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Agenda Wijkraad

Datum:
03-07-2021

Activiteit:
Locatie:
Spellenmiddag speeltuin ‘t Zuidtreintje Speeltuin ‘t
Zuidtreintje

6 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

23-10-2021

Poppenkastvoorstelling
Kinderen 3-8 jaar

Buurthuis Van Ons

12-11-2021

Foute Bingo voor Vrouwen
Volwassenen

Café De Mouter

Agenda Huiskamer

Huiskamer VanOns 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
Bedankt allemaal:
Aan het einde van deze maand draag ik
het voorzitterschap van de Wijkraad
over aan Mèlanie Jansen – van Lendt.
Met veel plezier kijk ik terug op de
afgelopen 7,5 jaar bij de Wijkraad.
Eerst als bestuurslid en daarna als
voorzitter.
Kleine successen, pittige heuvels en
overwinningen om de wijk,
beetje bij beetje, mooier en
fijner te maken.
Op woensdag 26 mei werd
ik door het bestuur verrast
met een klein
afscheidsfeestje op afstand.
Even samen kletsen over de
afgelopen jaren,
vooruitblikken op de
toekomst en koesteren wat
goed voelt.
Als wijkgenoot wil ik u
bedanken voor het vertrouwen de afgelopen jaren. Wellicht komen we elkaar
in een andere setting weer eens tegen!
Vriendelijke groet,
Claudia van Dijk

Website Wijkraad Gennep-Zuid:
Misschien heeft u al ontdekt dat de
website van de Wijkraad ‘onder
constructie’ is. Er wordt hard gewerkt om
onze website vernieuwen en de
informatie een update te geven. De
eerste ontwerpen zijn inmiddels door het
bestuur bekeken en het ziet er
veelbelovend uit. Naar verwachting is de
website half augustus gereed.
Voor de meest actuele informatie
verwijzen we u daarom door naar onze Facebookpagina.

Inleveren statiegeldflessen:
De gehele maand juni kunt u nog terecht bij Albert Heijn Gennep om uw
statiegeldbon te doneren aan de werkgroep die zich bezighoudt met het
opknappen van speeltuin ’t Zuidtreintje.
Helpt u ons mee?

Rondleiding Volkstuinencomplex Gennep:
Op zaterdag 5 juni hield Volkstuinencomplex Gennep een open dag.
Wijkgenoten konden zich opgeven voor een rondleiding op het
complex, een demonstratie van een imker en natuurlijk het proeven de
heerlijke groente- en fruitsoorten die hier worden gekweekt. Hieronder
vindt u enkele foto’s als impressie van deze middag.

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.

Activiteiten Wijkraad

Spelmiddag met Oudhollandse spelen:
Op zaterdag 3 juli organiseert de werkgroep van de speeltuin een leuke
speeldag in de speeltuin 't Zuidtreintje. Deze middag duurt 13.00 uur tot 16.00
uur en staat in het teken van Oudhollandse spelen. Er worden deze middag
knipkaarten voor € 2,50 verkocht, waarmee uw kind deel kan nemen aan deze
spelen en ze iets lekker krijgen. Ook staat er een donatieton waar u geld kunt
achterlaten voor het opknappen van deze speeltuin.
De middag wordt gesponsord door Jumbo Gennep en de volledige opbrengst
van deze middag komt ten goede aan de opknapbeurt van de speeltuin.

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!

