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op ieders Talent - FEBRUARI 2019

Wat een gezelligheid
bij
de
Scouting!
Buiten op het vuur
zelf de pulled chicken
bereiden en daarna
samen eten in de
blokhut. Weer een
feest van Kennen en
Gekend worden!
Het bezoek aan deze
mooie locatie in de
wijk was voor velen
de eerste keer…maar
zeker niet de laatste.
Dick
van
Toor
organiseert
ook
Multicultinair en de
Duckrace .

Het Gegraaf

GARAGE SALE
23 MAART 2019
IN HET GEGRAAF
Verkoop aan de deur
Aanmelding via
garagesale@hetgegraaf.nl

Samen Carnaval vieren
bij De Zoete Inval !
Woensdagavond 20 februari va 19 u is
iedereen welkom in De Zoete Inval
voor de Minizitting van de Raad van
Elf en zijn gevolg. Muziek, dans en
optredens zorgen voor veel plezier.
Dus ook eens lekker uit de band…doe
je gekste pakje aan en doe mee! Wil je
niet alleen gaan meld je dan aan bij
talentenbank@hetgegraaf.nl of bel
ons 06 -53800850. Entree is gratis,
consumpties voor eigen rekening
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talentenbank@hetgegraaf.nl

Matches

Vraag

Opa’s en Oma’s komen
jullie met ons spelen?

•
•
•
•

Jonge gezinnen in de wijk hebben behoefte aan
speelplaatsen waar de ouders met de jongste
kinderen elkaar kunnen ontmoeten en ook met
de oudere kinderen op hun vrije middag samen
kunnen spelen. Dat kan in de Hijskraan maar er is
wel begeleiding nodig voor de ontvangst en het
spelen met de kinderen. Opa’s en Oma’s kunnen
hier een belangrijke rol spelen. Wie vindt het leuk
om dit te doen? Meld je aan via
talentenbank@hetgegraaf.nl of kom naar het
Koffie(b)uurtje voor meer informatie.

•

Vervoer bank met aanhanger
Incidenteel vervoer
Met hulp van een buurman de
wasmachinekast in elkaar gezet.
Voor bijna 100-jarige mevrouw een
gezellige visite gevonden.
Meerdere bewoners hebben nu ook op
woensdagmorgen de plezierige koffieinloop gevonden in de Hijskraan.

dinsdag 5 februari 19.30 u
inloop in de Hijskraan voor alle
wijkbewoners voor ontmoeting,
kennismaking , vragen,
of aanbod van talenten.

Taal maatje
Regelmatig krijgen we de vraag van onze nieuwe
medelanders, of iemand met hen de
Nederlandse taal wil oefenen. Meestal
begrijpen ze al goed Nederlands maar voor het
spreken hebben ze te weinig gelegenheid.
Het kan ook ‘voor de gezelligheid zijn’ om
bijvoorbeeld samen naar de markt te gaan of
naar het voetbal of woensdagmorgen naar de
koffie-inloop .
Wie heeft er behoefte aan contact met
anderen en vindt het ook leuk om samen op
pad te gaan? Mail ons!

Wie is handig met
de boormachine?
Het zal voor veel alleenstaanden een groot
plezier zijn als we je mogen vragen om te
helpen met kleine klusjes !
We gaan van te voren samen bekijken wat
er gedaan moet worden en maken daarna
een afspraak.

Met speciale gast aan tafel :
We nodigen iemand uit om te komen
vertellen over een speciaal onderwerp.

AGENDA
Dinsdag

5 febr. 19.30 u : Koffie(B)uurtje

Woensdag 20 febr. 19.00 u : Carnaval bij
De Zoete Inval
Dinsdag

12 mrt. 19.30 u : Koffie(B)uurtje

Zaterdag 23 mrt. 11.00 u : GarageSale
Dinsdag
Zaterdag
Dinsdag

2 apr. 19.30 u : Koffie(b)uurtje
20 apr. 11.00 u : Paas Special
7 mei 19.30 u : Koffie(b)uurtje

