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Bij het uitkomen van deze Nieuwsbrief, zit het 1e kwartaal van
2022 er alweer op. Ongelooflijk hoe snel dit is gegaan. Naast het
feit dat we nu volledig af zijn van de Corona maatregelen, met
uitzondering van de basisregels, gaan we ook echt weer richting
het mooie weer! Wat is maart een mooie en vooral zonovergoten
maand geweest. Dat we daar nog maar lang en veel van mogen
genieten met z'n allen.

Inmiddels hebben wij ook weer onze eerste activiteiten kunnen
aanbieden. Wat te denken van de bioscoop voor de kinderen, de
1e bingo van dit jaar is weer een feit, evenals de 1e activiteit in het
jaar waarin we Goede Doel van Jan Linders zijn, onze succesvolle
producten- en dienstenveiling in samenwerking met de lokale
ondernemers en de 1e kinderkleding- en speelgoedbeurs.
Best behoorlijk, hopelijk heeft u ergens bij aanwezig kunnen zijn
en kunnen zien en ervaren hoe leuk het is om samen met
wijkgenoten iets gezelligs te doen!
En, we hebben nog veel meer in de planning!
Dat is verderop in deze nieuwsbrief terug te vinden.
Het is ook bijna 1 april, en nee, dit is geen grap, vanaf dat
moment wordt Buurthuis Van Ons niet langer beheerd door 4Events, maar is de kersverse Stichting in oprichting Buurthuis Van
Ons hier verantwoordelijk voor. Wat hebben zij hard gewerkt en
mooie plannen gemaakt. Ook hier leest u meer over verder op in
deze nieuwsbrief. Zij kunnen nog steeds ondersteuning
gebruiken, dus wilt u meedenken of op een andere manier uw
steentje bijdragen, neem dan contact met hen op via
info@wijkcentrumvanons.nl
Wilt u nog sneller op de hoogte zijn van onze activiteiten en ander
nieuws, dan nodigen wij u uit om onze Facebookpagina te liken
(uiteraard als u Facebook gebruikt). Ook hebben we een
Instagram account.
Heeft u eraan gedacht om de klok afgelopen nacht één uur
vooruit te zetten? Om 2.00 uur wijzigde de tijd naar zomertijd en
werd het 3.00 uur. Dus een uurtje korter slapen, maar wel een
uurtje langer licht ‘s avonds, hoe fijn is dat!
Voor nu wens ik u veel leesplezier!
Groeten Melanie Jansen-van Lendt
(Voorzitter Wijkraad Gennep-Zuid)

AGENDA WIJKRAAD GENNEP-ZUID
Datum:

Activiteit:

Locatie:

01-04-2022

Voorverkoop Foute Bingo voor Vrouwen
19.30 uur tot 20.30 uur

Café De Mouter

02-04-2022

Gennep Schoon

Langs de Maas

08-04-2022

Foute Bingo voor Vrouwen editie 6

Cafe de Mouter

10-04-2022

Vogelhuisjes bouwen i.s.m. IVN

IVN - (Natokamp)

11-04-2022

Bloemschikken

Wijkcentrum Van Ons

16-04-2022

Paaseieren schilderen

Jan Linders

18-04-2022

Paasspellenmiddag

Speeltuin 't Zuidtreintje

07-05-2022

Moederdag pakketjes

Jan Linders

08-06-2022

Buitenspeeldag

Speeltuin 't Zuidtreintje

25-06-2022

Bierproeverij

Wijkcentrum Van Ons

23-07-2022

Zomerspecial

Jan Linders

17-09-2022

Burendag Gennep-Zuid

Norbertplein

HUISKAMER
Van Ons
Huiskamer Van Ons heet u van harte welkom
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/haar dan een keer mee voor een kop koffie!

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.

Woensdag Lunch 11.30 uur - 13.30 uur:
Komt u gezellig een boterham mee eten? Voor € 3,- neemt u deel aan
een gedekte broodtafel en krijgt u één warm drankje. Elke week is er
een extraatje zoals een
worstenbroodje, een krentenbol of een broodje met salade. Na de
lunch mag u blijven om te kletsen, een spelletje te spelen, te lezen,
puzzelen of te genieten van onze andere consumpties. Kijk maar eens
op www.wijkraadgennep-zuid.nl/huiskamer

Vrijdag Samen Soepen 10.30 uur - 13.30 uur:
Op vrijdag is iedereen welkom voor een lekkere kop verse soep en
een tosti. Kijk op Facebook of het krijtbord voor de soep van de week!

HUISKAMER
Van Ons
Activiteiten op maandag
28 maart: Paaskippen
4 april: Papiermaché ei
11 april: Paasei haken
18 april: Spelletjes middag
25 april: Katfles van papiermaché
2 mei: Spelletjes middag
9 mei: Katfles schilderen
16 mei: Spelletjesmiddag
23 mei: Mini schilderijtjes maken
30 mei: Spelletjes middag

Café De Mouter 30 jaar!
Natuurlijk laat ook Wijkraad Gennep-Zuid het 30-jarig
jubileum van Anita in Café De Mouter niet ongemerkt
voorbijgaan. We hebben wel even gewacht tot na de
Carnaval, toen had Anita het druk genoeg, maar daarna
hebben we, namens alle wijkgenoten, een mooie schaal
met bloemen gebracht naar Anita. Daar kan ze nog lang
plezier van hebben.
We hopen dat we nog lang terecht kunnen bij Café de
Mouter voor een gezellige avond of een bruisend
feestje en daarbij kunnen genieten van de gastvrijheid
van Anita!
Namens Anita bedankt aan alle wijkgenoten voor de
attentie en hopelijk ziet ze jullie snel een keer!

Bioscoop voor de kinderen
Vrijdagavond na de Carnaval was er weer een filmavond voor
de kinderen georganiseerd, bij Buurthuis van Ons.
Wat een fantastisch mooie opkomst hebben we gehad!
De stoelen moesten uit alle hoeken getoverd worden om
onze kleine gasten allemaal een plekje te geven.
In totaal 40 kinderen hebben onder het genot van een zakje
chips en een bekertje ranja genoten van de
film “Buurman en Buurman”.
Maar ook de meegekomen ouders hebben een gezellige
avond gehad en een drankje gedronken in de andere zaal.
Zo konden onze kleine bioscoopgangers rustig naar deze
leuke film kijken.
Interesse om de volgende keer ook te komen? Houd onze
agenda in de gaten voor de volgende film, want iedereen is
van harte welkom!

Overlast melden
Naar aanleiding van diverse en herhaalde klachten, over met name
hondenpoep overlast, maar ook ten aanzien van parkeeroverlast,
hebben wij dit tijdens ons overleg met de Gemeente besproken. De
gemeente heeft ons gevraagd aan alle wijkgenoten te
communiceren hoe dit het beste aangepakt kan worden.
De overlastmeldingen (foutparkeren, hondenpoep etc.) graag
rechtstreeks bij de gemeente melden. Door de rechtstreekse
meldingen, krijgen zij een goed zicht op concrete problemen en
geeft het hen een goed inzicht in de problemen, locaties en
dergelijke. Via deze Nieuwsbrief en het Wijkblad in april attenderen
wij de buurtbewoners op de mogelijkheid om de overlast altijd
direct en rechtstreeks te melden. Dit kan telefonisch op 0485 –
494141 of digitaal via de website www.gennep.nl/meldingopenbare-ruimte Hier kunt u doorklikken bij “melding doen” naar
“melding pagina” en dan de melding die u wilt doen, selecteren
(hondenoverlast, openbare ruimte, verlichting etc.).

Maar, als extra tip, die mogelijk ook iets gaat veranderen in het
gedrag van mensen, geef de baasjes die de hondenpoep wel
opruimen, eens een complimentje! Je zult zien, dat werkt! Als
anderen dit horen, passen zij hopelijk hun gedrag aan.

Bingo in Buurthuis Van Ons:

Op vrijdag 11 maart stonden om 19.30 uur de eerste fanatieke
bingospelers voor de deur van Buurthuis Van Ons te wachten. Vanuit
de Wijkraad organiseerden we deze avond voor het eerst een
wijkbingo. Voor € 7,50 per persoon werden zes rondes gespeeld,
waarin telkens 3 prijzen te winnen waren. Het was een gezellige
avond met fijne feedback. Achter de schermen wordt er al gezocht
naar een nieuwe datum voor een tweede wijkbingo.
Vanuit onze aangevraagde vergunning zijn we verplicht 40% van de
inkomsten van de bingo te doneren aan een goed doel. Dankzij deze
gezellige avond kunnen we maar liefst € 63,- doneren aan het
opknappen van speeltuin ’t Zuidtreintje. Bedankt!

NL DOET!
Op zaterdag 12 maart was het zo ver. Onze eerst activiteit, in
samenwerking met Jan Linders Gennep, omdat we goede doel zijn van
het Jan Linders Fonds, stond gepland.
Vanaf 11.00 uur konden klanten van Jan Linders en andere
voorbijgangers een lekker broodje knak of een overheerlijke kom soep
kopen. De soep was vers gemaakt door Claudia, die een behoorlijke
klus geklaard heeft, door behoorlijk wat liters soep te maken. De
opbrengst van deze actie, komt ten goede aan het opknappen van
speeltuin 't Zuidtreintje.
Veel mensen die de boodschappen gedaan hadden, kozen voor iets
lekkers vanuit onze stand. Het was heerlijk weer en er was veel
bedrijvigheid, omdat er veel campagne werd gevoerd voor de
gemeenteraadsverkiezingen. Diverse politieke partijen hebben we
kunnen verleiden om tijdens de pauze iets lekkers te komen nuttigen
bij ons.
Het was een topdag met een goede verkoop. Het uiteindelijke resultaat
horen we nog, omdat vanuit het Jan Linders Fonds, de beste 3
opbrengsten van dit jaar verdubbeld worden! Dus dat is nog even
spannend.
Iedereen die iets lekkers heeft gegeten bij ons, super bedankt voor de
bijdrage. Wij hebben in elk geval een hele leuke dag gehad als bestuur
en we kijken uit naar onze volgende activiteit!

Speeltuin 't Zuidtreintje

Samen voor een toffe speeltuin! Stralend weer, frisse drankjes, een
schop en hark en vooral heel veel mensen. Alles aanwezig om
samen speeltuin ‘t Zuidtreintje weer een stukje mooier te maken.
Op zondag 13 maart hebben buurtbewoners boomschors bij de
speeltoestellen weggegraven. De gemeente heeft vervolgens de
oude toestellen verwijderd om plek te maken voor de nieuwe
speeltorens die de week daarna geplaatst zijn. De werkgroep is
enorm trots op dit project. Het heeft lang geduurd om voldoende
geld bij elkaar te krijgen om echt iets groots te doen. Met flink veel
doorzettingsvermogen gaan we nu dan eindelijk resultaat zien. Met
Nationale Buitenspeeldag op 8 juni, 14.00-16.00 uur is de
feestelijke opening. Check t.z.t. de socials of de nieuwsbrief voor het
programma!

Terugblik producten- en dienstenveiling:
Na een flinke voorbereiding, met bezoekjes aan alle ondernemers
in het centrum van Gennep en in onze wijk, hebben we op zaterdag
12 maart een eerste producten- en dienstenveiling gehouden via
onze Facebookpagina. Het doel van deze activiteit heeft u in de
vorige nieuwsbrief kunnen lezen, maar we halen het graag
nogmaals aan:
Als Wijkraad vinden we het behoud van een levendig centrum
belangrijk. Veel lokale ondernemers hebben tijdens de
coronaperiode hun deuren moeten sluiten. Dit doet iets met ons
fijne centrum en indirect iets met de leefbaarheid in onze wijk. Zo’n
35 ondernemers hebben deelgenomen aan de veiling. Met een
wisselend aanbod in horeca, detailhandel en beauty was er voor
ieder wat wils te veilen deze dag.
In totaal zijn er 36 producten of diensten geveild. Dit kwam omdat
enkele ondernemers kleinere pakketjes hadden samengesteld
binnen hun veilingmoment, waardoor er meerdere keren geboden
kon worden.
Iedere euro die boven het gevraagde bedrag werd geboden ging
naar het opknappen van speeltuin ’t Zuidtreintje aan de
Langeweg/Anjerstraat. Inmiddels is de gehele administratie achter
de schermen verwerkt en kunnen we u laten weten dat er een
prachtig bedrag klaarstaat voor de speeltuin. Er gaat maar liefst
€ 332,75 naar de speeltuin toe!
Wijkgenoten, ondernemers en iedereen die we vergeten zijn te
noemen: super bedankt voor jullie deelname, het bieden en jullie
extra gift voor het speeltuintje!

Lekker lunchen op woensdagmiddag
Carnavalsvakantie voor de kinderen en vrij van het werk, dat was
de uitgelezen mogelijkheid om een keer gebruik te maken van de
lunch op woensdagmiddag in de Huiskamer in Buurthuis Van Ons.
Door een aantal vrijwilligers wordt er op woensdagmiddag een
lunch verzorgd, waarbij je werkelijk niets tekort komt. Mandjes met
diverse soorten brood, crackers, beschuit, krentenbollen, fruit,
komkommer, diverse soorten vlees- en kaas beleg, jam, pindakaas,
chocopasta, hagelslag en vlokken, voor ieder wat wils.
Daarnaast is er elke week iets extra's. Toen wij er waren, kregen we
kippenvleugeltjes. Daarnaast kun je bij de lunch ook nog kiezen uit
één warme drank, koffie/thee/cappuccino/warme chocomel. En
dat alles voor maar € 3,= per persoon.
Echt een aanrader, vooral ook als je alleen moet lunchen, schuif
gezellig aan, zodat je je lekker kunt laten verwennen door de
enthousiaste vrijwilligers en een gezellig praatje kunt maken met
de andere wijkgenoten die ook gezellig komen lunchen!
Hopelijk wordt de lunch op woensdag net zo'n groot succes als de
soep en tosti's op vrijdag!
Laat je eens verrassen en probeer het een keer. Dames van
Huiskamer, hartelijk dank voor de goede zorgen!
Cristel, Melanie, Ravin en Keeyan

Voorverkoop Foute Bingo voor Vrouwen:
Op vrijdag 1 april (géén grap) is er tussen 19.30 uur
en 20.30 uur een voorverkoopmoment van de
kaartjes voor de Foute Bingo voor Vrouwen op vrijdag
8 april. Er zijn 80 kaarten beschikbaar voor € 20,- per
stuk. Per persoon mogen er 4 kaartjes gekocht
worden. De kaartjes dienen contant betaald te
worden.
Ben jij van de partij bij deze 6e editie op vrijdag 8 april
met het thema: ‘Bling Bling’? Er staat wederom een
prachtige prijzenpot klaar en ook voor de ‘foutst’
geklede persoon hebben wij een mooie prijs in petto.
Tot dan!
* Voor meer informatie zie onze Facebookpagina:
https://fb.me/e/38OPizb6n

Vogelhuisjes bouwen voor het hele gezin:
Op zaterdag april organiseert Wijkraad Gennep-Zuid
in samenwerking met IVN de activiteit: ‘Vogelhuisjes
bouwen voor het hele gezin’.
De activiteit vindt plaats op Kampweg 10 (terrein
Natokamp). Deelname is gratis, maar we hebben we
een beperkt aantal plekken.
Vanuit de Wijkraad zorgen we voor iets lekkers. Geef
je dus snel op via: info@wijkraadgennep-zuid.nl en
vergeet niet om een hamer mee te nemen!

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.

Wilt u ons volgen?
Wilt u iets weten?
Heeft u vragen?
Heeft tips of ideeën?
Kijk dan op:
www.wijkraadgennep-zuid.nl
info@wijkraadgennep-zuid.nl
wijkraad gennep zuid
wijkraad gennep zuid

