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Datum:  Activiteit:  Locatie:  
04-03-2022 Filmavond – jeugd 

‘Buurman en Buurman – Winterpret’ 

Buurthuis Van Ons 

11-03-2022 Bingo – volwassenen 

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 

17-09-2022 Burendag Gennep-Zuid 

 

Norbertplein 

  
  

Agenda Wijkraad: 



 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over Fonni, over wat zij als 

Wijkondersteuner kan betekenen vind je 

op https://www.dorpslab.org/impact/wijkondersteuner-fonni-klosters 

Fonni is te bereiken op onderstaand emailadres of telefonisch via 06-
19550723. 
Wijkondersteuner@wijkraadgennep-zuid.nl  

https://www.dorpslab.org/impact/wijkondersteuner-fonni-klosters
mailto:Wijkondersteuner@wijkraadgennep-zuid.nl


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


 

 

 

Voorwoord en nieuws uit de wijk: 

Hopelijk is iedereen 2022 goed begonnen. Ook al is het er de tijd niet meer 

voor, namens het bestuur van de Wijkraad wil ik u allen het beste wensen voor 

dit nieuwe jaar in goede gezondheid. Vooral dat laatste is de laatste weken 

weer hot, na de strenge lockdown die we achter de rug hebben.  

De meeste kinderen mogen weer lekker naar school. Even iets anders en vooral 

vriendjes en vriendinnetjes zien. Wat verlangen we er toch allemaal naar dat 

het weer terug gaat naar “normaal”. Ook de ondernemers en de horeca, die 

het al heel lang heel moeilijk hebben, laten we proberen waar het kan, hen 

lokaal te steunen. 

Vooruitkijkend naar wat 2022 voor u als inwoner van Gennep-Zuid gaat 

brengen, is dat als het aan ons ligt, heel wat. Op voorgaande pagina in deze 

nieuwsbrief, treft u de agenda aan van datgene dat al gepland staat. Een aantal 

activiteiten stonden voor januari gepland, maar konden vanwege de 

maatregelen nog niet doorgaan. Daarom zijn deze naar maart verschoven, in de 

hoop dat het dan allemaal wel weer kan. 

Een heel belangrijk punt voor 2022 is de oprichting van een Stichting bestuur 

t.b.v. Buurthuis Van Ons. Er wordt heel hard gewerkt, om per 01 april a.s. de 

exploitatie van Buurthuis Van Ons in beheer van de Stichting i.o. te laten vallen, 

inclusief de gehele exploitatie. Dit is een behoorlijke kluif, waarbij ook de 

Wijkraad, zij het deels, betrokken is. Samen proberen we ervoor te zorgen dat 

door de openstelling en de activiteiten het Buurthuis weer van en voor 

iedereen wordt. Grote dank aan het groepje wijkbewoners dat zich hier zo 

enorm voor inzet. Mocht u daarin nog denken uw steentje te kunnen bijdragen, 

dan kunt u dit altijd doorgeven aan onze Wijkondersteuner, Fonni Klosters. 

Daarnaast is het de bedoeling dat op niet al te lange termijn, de eerste schop 

de grond in gaat voor de aanleg van twee nieuwe speeltoestellen in Speeltuin ‘t 

Zuidtreintje. Ook door deze werkgroep is keihard gewerkt om dit mogelijk te 

maken, maar ook zonder uw bijdrage was dit niet mogelijk geweest!  

Nieuws Wijkraad: 



Dus: voldoende uitdaging en voldoende plannen! Wij hebben er weer zin in en 

hopen u dit jaar een keer in Buurthuis Van Ons te treffen of bij een van onze 

activiteiten. Mocht u tips of ideeën hebben, laat dit vooral weten via: 

info@wijkraadgennep-zuid.nl 

Invulling vacatures: 

Na een aantal keren publiceren op onder andere Facebook, in de Nieuwsbrief 

en in ons Wijkblad, zijn we erin geslaagd twee vacatures in het bestuur te 

vullen.  

Per 1 februari treedt William Verbruggen af als penningmeester. William heeft 

de afgelopen 3 jaar alles rondom de financiën voor de Wijkraad geregeld. Daar 

zijn wij hem erg dankbaar voor. Gijs Janssen neemt het stokje per deze datum 

over van William. Verderop in deze uitgave, stelt Gijs zich aan u voor. We zijn 

erg blij met Gijs als nieuwe penningmeester en wensen hem veel succes. 

William bedankt voor de afgelopen jaren! 

Verder heeft Simone van Rumund vanwege persoonlijke redenen moeten 

kiezen om haar taak als  bestuurslid neer te leggen per 01 februari. Simone 

vervulde de PR- en ontwerpfunctie binnen de Wijkraad. Veel van de mooie 

posters en flyers kwamen van haar hand. We zullen haar creativiteit missen.  

Heel blij zijn wij met Brigit van Beek, die aangegeven heeft deze taken over te 

willen nemen van Simone. Een nadere kennismaking tussen Brigit en het 

bestuur van de Wijkraad moet nog plaatsvinden, dus Brigit zal zich in de 

volgende nieuwsbrief uitgebreider voorstellen. 

Ook Simone willen wij heel hartelijk danken voor haar inspanningen het 

afgelopen jaar. Zowel William als Simone zullen we zeker terugzien tijdens 

activiteiten van de Wijkraad, dus dit is geen afscheid, maar een BEDANKT en tot 

ziens!  

 

 

mailto:info@wijkraadgennep-zuid.nl


Welkom Gijs:  

Even voorstellen... Ik ben Gijs, vader van 2 jongens 

(Tijl en Bram), vriend van Dieke, sinds half november 

wonend op het Pagepark te Gennep en vanaf 1 

februari de nieuwe penningmeester van de Wijkraad. 

Wij komen uit Arnhem en zijn hier naartoe verhuisd 

omdat Dieke samen met haar zus een kleinschalig 

wooninitiatief gaat starten in Heijen. Omdat ik graag 

nieuwe mensen leer kennen in de wijk, en 

tegelijkertijd een steentje wil bijdragen aan de 

saamhorigheid in mijn omgeving, ga ik met veel 

plezier aan de slag in deze rol. Samen met de andere bestuursleden gaan we, 

ondanks eventuele beperkingen, er een mooi, actief en gezellig jaar van 

maken! 

 

Bijdrage speeltuin ’t Zuidtreintje: 

De Foute Bingo voor Vrouwen op vrijdag 13 november jl. heeft € 241,50 

opgeleverd voor de werkgroep van speeltuin ’t Zuidtreintje. Dit bedrag komt 

ten goede aan het opknappen van de speeltuin. Op de foto nemen John 

Michels (bestuurslid Wijkraad) en Anke Janssen (lid werkgroep speeltuin), met 

haar gezin, de cheque in ontvangst.  

 



Nieuwjaarswensen: 

Na een prachtig artikel in de Maas- en 

Niersbode over de traditie van het 

Nieuwjaarswensen, was het toch even 

spannend of de jeugd in Gennep-Zuid op 

zaterdag 1 januari weer massaal met de tas 

langs de deuren zou gaan. De lockdown zorgde 

voor enige onrust, maar gelukkig werd er 

creatief ingespeeld op het aanbieden van een 

(veilige) manier om wat lekkers aan de 

kinderen aan te bieden.  

 

Vanuit verschillende straten in Gennep-Zuid  

waren kinderstemmen hoorbaar die 

wijkgenoten een zalig of gelukkig nieuwjaar wensten.  

Een enkeling wenste de kinderen in Genneps dialect een 

zalig nieuwjaar. Vanuit verschillende straten hebben we 

positieve berichten ontvangen. Snoepgoed ging op en het 

bleef lekker doorlopen,  

zonder al teveel grote groepen. Vanuit één wijkgenoot 

ontvingen we een foto van een turflijst waarop te zien is 

dat er 98 kinderen aan de deur zijn geweest! Ook werden 

de jongste bewoners uit onze wijk meegenomen in de 

wandelwagen en wordt deze traditie dus met de paplepel 

ingegoten. Wij worden vrolijk van deze berichten! We 

hopen dat we volgend jaar, met z’n allen, de traditie nog verder op de kaart 

kunnen zetten. Een zalig nieuwjaar en tot volgend jaar! 

 

 

 

 
  



 

                                                                                                         

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.  

 

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. 

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