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Datum:  Activiteit:  Locatie:  
23-10-2021  Poppenkastvoorstelling  

Kinderen 3-8 jaar  
Buurthuis Van Ons  

05-11-2021  Voorverkoop kaarten Foute Bingo  
19.30 uur tot 21.00 uur  

Café De Mouter  

06-11-2021  Kinderkleding- en speelgoedbeurs  
Iedereen  

Buurthuis Van Ons  

12-11-2021  Foute Bingo voor Vrouwen   
Volwassenen  

Café De Mouter  

15-11-2021  Workshop 
“Basis aquarel + bloemen schilderen”  
Volwassenen  

Buurthuis Van Ons  

22-11-2021  Workshop “Sinterklaasservies schilderen”  
Volwassenen  

Buurthuis Van Ons  

  
  

  Agenda Wijkraad: 



 
 
 
 
Welkom terug  
  
Dat de tijd vliegt, blijkt wel uit het feit dat het zwangerschapsverlof van Fonni er alweer op 
zit. Fonni heeft op 18 september, tijdens de Burendag, haar werkzaamheden weer opgepakt 
en werkt op dit moment aan een goede overdracht met Dolinda die haar tijdens haar verlof 
vervangen heeft.  
Dolinda heeft zich tijdens het verlof van Fonni vooral toegelegd op het draaiende houden 
van De Huiskamer. Ze heeft hierin een fijne band opgebouwd met de bezoekers en de vele 
vrijwilligers van De Huiskamer. Fonni zal ook weer meer in de wijk zichtbaar zijn. Dit komt 
vooral omdat Dolinda maar een beperkt aantal uren had.   
Vorige week kregen we bericht vanuit de Gemeente dat er budget is vrijgemaakt om 
ook Dolinda tot het einde van dit jaar te kunnen behouden. Dat betekent dat Dolinda vooral 
in De Huiskamer te vinden is en Fonni meer in de  
wijk. We zijn erg blij met deze ontwikkeling! 
Voor nu wensen we Fonni ontzettend veel succes met het combineren van het moederschap 
en haar functie als Wijkondersteuner en willen we Dolinda enorm bedanken voor haar 
warme inzet voor De Huiskamer de afgelopen periode en veel succes wensen de komende 
maanden.  
Succes dames!  

 
 
 

    Nieuws Wijkraad: 



Loterij 

Voor de periode 6 t/m 10 september hadden we als Wijkraad een vergunning gekregen van 
de Gemeente Gennep om huis aan huis loten te verkopen. Dit is een van de acties die we 
hebben geïnitieerd om extra inkomsten te genereren voor het opknappen van speeltuin ‘t 
Zuidtreintje. Om voor subsidie in aanmerking te komen is het namelijk een voorwaarde dat 
je zelf ook initiatieven onderneemt.  
Het verkopen van loten, huis aan huis, was één van deze initiatieven. Op maandag 6 
september zijn we met 8 vrijwilligers begonnen op het Pagepark. In één avond hadden we 
daar alle woningen gehad, althans de huizen waar iemand thuis was. De dagen daarna had 
ieder een aantal straten toegewezen gekregen en is daar aan de slag gegaan.  
In totaal hebben we maar liefst 1591 loten verkocht!! Een fantastisch mooi resultaat, wat we 
zonder jullie nooit hadden kunnen bereiken, dus enorm bedankt aan iedereen die ons daarin 
gesteund heeft.  
De trekking van de loterij heeft inmiddels plaatsgevonden. De prijzen hiervoor konden 
afgehaald worden op de Burendag. Nog niet alle prijzen zijn opgehaald. Onderstaand zetten 
wij nogmaals de winnende lotnummers neer. Indien je je prijs alsnog in ontvangst wilt 
nemen, kun je een berichtje sturen naar: voorzitter@wijkraadgennep-zuid.nl. Dan kan er een 
moment afgesproken waarop de prijs kan worden afgehaald.  
Verderop in deze nieuwsbrief zal een verdere toelichting worden gegeven op de status van 
het project rondom het opknappen van de speeltuin.  
Alvast namens alle kinderen en Wijkgenoten, BEDANKT!!!  
  
Uitslag loterij:   
Roze: 48, 96, 121, 172, 506, 566  
Blauw: 23, 106, 168, 506, 656  
Oranje: 29, 62, 132, 607, 733  
Groen: 36, 112, 239, 515, 590  
Wit: 509, 547, 583, 613  

mailto:voorzitter@wijkraadgennep-zuid.nl


Speeltuin ’t Zuidtreintje 

 
Graag willen wij jullie een update geven over ons project. We zijn inmiddels bijna zijn we 
zover dat we een gedeelte van de bestelling kunnen plaatsen bij de leverancier van de 
toestellen.   
Het gaat dan om een deel van de toestellen op onderstaande foto. Daar waar budget voor is, 
willen we alvast aanschaffen en plaatsen, zodat in etappes duidelijk en zichtbaar wordt waar 
we naar toe willen.  
Hoe geweldig is dat?! Dat hebben wij ook aan jullie allemaal te danken.   
Elke donatie, op welke manier dan ook, heeft dit mede mogelijk gemaakt! Fantastisch wat 
mensen doen en geven. Naast de bijdrage die wijkgenoten doen, krijgen we ook een 
aanzienlijke subsidie van de Gemeente Gennep, maar we zijn er nog niet. Er is nog een 
behoorlijk gat, waarvoor nog andere initiatieven worden opgepakt.   
Zo zijn de fondsen inmiddels ook aangeschreven, dus daar verwachten wij binnenkort ook 
antwoord van terug. Met lokale bedrijven gaan we de komende periode nog aan de slag. Dus 
nog genoeg te doen, maar een en ander gaat nu serieus meer vorm krijgen.  
Allemaal goed en positief nieuws wat ons betreft.  
  
Namens ons allen, dank jullie wel! 

 

Werkgroep Speeltuin ‘t Zuidtreintje.  

  



Burendag 

Zaterdag 18 september stond de jaarlijkse Burendag weer op het programma. En wat een 

geluk hadden we met het mooie weer. Om 9.00 uur stonden de eerste vrijwilligers paraat 

om mee te helpen met opbouwen. Daardoor konden vanaf 10.30 uur de kinderen die een 

plekje op de rommelmarkt hadden gereserveerd, terecht om hun spulletjes uit te stallen. 

Vanaf 11.00 konden de eerste bezoekers komen. En die waren er ook. Het heeft de hele dag 

lekker doorgelopen met bezoekers. 

Om 12.00 uur kwam Burgemeester Hans Teunissen ook nog een bezoekje brengen aan onze 

Burendag. Hij was blij verrast te zien wat er allemaal georganiseerd was. De burgemeester 

heeft een rondleiding gehad door Buurthuis Van Ons en uitgebreid gesproken met diverse 

wijkgenoten. Hij heeft zelfs een heuse suikerspin gedraaid voor één van onze jonge 

bezoekers. 

De werkgroep “groen” stond ook met een kraam met stekjes op de Burendag, en er gingen 

flink wat stekjes mee met wijkgenoten om hun tuin wat meer groen te maken. Dank voor de 

bijdrage van deze werkgroep. 

Er werd gretig gebruik gemaakt van de mogelijkheden van vermaak die er waren. Zo waren 

er twee springkussens, een heuse draaimolen, de kinderen konden een suikerspin halen en 

een tattoo laten zetten. Wat hadden ze een plezier. Lekker bezweet van het springen en 

spelen, kwamen ze een bekertje ranja halen, of iets anders lekkers. Het leek net kermis. Die 

blije gezichten, daar doe je het voor! 

Onder het genot van iets lekkers en een lekker warm of koud drankje, konden de 

volwassenen gezellig met elkaar in gesprek. En door het mooie weer, werd hier veel gebruik 

van gemaakt. Het Norbertplein was omgetoverd tot een gezellig terras en Cynthia Bouwman 

had een leuk lied geschreven speciaal voor Burendag. Dit heeft ze aan de tafels ten gehore 

gebracht. Leuk gedaan Cynthia! 

Alle ingrediënten waren aanwezig om van een succesvolle Burendag te kunnen spreken. Wat 

fijn om te zien dat de activiteiten die georganiseerd worden door de Wijkraad en de 

vrijwilligers, zo goed bezocht worden en in de smaak vallen. 

Verder konden ook de prijzen worden afgehaald van de loterij ten behoeve van de het 

opknappen van speeltuin 't Zuidtreintje. Veel wijkbewoners zijn blij gemaakt met een 

cadeaubon van een van de Gennepse ondernemers. Geniet er van allemaal en iedereen die 

loten heeft gekocht, hartelijk bedankt.  

 

 

 

 



De uitslag is terug te vinden op onze website: wijkraadgennep-zuid.nl of op onze 

Facebookpagina. Nogmaals de winnende loten:  

Roze: 48, 96, 121, 172, 506, 566 

Blauw: 23, 106, 168, 506, 656 

Oranje: 29, 62, 132, 607, 733 

Groen: 36, 112, 239, 515, 590 

Wit: 509, 547, 583, 613 

Voor de mensen die hun prijs nog willen komen ophalen, dat kan als u een mail stuurt naar: 

voorzitter@wijkraadgennep-zuid.nl 

We kijken er nu alweer naar uit om de Burendag van 2022 te organiseren. Hopelijk zien we 

jullie snel weer bij een van de andere activiteiten die nog op de agenda staan. 

Met dank aan de bewoners aan het Norbertplein en de Jasmijnstraat, dat zij hun auto elders 

hebben geparkeerd.  

 
 

  

http://www.wijkraadgennep-zuid.nl/
mailto:voorzitter@wijkraadgennep-zuid.nl


Samenvatting bijeenkomst 20 september Buurthuis VanOns 

Op maandag 20 september is er een eerste bijeenkomst geweest om de toekomst van 

Buurthuis VanOns te bespreken. Deze avond, onder leiding van Rob van der Wijst van 

Dorpslab, is bezocht door 40 belangstellende wijkgenoten en een aantal 

gemeenteraadsleden. 

Na een woord van welkom door Melanie Jansen-van Lendt, heeft Rob van der Wijst een 

presentatie gegeven over het ontstaan van Buurthuis VanOns (met dank aan de heer Beker 

voor het aanleveren van deze historie), over waar we nu staan en vooral waar we naar toe 

zouden willen.  

Tijdens deze bijeenkomst hebben we ook een interactief deel ingericht, waarin in groepjes 

over een aantal vragen nagedacht kon worden en waarbij ideeën opgeschreven werden.  

Deze waardevolle input, gaan we nu samenvatten en we hopen dat er voldoende 

aanmeldingen zijn van wijkgenoten die samen willen meedenken in een projectgroep om 

een exploitatieplan en visie ten behoeve van het Buurthuis op te tuigen. In onze volgende 

nieuwsbrief hierover meer. 

Dank aan eenieder die de moeite heeft genomen om bij deze info avond aanwezig te zijn. 

We zijn blij te zien dat de betrokkenheid groot is. 

Wordt vervolgd.......... 

  



 

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.   
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Huiskamer VanOns is weer structureel geopend! U kunt binnenlopen zonder reservering, 

maar wel met een gezondheidscheck. Het tonen van de CoronaCheckapp is niet verplicht!  

 

In de Huiskamer kunt u een gezellig een praatje maken, een spelletje spelen of gewoon een 

drankje nuttigen. Op maandag kan dat met zelfgemaakte taart voor € 0,50 per portie. 

Bij mooi weer openen we het terras, zodat we onder het genot van een kop koffie buiten 
kunnen genieten. 
 
Vrijdagochtend is er verse soep verkrijgbaar en 
verkopen we tosti's. Zowel een kommetje soep, een 
tosti of een drankje serveren wij voor slechts € 1,- per 
stuk. Heeft u zin om een keer aan te schuiven voor 
soep of gewoon even voor de gezelligheid en een kop 
koffie?  
 
Onze openingstijden zijn: 
Maandag 13.30 uur tot 16.30 uur 
Woensdag 13.30 uur tot 16.30 uur 
Vrijdag 10.30 uur tot 13.30 uur 
 
Hopelijk tot ziens bij de Huiskamer in  
Buurthuis VanOns! 
 
 
 
  
 
We hopen dat we op veel steun kunnen rekenen.  

 

 

 

 

 Nieuws Huiskamer: 



 

 

 
 

Poppenkastvoorstelling: 

Zaterdag 23 oktober organiseren we vanuit de Wijkraad twee poppenkastvoorstellingen 

voor gezinnen met kinderen tussen de 3 en 9 jaar. In een spannende en grappige voorstelling 

neemt Frank Peters de kinderen mee in het land van een verteltheater.  

Kosten voor deelname staan op € 2,- per persoon. I.v.m. een beperkte ruimte kunnen er per 

voorstelling 30 personen komen kijken naar de poppenkastvoorstelling.  

Opgave is daarom verplicht en kan via: info@wijkraadgennep-zuid.nl.  

Voor én na de voorstelling is er de mogelijkheid een consumptie (koffie, thee of fris) te 

nuttigen voor € 1,- per stuk. Voor de kinderen is er een bekertje ranja te koop voor € 0,50.  

Activiteiten: 

mailto:info@wijkraadgennep-zuid.nl


 

 

 

 

  



 

Kinderkleding- en speelgoedbeurs: 

Op zaterdag 6 november organiseert Wijkraad Gennep-Zuid voor de tweede keer een 

kinderkleding- en speelgoedbeurs. Het ideale moment om leuke decembercadeaus in te 

slaan of een feestelijke outfit te scoren!  

 

Een verkoopplek kost € 2,50 en is te reserveren via: info@wijkraadgennep-zuid.nl.  

Let op: we hebben een beperkt aantal verkoopplekken, dus vol = vol.  

Toegang tot de beurs is gratis!  

 
 

 

mailto:info@wijkraadgennep-zuid.nl


Foute Bingo voor Vrouwen: 

Na lang uitstellen kunnen we de Foute Bingo voor Vrouwen eindelijk door laten gaan. Op 

vrijdag 12 november is het zover…. De jubileumeditie van de Foute Bingo voor Vrouwen in 

café De Mouter gaat door! Een knotsgekke avond met mooie prijzen en veel grappige 

extra’s. Om 20.00 uur openen we de deuren, zodat we om 20.30 uur kunnen starten met 

onze Foute Bingo. Deelname aan de Foute Bingo kost € 20,- per persoon (inclusief één 

consumptie en diverse versnaperingen).  

Let op: Er zijn 75 plaatsen beschikbaar. De voorverkoop staat gepland op vrijdag 5 november 

om 19.30 uur bij de voordeur van café De Mouter. Per persoon mogen er 4 kaarten worden 

gekocht en op = op! 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

I.v.m. geldende maatregelen is deelname en toegang aan de Foute Bingo voor 

Vrouwen alleen toegestaan bij het tonen van de CoronaCheck-app of het tonen van 

een negatieve test die aan te vragen is via www.testenvoortoegang.nl.  

 

 

http://www.testenvoortoegang.nl/


Workshop “basis aquarel + bloemen schilderen” 

 

Op maandag 15 november organiseren we weer een creatieve workshop voor 

volwassenen. U kunt zich opgeven voor een workshop ‘basis aquarel en bloemen 

schilderen’ onder leiding van Juul Storms.   

 

De kosten voor deelname zijn € 15,- p.p. incl. één consumptie. De zaal opent om 

19.15 uur en de workshop start om 19.30 uur. Naar verwachting eindigt de workshop 

om 21.00 uur.  

 

Opgave is mogelijk via: info@wijkraadgennep-zuid.nl. 

 

Let op: er is plaats voor 10 personen. VOL = VOL  

 

  

mailto:info@wijkraadgennep-zuid.nl


 

 

 

               

Héél Gennep vitaal! 

 

Alle beweeglessen starten weer! 

 

Gennep Vitaal is een stichting die zich met name richt op de 50-plusser die graag wil sporten 

met leeftijdsgenoten, binnen maar ook buiten. 

Onze sport- en spellessen zijn maatwerk, elke oefening en ieder spel wordt aangepast aan de 

deelnemers en individuele sporters. Tempo, regels en duur worden ter plekke veranderd en 

bijgesteld indien nodig. De docenten zijn deskundig opgeleid voor hun taak waardoor de 

kwaliteit geboden wordt die nodig is. Op verschillende dagen en tijdstippen biedt de 

organisatie de mogelijkheid om te sporten op eigen niveau. Naast sport en spel wordt er ook 

gezwommen. De sfeer is ongedwongen en de stichting zorgt altijd voor deskundige 

begeleiding. 

Er wordt veel gelachen, je voelt de energie voor, tijdens en na de les. Gezelligheid is dan ook 

het smeermiddel. Bewegen is niet alleen gezond maar vooral ook leuk. 

En Gennep Vitaal wil groeien, ook in 2021! We verzorgen de volgende groepslessen in de 

gehele gemeente Gennep: Sportief wandelen, Sport & Spel, Bootcamp en Zwemmen. Vanaf 

maandag 30 augustus starten we weer met al 

onze lessen. 

Gennep Vitaal biedt voor elk wat wils, in 

verschillende niveaus ingedeeld. Kijkt u zelf maar 

even op onze website www.gennepvitaal.nl 

onder het kopje activiteiten. Heeft u zin om mee 

te doen, neem dan gratis 2 proeflessen! 

Meldt u hiervoor aan bij bewegingscoach  

Olga Flintrop tel. 0652 67 02 31 

U bent van harte welkom! 

 

Overig: 



Beste inwoners van Gennep, 

We willen jullie graag van harte bedanken voor jullie 
bijdrage aan de collecte van de Goede Doelen Week 
Gennep 2021! 
Tegen alle verwachtingen in, is er €19.532,77 
gedoneerd. In vergelijking met de opbrengst van 
2019,  
€ 20.442,46, is dit een resultaat waarmee we in deze 
bijzondere tijd erg tevreden zijn. 
Daarvan is € 15.201,77 huis aan huis opgehaald door 
onze collectanten en is er €2.113,- gedoneerd in de 
bussen die bij de winkels stonden (113 enveloppen) -
inclusief de statiegeldactie- en is €2.218,- 
overgemaakt via de bank (53 donaties).  
 
De volgende sponsoren willen we ook graag hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan de 
Goede Doelen Week Gennep: 
Jumbo Gennep, Albert Heijn Gennep, Hubo bouwmarkt Gennep, Bruna Gennep, GON, KBO 
Gennep, Wijkplatform-Gennep West, Gemeente Gennep:  
Hopelijk kunnen we volgend jaar weer op jullie steun rekenen. 
De grootste dank gaat uit naar alle collectanten en andere vrijwilligers die een berg werk 
hebben verzet om tot dit mooie resultaat te komen.  
 
Natuurlijk zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers die iets voor onze Goede Doelen Week 
willen betekenen. Als collectant, of voor andere hand- en spandiensten, of als coördinator 
voor 1 van de Goede Doelen, we zoeken hiervoor nog twee coördinatoren om het team 
weer te completeren. 
 
Namens alle coördinatoren van Goede doelen week Gennep, nogmaals bedankt! 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



De organisatie van de Goede Doelen Week van 

Gennep zoekt versterking. 

 

De Goede Doelen Week van Gennep bestaat uit 

13 fondsen die elk vertegenwoordigd worden 

door één coördinator. Daarnaast zijn er nog 3 

onafhankelijke vrijwilligers die het team aanvullen 

tot een uitgebalanceerde en zeer gemotiveerde organisatie. 

Dit jaar zijn er 2 coördinatoren die hun taken graag overdragen aan een andere vrijwilliger 

uit Gennep. 

Wij zijn hierdoor op zoek naar 2 mensen die bij ons gezellige en zeer gedreven team willen 

komen. Wij zoeken met name iemand die het PR team kan versterken én iemand die graag 

met databases werkt en daarin de administratie van en het contact met de collectanten 

bijhoudt sámen met de andere leden van het collectanten team. 

Er wordt 4 x per jaar vergaderd met het hele team, 1 x in oktober of november om de 

volgende collecte week te starten, 2 x voorafgaand aan de collecte van april en 1 x na afloop 

om de collecte te evalueren. 

De individuele teams komen enkele keren per jaar afzonderlijk bij elkaar, dat verschilt per 

team. 

De coördinatoren hebben daarnaast als taak het contact met hun eigen fonds te 

onderhouden. Dat komt er op neer dat je doorgeeft aan het fonds wanneer de collecte 

plaats vindt, dat je wijzigingen in naam, adres, logo en bankrekeningnummer tijdig doorgeeft 

aan onze organisatie. 

Het lijkt zo op het eerste gezicht misschien best wel veel maar in de praktijk merk je dat je er 

beslist niet alleen voor staat en vele handjes maken nog steeds licht werk! 

Mocht je interesse hebben, neem dan eens vrijblijvend contact met ons op voor meer 

informatie. 

Wil jij je op een andere manier inzetten voor de goede doelen week Gennep dan ben je ook 

van harte welkom. 

Wij horen graag van jou! 

Namens de organisatie 

 

 

 

 

 

Roos van Otterdijk, voorzitter 

Liesbeth Hubertus, secretaris 

info@gdw-gennep.nl 

www.gdw-gennep.nl 
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