
 
 

 

 

 

 

  

 

 

FEBRUARI 
 



Voorwoord 

De 1e 2 maanden van het jaar zitten er alweer op. Wat vliegt de tijd!  

En wat een goed nieuws hebben we gekregen halverwege februari. Het land 

gaat eind februari weer geheel open. Eindelijk, we zijn 2 jaar verder, veel 

ervaringen rijker, maar richting voorjaar kunnen we eindelijk weer het 

“normale” leven oppakken. 

Dat betekent ook dat wij weer activiteiten kunnen en mogen organiseren, dit 

zullen wij zeker gaan doen. Datgene dat al gepland staat, leest u verderop in 

deze nieuwsbrief. 

We hebben daarnaast nog meer goed nieuws te melden. Jan Linders Gennep, 

heeft Wijkraad Gennep-Zuid uitgekozen als goede doel van 2022. Wat dit 

inhoudt, leest u verderop in onze nieuwsbrief. Wij zijn daar heel erg blij mee en 

we hopen dat u allemaal, vooral als er een activiteit van de Wijkraad 

plaatsvindt in de winkel, daar een boodschap komt doen. Met deze opbrengst 

kunnen we weer allerlei leuke dingen doen als Wijkraad.  

Wilt u nog sneller op de hoogte zijn van onze activiteiten en ander nieuws, dan 

nodigen wij u uit om onze Facebook pagina te liken (uiteraard als u Facebook 

gebruikt). We werken ook aan een Instagram account, maar zover is het nog 

niet.  

Voor alle carnavalisten heel veel plezier gewenst, na 2 jaar, mag er eindelijk 

weer het een en ander doorgaan, geniet er van! 

Voor nu wens ik u veel leesplezier! 

Groeten Melanie Jansen-van Lendt (Voorzitter Wijkraad Gennep-Zuid) 

  



 

 

 

 

 

 

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 

12-03-2022 Producten- en dienstenveiling  

9.00 uur tot 18.00 uur 

Online via Facebookpagina 

12-03-2022 Verkoop warme soep  Winkel Jan Linders 

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 

10-04-2022 Vogelhuisjes bouwen i.s.m. IVN Bosploeg (nabij 

begraafplaats Gennep-Zuid) 

17-09-2022 Burendag Gennep-Zuid Norbertplein 

  

AGENDA WIJKRAAD 



  



  



Producten- en dienstenveiling op zaterdag 12 maart 

Op zaterdag 12 maart organiseert Wijkraad Gennep-Zuid in samenwerking met ondernemers 

uit onze wijk en het centrum van Gennep een producten- en dienstenveiling via onze 

Facebookpagina. Veel ondernemers hebben een lastige coronaperiode achter de rug en de 

leefbaarheid van onze ondernemers i.c.m. een levendig centrum, waarbij lokaal gekocht 

wordt, vinden we ook vanuit de Wijkraad belangrijk.  

 

De producten- en dienstenveiling die we op deze dag organiseren treft hier ook een goed 

doel voor onze eigen wijk. Iedere euro die overboden wordt op het aangeboden product of 

dienst, levert geld op voor het opknappen van speeltuin ’t Zuidtreintje aan de 

Langeweg/Anjerstraat.  

Via Facebook kunt u zich aanmelden voor dit evenement. Aanmelden betekent niet dat u 

moet bieden, maar u kunt zich hier natuurlijk wel vrijblijvend oriënteren op al het moois dat 

op zaterdag 12 maart aangeboden wordt. De komende weken verschijnen er telkens sneak 

previews als aankondiging voor de veiling. Kunt u zich niet bedwingen en bent u enorm 

nieuwsgierig? Loop dan eens door de wijk of het centrum om te zien waar u de poster ‘Wij 

doen mee’ ziet hangen. Deze ondernemers zijn allemaal betrokken bij deze actie. En we 

kunnen u verklappen dat het er enorm veel zijn! 

Op zaterdag 12 maart verschijnt er vanaf 

9.00 uur ’s morgens iedere 15 minuten een 

nieuwe veiling in evenement op onze 

Facebookpagina. De tijd waarop u op deze 

veiling kunt bieden, met bijbehorende 

informatie over het product/dienst, kunt u 

vinden in de aankondiging van de veiling. Het 

startbod van de veiling is het bedrag dat de 

ondernemer hier minimaal voor wil 

ontvangen, voor minder wordt het dus niet 

geveild! Iedere euro die meer wordt 

geboden gaat dus naar het opknappen van 

de speeltuin. Helpt u de ondernemers en ons 

ook een handje door te bieden op een van 

de prachtige producten of diensten? 

Meld u snel aan voor dit evenement, en deel 

het met vrienden om nog meer bekendheid 

te geven aan deze actie met dit prachtige 

doel! Alvast bedankt! 

Brigit en Claudia 

Wijkraad Gennep-Zuid 



 



  



 

Maandagmiddag 13.30 uur - 16.30 uur:  

Op maandag kunt u genieten van georganiseerde activiteiten. De actuele 

agenda staat op het krijtbord in de 

Huiskamer en in de maandelijkse 

nieuwsbrief (aanmelden via de website: 

www.wijkraadgennep-zuid.nl). Daarnaast 

is er op maandag altijd iets lekkers voor 

bij de koffie voor € 0,50, gebakken door 

Femke. 

 

                                             

 



www.wijkraadgennep-zuid.nl/huiskamer 

Vrijdag Samen Soepen 10.30 uur - 13.30 

uur: 

                                                                                                        

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 via 06-19550723. 
Buurthuis Van Ons een plek van en voor de wijk!  

http://www.wijkraadgennep-zuid.nl/huiskamer
https://www.dorpslab.org/impact/wijkondersteuner-fonni-klosters


Zoals u weet is er sinds september een groep enthousiaste wijkgenoten aan de 

slag gegaan met het oprichten van een stichtingsbestuur voor Buurthuis Van 

Ons.  

Samen hebben zij een toekomstplan gemaakt waar aandacht besteed wordt 

aan de visie en doelstellingen, het programma, de organisatie, het beheer, de 

accommodatie, de financiën en de communicatie. Het conceptplan is gedeeld 

en besproken met de gemeente en 

samen worden nu stappen gezet om 

tot realisatie te komen. Het wordt 

fantastisch!  

We zetten kleine stapjes voor deze 

grootse plannen. Stappen die we 

graag met de inwoners van Gennep-

Zuid willen maken. 

We zijn nog op zoek naar 

penningmeester om ons bestuur te 

versterken. Ook zoeken we een 

beheerder (vacature volgt), 

gastvrouwen en gastheren, klussers 

en vaste huurders.  

 

Heb jij zelf een idee hoe jouw talent bij kan dragen aan een bloeiend 

buurthuis? Laat je horen ;)  

Alle ideeën zijn welkom, stuur ze naar info@buurthuisvanons.nl of bel met 

wijkondersteuner Fonni 06-19550723  

  

mailto:info@buurthuisvanons.nl


  



 

 

 

Goede doel Jan Linders Fonds 

 

Wauw! Een jaar lang zijn wij het 

goede doel van Jan Linders Gennep. 

Zij sponsoren ons bij activiteiten, 

doneren een maand statiegeld en 

houden 2x per jaar een vers verkoop 

waarvan een deel van de 

opbrengsten naar ons gaan. Wij gaan 

leuke activiteiten organiseren zoals 

paaseieren verven in de winkel, een 

bierproeverij bij Buurthuis Van Ons 

met de speciaal bieren van Jan 

Linders en een feestje in speeltuin ‘t 

Zuidtreintje op 8 juni met nationale 

buitenspeeldag. Vind je het leuk om 

een keer te helpen met organiseren, 

of bijvoorbeeld een kraampje te 

bemannen en zo geld te verdienen 

voor de wijk, neem contact op met 

wijkondersteuner Fonni.  

We zien jullie graag op zaterdag 12 maart bij de Jan Linders voor een kopje 

soep en een broodje knak!  

 

 

 

 

  



Verhuisbericht: 

Hoi allemaal, ik ben Brigit, 47 jaar en getrouwd met Jurrien. 

Na een omzwerving van ruim 2,5 jaar naar de mooie 

provincie Groningen zijn we sinds eind oktober weer terug in 

Gennep.  

Door mijn werk als secretaresse bij Blink, een organisatie die 

vrijwilligers inzet bij mensen met een beperking en dat 

onderdeel was van Dichterbij snap ik het belang van 

vrijwilligers heel goed. Ik werd dan ook heel enthousiast toen 

ik de oproep voor vrijwilligers in het Wijkkrantje las. Naast nieuwe mensen 

leren kennen, wil ik ook graag iets voor deze wijk betekenen en daarom ben ik 

sinds 1 februari gestart als bestuurslid PR/Communicatie. Ik heb er enorm veel 

zin in om samen met jullie allen er iets moois en gezelligs van te maken.  

 

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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