Oktober 2021

Agenda Wijkraad:

Datum:

Activiteit:

Locatie:

05-11-2021

Voorverkoop kaarten Foute Bingo
19.30 uur tot 21.00 uur

Café De Mouter
(terras achterzijde)

06-11-2021

Kinderkleding- en speelgoedbeurs
Iedereen

Buurthuis Van Ons

12-11-2021

Foute Bingo voor Vrouwen
Volwassenen

Café De Mouter

13-11-2021

Spooktocht
Jeugd

Duits Lijntje + Vitesse ‘08

15-11-2021

Workshop “Basis aquarel + bloemen
schilderen”
Volwassenen

Buurthuis Van Ons

20-11-2021
21-11-2021

Chocoladeletter versieren (+ pietenbezoek)
Jeugd

--

22-11-2021

Workshop “Sinterklaasservies schilderen”

Buurthuis Van Ons

Volwassenen
01-01-2022

Nieuwjaarswensen
Kinderen

In de wijk

22-01-2022

Bingo
Volwassenen

Buurthuis Van Ons

Maandag
01-11-2021
Maandag
08-11-2021
Maandag
22-11-2021
Maandag
29-11-2021
Maandag
06-12-2021
Maandag
13-12-2021
Maandag
20-12-2021
Vrijdag
24-12-2021

Duitse muziekmiddag met DJ Peter

Toegang gratis

Huiskamerbingo

Toegang gratis

Kaartmiddag

Toegang gratis

Kerstballen maken

Kosten 2 euro p.p.

Winterse muziekmiddag met DJ Peter

Toegang gratis

Rummikub

Toegang gratis

Verhalen uit Gennep

Toegang gratis

Kerstbrunch

Kosten 5 euro p.p.

Aanmelden via:
huiskamer@wijkraadgennep-zuid of via
Dolinda

Vanaf 3 november elke woensdag samen lunchen voor 3,- per persoon:
Komt u gezellig een boterham mee eten? We
zorgen voor brood, divers beleg, een glas melk of
sap en elke week een lekker extraaatje zoals een
worstenbroodje, krentenbol of broodje eiersalade.
U bent welkom vanaf 11.30 uur in de Huiskamer.
Tot 14.30 uur kunt u blijven om te kletsen, een
spelletje te spelen, te lezen, puzzelen of te genieten
van onze andere consumpties. Kijk maar eens op:
http://wijkraadgennep-zuid.nl/huiskamer/

Elke vrijdag 10.30 uur - 13.30 uur “Samen Soepen”:
Op de vrijdag is iedereen welkom voor een lekkere kop soep en een tosti. Kijk op Facebook
of het krijtbord voor de soep van de week! De soep is warm vanaf 11.30 uur. U bent
natuurlijk al eerder welkom voor een kopje koffie of gezellig praatje.

Openingtijden Huiskamer VanOns:
Maandag: 13.30 uur tot 16.30 uur
Woensdag: 11.30 uur tot 14.30 uur
Vrijdag 10.30 uur tot 13.30 uur
Voor meer informatie over de Huiskamer kunt u contact opnemen met onze
Wijkondersteuners Fonni en Dolinda via: wijkondersteuner@wijkraadgennep-zuid.nl.

Nieuws Wijkraad:
Nieuw systeem voor de nieuwsbrief
Als u onze nieuwsbrief van september 2021 heeft ontvangen, is
het u vast opgevallen dat hij er anders uitziet. Onze website is
geheel vernieuwd en sinds kort live. Het versturen van de
nieuwsbrief wordt voortaan dan ook via onze website gedaan.
Achter de schermen hebben wij al gezien dat u onze website
goed weet te vinden en wij hebben al verschillende
aanmeldingen mogen ontvangen. Dit vinden wij erg leuk om te
zien.
Wilt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief, dan kan dit voortaan via onze website.
Ga naar www.wijkraadgennep-zuid.nl/nieuwsbrieven om u aan te melden en blijf op te
hoogte van elk nieuwtje uit onze wijk.

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.

PR/COMMUNICATIE VRIJWILLIGER GEZOCHT:

Wijkraad Gennep-Zuid is op zoek naar een creatieve vrijwilliger die enthousiast wordt van
alles wat met PR, communicatie en social media te maken heeft. Je zult hierbij deel
uitmaken van ons bestuur. Kun jij goed schrijven en denk je graag mee over hoe je zaken op
allerlei gebieden in Gennep-Zuid onder de aandacht kunt brengen via verschillende digitale
kanalen? Reageer dan op onderstaande vacature.
Wat ga je doen?
•
•

•
•
•
•

Berichten over evenementen, nieuws en praktische zaken relevant voor onze
wijkgenoten schrijven en plaatsen op Facebook.
Het beheren van onze website, waaronder maandelijks het verzenden van onze
nieuwsbrief, evenementen toevoegen en alle informatie up-to-date houden.
Basiskennis van WordPress is een pré, maar voor een goede instructie wordt
gezorgd.
Het schrijven van artikelen voor onze nieuwsbrief of Wijkblad.
Flyers en ander drukwerk ontwerpen.
Eens per maand deelnemen aan bestuursvergaderingen.
Naar wens kun je ook deel uitmaken van de organisatie van verschillende activiteiten
die wij in de wijk laten plaatsvinden.

Wij bieden jou een gezellig en gemotiveerd team van bestuursvrijwilligers met als doel de
wijk Gennep-Zuid leefbaar, veilig en gezellig te maken.
Interesse? Fijn! Neem contact op met onze voorzitter Melanie via:
voorzitter@wijkraadgennep-zuid.nl met jouw motivatiebrief of voor vragen over de functie.

Ophalen oud-papier Gennep-Zuid:
Na het aanpassen van het ophaalschema van het oud-papier ontvangen
we als Wijkraad geregeld een ‘klacht’ over oud-papier dat niet is
opgehaald of op verkeerde momenten aan straat staat. Om te
voorkomen dat het oud-papier op de verkeerde momenten aan straat
staat en onnodig blijft staan, plaatsen we al geruime tijd meldingen op
onze Facebookpagina op de dag dat het oud-papier wordt opgehaald.
Vanaf deze maand zullen we dit ook de dag voorafgaand aan de
ophaaldag doen.
Voor de wijkgenoten zonder Facebook publiceren we onderstaande
informatie vanuit de gemeente Gennep. Hopelijk staat het oud-papier op
de juiste tijd aan de weg en zorgen we samen voor een schone, opgeruimde wijk!

Nieuws Huiskamer:
We zijn weer open!
Sinds twee maanden is Buurthuis Van Ons weer voor iedereen geopend.
In de Huiskamer kunt u gezellig een praatje maken, een spelletje spelen of gewoon een
drankje nuttigen. 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.
Vrijdagochtend is er verse soep verkrijgbaar en verkopen we tosti's. Dit alles voor slechts 1
euro per stuk! Heeft u zin om een keer aan te schuiven voor soep of gewoon voor de
gezelligheid en een kop koffie? Onze openingstijden zijn:
Maandag 13.30 uur – 16.30 uur
Woensdag 11.30 uur – 14.30 uur
Vrijdag
10.30 uur – 13.30 uur

Huiskamer VanOns heet u van harte welkom :
Op maandag zijn we geopend van 13.30 uur - 16.30 uur voor diverse activiteiten. U bent
niet verplicht om deel te nemen. Wilt u graag genieten van een drankje, gebakje of een
praatje? Dan zijn we er ook voor u!
Bent u slecht ter been, of vindt u het een drempel om alleen naar de Huiskamer te komen;
neem dan contact op met de Wijkondersteuner.
Samen maken we een afspraak op maat! Kent u iemand die graag het huis uit wil, neem hem
of haar dan een keer mee voor een kop koffie!
Vrijwilligers zijn ook van harte welkom!
We kijken uit naar uw komst!

Tijdschriften gezocht:
Heeft u uw tijdschriften uit? Gooi ze dan niet
weg, maar doneer ze aan De Huiskamer. Hier
komen mensen uit de wijk samen voor een
hapje, een drankje en ontspanning. Een
tijdschrift zou daarbij dus erg welkom zijn. U kunt
de tijdschriften brengen tijdens openingstijden
(zie www.wijkraadgennep-zuid.nl/huiskamer) of
stuur een mail naar huiskamer@wijkraadgennepzuid.nl. Wij danken u bij voorbaat!

Activiteiten:
Kinderkleding- en speelgoedbeurs:
Op zaterdag 6 november organiseert Wijkraad GennepZuid voor de tweede keer een kinderkleding- en
speelgoedbeurs. Het ideale moment om leuke
decembercadeaus in te slaan of een feestelijke outfit te
scoren!
Let op: er zijn géén verkoopplekken meer beschikbaar!
Toegang tot de beurs is gratis!

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).
De voorverkoop staat gepland op vrijdag 5 november om
19.30 uur bij Café De Mouter (achterzijde terras). Per
persoon mogen er 4 kaarten gekocht worden.
75 kaarten beschikbaar. 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.

Spooktocht:
Na een jaar van uitstel mag ook de jaarlijkse
spooktocht voor de jeugd weer plaatsvinden.
Deze staat gepland op zaterdag 13 november. Er
wordt gestart vanaf 19.30 uur (ingang bos bij
Duits Lijntje) en de tocht eindigt in de kantine
van Vitesse ’08.
Houd jij van een avondje lekker griezelen met je
vrienden of vriendinnen? Durf jij in het donker
het bos in? Ben jij tussen de 8 en 16 jaar?
Geef je dan snel op voor de spooktocht via:
info@wijkraadgennep-zuid.nl.
VOL = VOL
Zie onze Facebookpagina voor meer informatie.

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

Chocoladeletter pimpen + pietenbezoek:
Op zaterdag 20 en zondag 21 november organiseert
Wijkraad Gennep-Zuid de activiteit ‘Chocoladeletter
pimpen’. Voor deze activiteit komt de Wijkraad naar u toe.
Voor 2,50 per kind ontvangt u een chocoladeletter,
snoepgoed om te versieren en een plakstift om het
snoepgoed op de letter te plakken. De materialen voor
deze activiteit worden bij u thuis afgeleverd door twee
pieten. Onze pieten zullen op ludieke wijze de letters op de
verschillende plekken in de wijk afgeven met een kort
bezoekje. We willen op deze manier alle kinderen in onze
wijk kunnen voorzien van een pietenbezoek.
Opgave is mogelijk t/m zondag 14 november via: info@wijkraadgennep-zuid.nl.
Zaterdag 20 november: 10.00 uur tot 14.00 uur
Zondag 21 november: 12.00 uur tot 16.00 uur
VOL = VOL

Workshop “Sinterklaas servies maken”:
Op maandag 22 november organiseren we een leuke en creatieve workshop voor
volwassenen. U kunt zich opgeven voor een workshop ‘Sinterklaas servies maken’ onder
leiding van Chantal van Ophuizen.
Tijdens deze creatieve workshop maken we één ontbijtbordje en twee petit four bordjes en
ontvangt iedereen een kleinigheidje voor thuis.
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 21.30 uur.
Opgave is mogelijk via: info@wijkraadgennepzuid.nl.
Let op: er is plaats voor 8 personen. VOL = VOL

Overig:

