne Verhofstadt, Commissie Verkeer en Veiligheid.

Uw Wijkraad zoekt nog mensen voor:




Mensen die in een pilot voor het oprichten van een wijkteam in GennepZuid wil zitting nemen .
Mensen die in een pilot voor besteding van subsidies / gemeentelijke
budgetten wil zitting gaan nemen.
Mensen die in een klein groepje de mogelijkheden van het oprichten van
een website waarop alle leuke dingen verzameld staan, die in de wijken en
dorpen in de hele gemeente Gennep worden georganiseerd .
(een soort kroonappeltjes idee)
Iets erbij waar u iets mee wil en kan graag reactie aan:
info@wijkraadgennep-zuid.nl
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Samenstelling bestuur Wijkraad Gennep-Zuid:
Dagelijks Bestuur:
Voorzitter:

Liesbeth Hubertus
Lavendelstraat 33
6591 XG Gennep
voorzitter@wijkraadgennep-zuid.nl

Secretaris:

Angelique Stuut
Heidehof 50
6591 XD Gennep
secretaris@wijkraadgennep-zuid.nl

Penningmeester:

Paul Noij
Willem Boyeweg 89
6591 ZW Gennep
penningmeester@wijkraadgennep-zuid.nl

ICT specialist:

Harm Otten
Jasmijnstraat 18
6591 XL Gennep
info@wijkraadgennep-zuid.nl

Algemeen Bestuursleden:
John Michels, Johan Sauer en Andrea Welles
Website: www.wijkraadgennep-zuid.nl
Bankrekening RABO bank: 17.05.02.112 t.n.v. Stichting Wijkraad Gennep-Zuid
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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
Assortiment kruidenierswaren breidt zich steeds verder uit
Om ons meer te gaan profileren als supermarkt( buurt ) voor Gennep Zuid
Dagelijks vers brood van bakkerij de Haas uit Haps.
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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Agenda



Bingo voor ouderen iedere 2e maandag van de maand om 14.00 uur in
Buurthuis “ VanOns ”



Pictoplaatjes bingo voor mensen met een verstandelijke beperking
In Buurthuis “VanOns “ op 28 juni – 26 juli – 30 augustus.



21 september 2013 Burendag en een Kinder- rommel markt in Buurthuis
“ VanOns ” en op Norbertplein. Organisatie Wijkraad.



29 september 2013 Accordeon dag in Buurthuis “ VanOns “.



27 oktober 2013 kinder-kledingbeurs in Buurthuis “VanOns “.



23 november 2013 Bingo in Buurthuis “ Van Ons “ , bij deze Bingo is
uiteraard iedereen van harte welkom.
Organisatie door Buurtvereniging Kellerberg
--------------------------------------------------------------------------

Voor u ligt een uitgave van Wijkblad “ Het Zuidtreintje ” .
Op dit moment komt het wijkblad twee keer per jaar uit.
Het wijkblad wordt bij alle 1700 huishoudens in Gennep-Zuid verspreid.
De kosten hiervan slokken een groot deel van ons budget op.
Wij zouden het wijkblad graag vaker uitbrengen.
Met een bijdrage van slechts één euro per huishouden, zou dit al mogelijk zijn.
Bij deze willen we u dan ook vragen om een vrijwillige kleine bijdrage.
Deze bijdrage kunt u overmaken naar rekeningnummer 1705.02.112
op naam van Stichting Wijkraad Gennep-Zuid.
Al bij voorbaat onze hartelijke dank voor u steun.
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Per 1 maart 2013 is garage bedrijf EXCLUSERVICE gevestigd aan de
Westkanaaldijk 445d te Nijmegen.
Wij zijn gespecialiseerd in Ford, BMW en Nissan, uiteraard bent u als klant met
een ander automerk ook van harte welkom.
U kunt bij ons terecht voor onderhoud/reparatie en APK.
Haal- en brengservice behoren ook tot de vele mogelijkheden
die ons bedrijf kan bieden.
Daarnaast wordt bij een onderhoudsbeurt de auto gratis gewassen.
Ook kunt u bij ons terecht voor airco-reparatie/ onderhoud.
Tevens bestaat de mogelijkheid voor vervangend vervoer.
Met onze jaren lang ervaring op het gebied van onderhoud aan personenbedrijfsauto’s en campers bent u bij ons op het juiste adres.
Garagebedrijf EXCLUSERVICE
Westkanaaldijk 445d
6545 AA NIJMEGEN
Tel: 024-3774510
E-mail: info@excluservice.nl

Website: http://www.excluservice.nl

Peter Stuut en John Bouwhuis.
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Bibliotheek Gennep

Maasziekenhuis Pantein

Ellen Hoffmanplein 25
Tel.: 0485- 511220

Tel.: 0485-845000

Openingstijden

Bezoektijden

Maandag

13.30 uur - 17.30 uur

Algemene bezoektijden voor de meeste
verpleegafdelingen:
09.00 – 20.00 uur.

Dinsdag

10.00 uur - 12.00 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.

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
Ellen Hoffmanplein 2
Tel.: 0485- 540266
Openingstijden

Afdeling B4, Moeder

Maandag t/m vrijdag:

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.

10.00 uur – 17.30 uur
Zaterdag 10.00 uur – 14.30 uur
----------------------------------

Apotheek Medsen
Brugstraat 25
Tel.: 0485-545500
Openingstijden

Post voor patiënten

Maandag t/m vrijdag:

komt snel aan als u die stuurt naar:

8.00 uur – 17.30 uur

Maasziekenhuis Pantein

Zaterdag: 10.00 – 13.00 uur

t.a.v. ………………

Buiten de openingstijden :

Dokter Kopstraat 1

Apotheek Maasheggen in

5835 DV BEUGEN

Maasziekenhuis Beugen. Tel: 0485-845732.
Geopend elke dag open
van 8.30 – 23.00 uur
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Belangrijke telefoonnummers:
Algemeen alarmnummer

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

Kindertelefoon

0800 - 0432 (gratis)

Maatschappelijk werk (Synthese)

0485 - 512934

Politie (niet spoedeisend)

0900 - 8844

Taxi Munckhof Heijen

0485 – 511000

Deenen Tandtechniek Gennep

0485 – 479071

Excluservice Nijmegen

024 - 3774510

Buurthuis “ VanOns “

0485 – 512923

Zuidmarkt Gennep

0485 - 344722

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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