
 
 

 

 

 

 

  

December 2021 
 

 

 

December 2021 



 

 

 

 

 

 

  
 
 

 
 

Datum:  Activiteit:  Locatie:  
01-01-2022 Nieuwjaarswensen  

10.30 uur tot 14.00 uur 

In de wijk 

04-03-2022 Filmavond  

‘Buurman en Buurman – Winterpret’ 

18.45 uur 19.45 uur 

Buurthuis Van Ons 

11-03-2022 Bingo 

20.00 uur tot 22.30 uur 

(zaal open 19.30 uur) 

Buurthuis Van Ons 

19-03-2022 Kinderkleding- en speelgoedbeurs 

11.00 uur tot 14.00 uur 

Buurthuis Van Ons 

08-04-2022 Foute Bingo voor Vrouwen editie 6 

20.30 uur tot 23.30 uur 

Café De Mouter 

  
  

 Agenda: 



 

 

 

 

 

 

 

www.wijkraadgennep-zuid.nl/huiskamer

http://www.wijkraadgennep-zuid.nl/huiskamer


 

Donderdagavond 19.00 - 21.00 uur * 

 

Vrijdag 10.30-13.30 uur Samen Soepen  

www.wijkraadgennep-zuid.nl.

http://www.wijkraadgennep-zuid.nl/


Agenda Wijkraad 

Prijsvraag: 

 

Omdat het voor veel mensen een grote 

bron van ergernis is, willen wij u vragen 

met ons mee te denken om het 

hondenpoep-probleem in onze wijk op te 

lossen.  

Wie heeft het leukste, beste of meest 

creatieve idee om hondenbezitters (met 

name de groep die niet opruimt) hiertoe 

meer te stimuleren en aan te moedigen? 

Op deze manier houden we het voor 

iedereen leefbaar en schoon in onze 

Wijk. 

Laat het ons weten, het beste idee zal 

worden beloond met een leuke prijs! 

Insturen van uw idee kan via: info@wijkraadgennep-zuid.nl. 

Nieuws Wijkraad: 

mailto: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 deze 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. 

  

mailto:voorzitter@wijkraadgennep-zuid.nl


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.  

 

 

 

Deze nieuwe wijkbewoners 

zijn de neefjes Toby en 

Bram. Welkom jongens! 

En deze knappe aanwinst 

heet Marlin. Welkom in de 

wijk! 

mailto:info@wijkraadgennep-zuid.nl
mailto:info@wijkraadgennep-zuid.nl


Buurthuis Van Ons: 

 

Een groep enthousiaste inwoners heeft een stichtingsbestuur (in oprichting) 

gevormd. Onder begeleiding van Rob van der Wijst van Dorpslab hebben zij een 

voorstel geschreven. Dit voorstel bespreekt het bestuur i.o. in januari met de 

gemeente Gennep. Ken of ben jij iemand met bestuurlijke ervaring en wil je 

een bijdrage leveren? Neem dan contact op met onze Wijkondersteuner Fonni 

Klösters via 06-19550723.  

Wilt u iets organiseren of structureel aanbieden in het Buurthuis met 

maatschappelijk meerwaarde (denk o.a. aan sportieve, culturele, kunstzinnige, 

of ontmoetingsactivitiviteiten)? Dan horen we het ook graag! 

 





Op 20 december stond er een voordracht gepland door Paul Mengelberg en 

Harm Teunissen. Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om deel te 

nemen, verzetten we deze bijeenkomst naar het voorjaar. Beide heren zijn 

betrokken bij de stichting Erfgoed Gennep. Dhr. Mengelberg vertelt over de 

verzameling foto’s, films, bidprentjes en andere zaken die de stichting 

verzamelt en beheert om de Gennepse geschiedenis levend te houden.  

Dhr. Teunissen zal aan de hand van beeldmateriaal laten zien hoe de 

 Gennepse Heij veranderde in de wijk Gennep-Zuid.  

 

Afscheid vervangend Wijkondersteuner Dolinda: 

 

Gedurende de periode dat onze Wijkondersteuner 

Fonni Klösters met zwangerschapsverlof was (juni 

t/m half september) heeft Dolinda Bernards haar in 

deze functie vervangen. Zij werd het vaste gezicht 

in Huiskamer VanOns. Na de terugkeer van Fonni, 

hebben we toestemming gekregen van de 

gemeente, om Dolinda tot het einde van dit 

kalenderjaar te behouden. Hier waren we als 

Wijkraad erg blij mee. Uiteindelijk is besloten om aan 

het eind van dit jaar, afscheid te nemen van Dolinda, 

omdat het een tijdelijke invulling betrof.  

We willen Dolinda namens het Bestuur van de 

Wijkraad, maar nog belangrijker, namens alle 

vrijwilligers van Huiskamer VanOns en de bezoekers 

van de Huiskamer bedanken voor haar enthousiasme, 

haar flexibiliteit, haar luisterend oor en alles wat ze voor iedereen gedaan 

heeft. Veel succes bij het vinden van een mooie, nieuwe uitdaging Dolinda! 

Nieuws Huiskamer: 



 

 

 

Een terugblik op het chocoladeletter pimpen en Pietenbezoek: 

  

Activiteiten: 



 

 

 

 

 



Nieuwjaarswensen: 

Op zaterdag 1 januari kunnen alle kinderen van de basisschool weer 

deelnemen aan het Nieuwjaarswensen in Gennep-Zuid. In het Wijkblad van 

november jl. heeft u op de middenpagina een kleurplaat gevonden. Deze 

kleurplaat hangt u voor de raam om te laten zien dat de kinderen uit onze wijk 

welkom zijn op u een ‘zalig Nieuwjaar’ te wensen. Op de achterkant van deze 

kleurplaat vindt u informatie om deze activiteit zo veilig mogelijk te laten 

verlopen. We vinden het erg leuk om foto’s van u te ontvangen. Deze kunt u 

mailen naar: info@wijkraadgennep-zuid.nl.  

Bent u onverhoopt vergeten de kleurplaat uit het Wijkblad te halen? Geen 

nood, want deze kunt u vinden op onze website: www.wijkraadgennep-zuid.nl.  

Start: 10.30 uur 

Eindtijd: 13.30 uur 

 

 

 

 

Deze nieuwe wijkbewoners zijn de neefjes  Toby en Bram.  

Welkom jongens! 
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