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Datum:  Activiteit:  Locatie:  
   

29-05-2021 NL Doet – Wijk opfleuren 14.00 uur Ketelhuis 

15.00 uur Langeweg 

05-06-2021 Kinderkleding- en speelgoedbeurs o.v.b. 

Iedereen 

Buurthuis Van Ons 

09-06-2021 Nationale Buitenspeeldag 

Tijdstip: nog onbekend 

Speeltuin ‘t 

Zuidtreintje 

14-06-2021 Workshop Bloemschikken o.v.b. 

Volwassenen 

Buurthuis Van Ons 

 

18-09-2021 Burendag in Gennep-Zuid 

Iedereen 

Norbertplein 

23-10-2021 Poppenkastvoorstelling 

Kinderen 3-8 jaar 

Buurthuis Van Ons 

12-11-2021 Foute Bingo voor Vrouwen  

Volwassenen 

Café De Mouter 

  

  

 Agenda Wijkraad 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda Huiskamer 

Huiskamer VanOns is op afspraak te bezoeken op de volgende tijden: 

- maandag 14.30 uur – 16.00 uur 

- woensdag 13.30 uur – 15.00 uur 

- vrijdag 12.00 – 14.00 uur 

• Reserveren is mogelijk via: wijkondersteuner@wijkraadgennep-zuid of 

rechtstreeks via: 06-19550723 (Wijkondersteuner Dolinda) 

Zodra de maatregelen het toelaten hopen we De Huiskamer weer als vanouds te 

openen en te bemannen. We hopen u dan allemaal weer te zien op ons fijne terras 

onder het genot van een kopje koffie/thee of kommetje soep. 

 



 

 

 

Informatie nieuwsbrief: 

 

In juli verschijnt er geen digitale 

nieuwsbrief vanuit de Wijkraad i.v.m. de 

vakantieperiode. 

Onze Facebookpagina blijft wel actief (en 

openbaar) voor iedereen.  

De eerstvolgende nieuwsbrief na de 

vakantieperiode verschijnt eind augustus.  

 

Verhuisbericht:  

  

Bent u net in Gennep-Zuid komen wonen? Of heeft u toevallig 

nieuwe buren gekregen? Laat onze nieuwe wijkgenoten contact 

met ons opnemen of geef dit door via: info@wijkraadgennep-

zuid.nl en wij zorgen vanuit de Wijkraad voor een 

welkomstcadeautje.   

  
  

 
 

Geboorte:  
 
Woonachtig in Gennep-Zuid en net een kleintje 
gekregen? Neem dan contact met ons op voor een 
leuke attentie namens de Wijkraad.   
Wij zijn te bereiken via: info@wijkraadgennep-
zuid.nl.   

  
 

 

 

 

Nieuws Wijkraad 
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Even voorstellen: 

Op maandag 31 mei gaat onze 

Wijkondersteuner, Fonni, met 
zwangerschapsverlof. Zij wordt dan 

vervangen door Dolinda Bernards. Zij stelt 
zich hieronder kort aan u voor: 

 
Mijn naam is Dolinda Bernards, 53 jaar en 
woonachtig in Ven-Zelderheide met mijn 

man, dochter van 14 en onze 4 lieve honden. 
Ik ben geboren en opgegroeid in Gennep-Zuid 

(Dr. Nolensstraat 1), waar mijn vader een 
bakkerij had, "De Korenschoof". Ik heb vanalles gedaan in mijn leven: 

winkeltjes gehad in Duitsland, tot werken in de beleggingswereld bij een bank. 
De laatste jaren ben ik mantelzorger voor mijn vader geweest en heb ik in de 

ouderenzorg gewerkt bij Norbertushof in Gennep. Nu ga ik tijdelijk Fonni 
vervangen als Wijkondersteuner. Ik heb hier enorm veel zin in. Leuk om weer in 

Gennep-Zuid te zijn en ik hoop vele van jullie te ontmoeten in Buurthuis Van 
Ons of in de wijk.  

 
Groetjes, Dolinda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws Huiskamer 



 

 

 

Workshop: Bloemschikken 

Op maandag 14 juni a.s. kunt u weer komen 

bloemschikken o.l.v. Vera. Zij heeft een creatief 

bloemstuk samengesteld dat gemaakt kan worden voor 

€ 15,-. 

Opgave is mogelijk t/m maandag 7 juni via: 

info@wijkraadgennep-zuid.nl.  

 

 

Save the date: Burendag 2021! 

Op 18 september a.s. wordt het 

Norbertplein in Gennep-Zuid weer 

omgetoverd tot een geweldige 

ontmoetingsplek voor iedereen in de 

buurt; jong en oud komt hier bij elkaar. 

Zo is er een kinderrommelmarkt voor en 

door kinderen. Alle kinderen die 

meedoen met de kinderrommelmarkt, 

krijgen een gratis bonnenkaart voor iets 

te drinken, iets lekkers en twee ritjes in 

de draaimolen. Uw (klein)kinderen 

kunnen zich daarnaast ook kostelijk 

vermaken op het springkussen, terwijl u 

geniet van een hapje en een drankje. Er 

zullen verschillende kraampjes staan 

opgesteld met activiteiten en initiatieven 

uit de wijk. Alle activiteiten zijn 

coronaproof!  

  

    Activiteiten 
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