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Datum:  Activiteit:  Locatie:  
   
06 t/m 10-09-
2021  

Lotenverkoop in de wijk t.b.v. opknappen 
speeltuin ‘t Zuidtreintje 

-- 

18-09-2021 Burendag in Gennep-Zuid 
Iedereen 

Norbertplein 

24-09-2021 Filmavond “Superjuffie”  
Kinderen 6-12 jaar 

Buurthuis Van Ons 

04-10-2021 Vogelhuisje pimpen 
Volwassenen 

Buurthuis Van Ons 

23-10-2021 Poppenkastvoorstelling 
Kinderen 3-8 jaar 

Buurthuis Van Ons 

06-11-2021 Kinderkleding- en speelgoedbeurs 
Iedereen 

Buurthuis Van Ons 

12-11-2021 Foute Bingo voor Vrouwen  
Volwassenen 

Café De Mouter 

22-11-2021 Sinterklaasservies maken 
Volwassenen 

Buurthuis Van Ons 
 

   

   

  

AGENDA WIJKRAAD 



  

Huiskamer Van Ons is weer structureel geopend! U kunt binnenlopen zonder reservering, maar wel met 
een gezondheidscheck en het achterlaten van contactgegevens.  

Openingstijden:  
Maandag 13.30 uur tot 16.30 uur 

Woensdag 13.30 uur tot 16.30 uur 
Vrijdag 10.30 uur tot 13.30 uur 

 

 

 

 

 

 NIEUWS  WIJKRAAD 



 

 
 
 
Sinds 2 maanden is Buurthuis Van Ons weer voor iedereen geopend. 
In de Huiskamer kun je gezellig een praatje maken, een spelletje spelen of gewoon een 
drankje nuttigen of iets lekkers eten. Op maandag kan dat met zelfgemaakte taart voor 0,50 
eurocent. 
Bij mooi weer openen we het terras, zodat we onder het genot van een kop koffie buiten 
kunnen genieten. 
 
Elke vrijdagochtend is er verse soep verkrijgbaar en verkopen we tosti's, zowel de soep, als 
een tosti of een drankje serveren wij voor slechts 1 euro per stuk. 
Heb je zin om een keer aan te schuiven voor een soepje of gewoon even voor de gezelligheid 
en een kop koffie?  Onze openingstijden zijn: 
 
Maandag      13.30  -  16.30  uur 
Woensdag    13.30  -  16.30 uur 
Vrijdag          10.30  -  13.30 uur 
 
Hopelijk tot ziens bij de Huiskamer in Buurthuis Van Ons 
 
Groetjes Dolinda Bernards 
  



 

 

 

 

Nogmaals dank 

Per afgelopen 1 juli jl. was het dan zo ver. Ik heb per deze datum officieel het stokje 
overgenomen als voorzitter van Wijkraad Gennep-Zuid, van Claudia van Dijk. Ik maak 
nogmaals van de gelegenheid gebruik, om Claudia enorm te bedanken voor haar inzet voor 
de wijk en alles wat ze, samen met het bestuur van de Wijkraad en de vele vrijwilligers, heeft 
weten te bereiken. En natuurlijk voor de fijne overdracht die ik met haar heb gehad. 

In de vorige editie van het Wijkblad heb ik me al uitgebreid aan u voorgesteld. Ik hoop dat ik 
velen van jullie ga zien op bijvoorbeeld de Burendag op zaterdag 18 september en anders 
een keer in de wijk of bij een andere activiteit, zodat we eens van gedachte kunnen wisselen 
en we elkaar beter kunnen leren kennen. 

Bij het uitkomen van deze nieuwsbrief, zullen velen de vakantie er al op hebben zitten, dan 
hoop ik dat iedereen genoten heeft, ondanks de maatregelen vanwege Corona waar we op 
veel plekken nog mee te maken hebben. Voor 
iedereen die de vakantie nog tegoed heeft, 
geniet ervan en kom gezond weer terug! 

Ik wens iedereen veel leesplezier met deze 
nieuwsbrief. 

Met vriendelijke groeten, 

Melanie Jansen-van Lendt (nog 1x een foto, 
zodat jullie weten welk gezicht er bij de naam 
hoort "#$% ) 
 

 

 

 

 

Onze website is vernieuwd 

NIEUWS 



Achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt aan het opfrissen van onze website 
en deze wordt eind augustus gelanceerd. Ons nieuwe logo, gemaakt door Rutten Design, 
vormt hierin de basis en u kunt op onze website gemakkelijk de informatie vinden die 
relevant is voor u als wijkbewoner. 

Zo kunt u zich vanuit de agenda inschrijven voor activiteiten en uzelf inschrijven voor digitale 
nieuwsbrief. Tevens vindt u meer informatie over ons als Wijkraad, de wijk, de 
wijkondersteuning en onze Huiskamer. Onze website is ontwikkeld door Steffy Jansen van 
Lighten-up.nl. 

 

Ingeleverde statiegeldflessen 
 
De gehele maand juni konden klanten van 
Albert Heijn Gennep hun statiegeld-bon 
doneren ten behoeve van het opknappen van 
Speeltuin ‘t Zuidtreintje. 
Op woensdag 7 juli heeft een afvaardiging van 
de werkgroep de donatie in ontvangst 
genomen. Het opgehaalde bedrag is 
uitgekomen op  € 152,- euro. 

Super bedankt! 

 

 

  



 

Kennismaking 

Sinds woensdag 23 juni jl. is Gennep-Zuid weer 
een inwoner rijker. Michiel de Greef en Fonni 
Klösters, onze Wijkondersteuner, zijn trotse 
ouders geworden van hun zoon  
Simon Leo de Greef.  

Namens alle bewoners van Gennep-Zuid heten wij 
Simon van harte welkom in onze wijk en 
feliciteren we Michiel en Fonni met hun zoon. 
Tegen eind september zal Fonni haar 
werkzaamheden als Wijkondersteuner weer 
oppakken, maar tot die tijd genieten ze lekker van 
het mooie weer en van hun prachtige zoon.  

 

 

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.   
  
 

 
  
 



 
We hopen dat we op veel steun kunnen rekenen.  
 

 
 
 
 

Aankondiging lotenverkoop 
 

In de week van 6 t/m 10 september, zullen leden van 
de Wijkraad en de leden uit de werkgroep, die zich 
bezighoudt met het opknappen van speeltuin ‘t 
Zuidtreintje, deur aan deur in Gennep-Zuid, loten 
komen verkopen. De loten kosten €1,= per stuk en er 
zijn mooie prijzen te winnen. Met de prijzen die te 
winnen zijn, steunen we zoveel als mogelijk de lokale 
ondernemers in Gennep.  
De opbrengst van de lotenverkoop komt ten goede 
aan het opknappen van de speeltuin. 
 
De bekendmaking van de lotnummers die in de 
prijzen zijn gevallen, zal tijdens de Burendag die op 

18 september wordt georganiseerd zijn en via Facebook. De gewonnen prijzen kunnen op de 
Burendag opgehaald worden.  
Let op, je dient hiervoor wel je winnende lot(en) mee te nemen.  
 
 
 
 
  

ACTIVITEITEN 



 

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!  
Zet deze datum alvast in uw agenda.  
Hopelijk mogen wij u op 18 september a.s. verwelkomen!  

  



FILMAVOND 

 
 
 

 

  



 
 
 
Vacaturers vrijwilligers Norbertushof Pantein 
 
Smaakcentrum In Norbertushof 
Het Smaakcentrum Gennep opent haar deuren in ons zorgcentrum.  
 
Vrijwilliger smaakcentrum: 
Door corona hebben we een jaar moeten wachten, maar vanaf oktober  opent 
Smaakcentrum Gennep haar deuren. Het Smaakcentrum is bedoeld voor kinderen uit de 
hoogste groepen van het basisonderwijs. Zij bezoeken het Smaakcentrum tijdens schooltijd 
(’s ochtends) en worden hier wegwijs gemaakt in de wereld van voeding. Ze gaan zelf aan de 
slag in de keuken van zorgcentrum  Norbertushof en krijgen theorieles over gezond eten. Ze 
sluiten de ochtend af met een gezamenlijke en zelfbereide maaltijd. Ook dit doen ze bij 
Norbertushof, namelijk in het grand café / het Ontmoetingscentrum aan de 
Houthakkersgroes. 

Het Smaakcentrum heeft al drie locaties in het Land van Cuijk en bestaat inmiddels ruim zes 
jaar. Stichting Smaakcentrum is opgezet door vrijwilligers en nog steeds worden alle lessen 
verzorgd door vrijwilligers. Zij geven theorieles en ondersteunen in de keuken. De lesmethode 
en de recepten hiervoor zijn helemaal uitgewerkt en liggen klaar. Voor Smaakcentrum 
Gennep zoekt de stichting nog vrijwilligers. Het gaat hierbij vooral om mensen die willen 
assisteren in de keuken op maandagochtend of donderdagochtend. Meer weten? Kijk op 
www.smaakcentrum.nl 

Interesse? Kom naar de informatie avond op dinsdag 31 augustus om 19.30 uur in de 
Ontmoetingsruimte. De mensen van het Smaakcentrum vertellen dan graag meer. Je kunt je 
voor deze avond aanmelden via esther@smaakcentrum.nl 

Gastvrouw/gastheer 
Wil je graag iets betekenen voor de bewoners op een afdelingshuiskamer? Misschien is 
gastvrouw/gastheer wel iets voor jou. Je wordt ingezet in een vaste afdelingshuiskamer. 
Je zorgt voor een warme ontvangst van de bewoners in de huiskamer en voor een kopje 
koffie/thee voor de bewoners. Je bezorgt de bewoners een leuke tijd door met hen een 
praatje te maken, een bordspel te doen of een wandeling te maken. Dit alles samen met een 
woonzorg-assistente op de afdeling.  
Werktijden zijn in de ochtend van 8.00-10.00 uur of 10.00-12.30 uur of in de middag van 
14.30-16.30 uur of 16.30-18.30 uur. 
 
Spreekt een van deze functies jou aan of wil je meer informatie, neem dan contact op met 
Karin Cornelissen. Mogelijk en je iemand die je kunt tippen!! 
Werkdagen: maandag, dinsdag en vrijdagochtend op 06-37467065 of via e-mail 
k.cornelissen@pantein.nl 
 



 

 

 

Muziek maken leer je bij de harmonie 
 
Nieuwe lessen Basisvorming Muziek starten na zomervakantie  

Zingen, bewegen, muzikale spelletjes, zelf muziek schrijven, blokfluit en kennismaken met 
andere instrumenten. Tijdens de cursus Basisvorming Muziek leren kinderen de basis van 
muziek. De ervaren muziekdocente – en tevens bevoegd leerkracht basisonderwijs – 
Colette Ermers brengt haar passie voor muziek met veel enthousiasme en geduld over op 
kinderen.  

Dorien Holthuysen van harmonie Unitas et Fidelitas: “De basiscursus is er voor iedereen die 
muziek wil leren maken, al raden wij aan om te starten vanaf groep 4. Na het volgen van 
deze cursus hebben kinderen een goede muzikale basis. Hierna kunnen ze makkelijk 
doorstromen naar een ander instrument. Tijdens de cursus treden de kinderen ook op met 
de harmonie voor publiek. Doorgaans is dat bij het Nieuwjaarsconcert en de 
Voorspeelmiddag. Goed voor de algemene ontwikkeling en bovenal is het heel gezellig met 
elkaar!”  
 

Praktische informatie 

De BVM-cursus duurt 1 schooljaar. De lessen worden op donderdag in groepjes van 
maximaal 8 kinderen gegeven. Een les duurt 40 minuten. Deze BVM-lessen van harmonie 
Unitas et Fidelitas zijn er voor alle basisschoolleerlingen in Gennep.  
Meer informatie of aanmelden? Kijk op www.harmoniegennep.nl, mail naar 
info@harmoniegennep.nl of bel Dorien Holthuysen: 06-18723703. 



Samen verantwoordelijk voor de toekomst van Buurthuis Van Ons 
 
Eind van het jaar stopt 4Events met het beheer van Buurthuis Van Ons. Vanuit Wijkraad 
Gennep-Zuid vinden wij het ontzettend belangrijk dat het Buurthuis in onze wijk blijft 
bestaan. We zien graag dat Buurthuis Van Ons van en voor de inwoners van Gennep-Zuid is 
en dat we samen optimaal gebruik kunnen maken van het gebouw en de faciliteiten. 
  
Samen met kartrekkers uit de wijk willen wij nadenken over de toekomst, het beheer en de 
exploitatie van Buurthuis Van Ons. Op maandag 20 september 2021 organiseren we daarom 
van 19.30 tot 21.00 uur een bijeenkomst over de toekomst van ons Buurthuis. De 
bijeenkomst vindt plaats bij Buurthuis Van Ons. We nodigen iedereen uit Gennep-Zuid van 
harte uit om hier een bijdrage aan te leveren. 
  
Tijdens deze avond gaan we in op de ontwikkelingen en de huidige stand van zaken en willen 
we vooruit kijken naar de toekomst. Wat is er nodig? Welke stappen moeten we zetten? Wie 
wil ons hierbij helpen en de nieuwe toekomst van Buurthuis Van Ons verder vormgeven? En 
hoe kunnen we hierin samen optrekken? We worden hierbij ondersteund door Rob van der 
Wijst (Dorpslab) die de avond begeleidt.  
  
Ben jij er ook bij? Laat het ons dan weten via info@wijkraadgennep-zuid.nl.  En neem vooral 
je buurman of buurvrouw mee. Samen gaan we voor een mooie toekomst van ons 
Buurthuis! Hopelijk zien we veel van jullie bij deze bijeenkomst. 
  
Namens het bestuur van Wijkraad Gennep-Zuid 
 
 
 
 
 

 



   



 


