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GARAGE SALE zaterdag 23 maart
Begin het voorjaar met een opgeruimd huis
en maak een ander blij met je overbodige
spullen! Van 11 tot 15 uur bieden
bewoners hun overtollige huisraad voor
een prikkie te koop aan. De werkgroep met
Tanja, Leo en Ine zal zorgen voor de
promotie. Deelnemers kunnen zich
aanmelden via garagesale@hetgegraaf.nl
en komen daarmee op een stratenkaart
zodat bezoekers de
staanplaatsen makkelijk
kunnen vinden. Dit jaar
gaat buurtcentrum De
Hijskraan aan de
Seringenstraat ook
meedoen met een
tweede-kans-markt ten
behoeve van het 40jarig jubileum op 21
september. Zij bieden daarmee bezoekers
van de Garage Sale tevens de gelegenheid
voor een drink- en toiletpauze. Doe je mee
hang dan de achterzijde van deze
nieuwsbrief duidelijk zichtbaar op.

PAASEIEREN ZOEKEN zaterdag 20
april
De Paashaas komt dit jaar op zaterdag 20
april van 11 tot 13 uur tijdens de picknick
de paaseitjes verstoppen aan de
Kornoeljelaan bij Ton’s
Dierentuintje. Kinderen,
ouders en wijkbewoners
zijn welkom! Vele
handen maken licht
werk! Dorinda en

Nelleke gaan het organiseren en zullen de
broodjes ei met koffie en thee verzorgen,
maar hebben nog de vraag aan bewoners
van de Kornoeljelaan om enkele
campingtafels en koffie- en theekannen
e.d. te mogen lenen? Wil je meehelpen aan
een vrolijk Paasfeest mail dan naar
talentenbank@hetgegraaf.nl
Als je komt zou het fijn zijn als je dat even
laat weten in verband met inkopen .

De eerste Valkenswaardse
Dorpsquiz is vorig jaar in onze wijk
serieus aangepakt. Het Gegraaf heeft veel
talent in huis en met de groep enthousiaste
wijkbewoners, die elkaar meestal nog niet
kenden, hebben ze de eervolle 26e plaats
behaald van de 105 deelnemende teams.
Ook dit jaar willen we weer meedoen.
Onze teamcaptain Erik heeft toegezegd om
het team ACCENT OP HET GEGRAAF weer
te willen begeleiden. Samen met Arnoud,
Nelleke en Toon zullen zij weer zorgen voor
een strijdlustig en goed toegerust
strijdtoneel in de Hijskraan. Doe je mee?
Iedereen die het leuk vindt om informatie
op te zoeken of praktische opdrachten uit
te voeren, of creatief is, of veel weet, of
gezellig mee wil doen, is welkom! Meld je
aan via info@hetgegraaf.nl .
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Jeroen Weyers
Ik woon nu een klein jaar in de Gaspeldoornlaan, samen met Chrisje en onze
kinderen Meike, Daantje en Tuur. Hiervoor woonden we 10 jaar in Den Bosch. Ik
ben zelf opgegroeid in Aalst en ken de omgeving en ook Valkenswaard goed en
wilde graag weer hier wonen in de buurt van familie en vrienden. In het dagelijks
leven ben ik regiomanager bij de stichting Lezen & Schrijven. Een landelijke
organisatie die als doel heeft laaggeletterdheid te bestrijden. 2,5 miljoen
Nederlanders hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen of digitale
vaardigheden. Zij vinden brieven van gemeente of woningbouwcorporatie
moeilijk, begrijpen bijsluiters niet of kunnen niet internetbankieren. Met mijn team
adviseren en ondersteunen wij gemeenten en andere organisaties die deze grote
groep wil helpen. Ik zet me graag in voor Het Gegraaf, het is een fijne wijk om te
wonen. Ik wil graag samen met de wijkcommissie en bewoners werken aan een nog
mooiere, schonere en veiligere wijk. Een wijk waar het vooral voor kinderen heerlijk
spelen is.

p

Erik Backus
Ik ben Erik Backus, 51 jaar en woon al ruim 20 jaar in het Gegraaf, Ik ben
getrouwd met Annelies en we hebben 2 kinderen. Onze dochter woont met haar
vriend en 2 kinderen ook in het Gegraaf. De zoon woont nog gezellig bij ons.
Ikzelf ben actief als zelfstandig adviseur en trainer op het gebied van
Evenementen- en Winkelveiligheid. Mijn grote hobby’s zijn klussen, het
organiseren van evenementen, Scouting en De Bunker. De komende tijd wil ik me
erg graag inzetten om met de wijkcommissie onze geweldige wijk nog meer te
laten “bruisen”.

Dorinda
Hallo allemaal, Mijn naam is Dorinda en ik woon sinds 7,5 jaar in
Valkenswaard, samen met mijn man, Jeroen. We hebben twee zoontjes, Loek
en Teun. Loek is 4 jaar en Teun een half jaar. Ik heb 5 jaar in het onderwijs
gewerkt en nu werk ik alweer twee jaar bij de peuters in Dommelen. Dit
combineer ik met de studie Psychologie. Vorig jaar ben ik gevraagd om
kinderactiviteiten te organiseren in het Gegraaf vanuit de wijkcommissie. Dit
leek me erg leuk om te doen! We gaan er een vrolijk 2019 van maken, vol gave
nieuwe activiteiten voor de kinderen in het Gegraaf. Lijkt het je leuk om
activiteiten met mij te organiseren, meld je dan aan via info@hetgegraaf.nl
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40 jaar Stichting Hijskraan.

Lijkt het je leuk om mee te denken over
een natuurspeelplek aan de kornoeljelaan,
mail dan naar info@hetgegraaf.nl

Voor deze gelegenheid hebben zij een
programma met de volgende activiteiten.
23 maart tweede kans markt (deze is
tegelijk met de garagesale)
13 april Bingo. Open vanaf 19.00 uur,
aanvang 19.30 tot 11.00 uur.
Hoofdprijs tweede kans fiets, zo goed als
nieuw ter waarde van minimaal 150.00
euro.
-

11 mei Bierproeverij.
21 september 40 jr. jubileum.

Meer informatie volgt op onze facebook
het gegraaf en onze website
www.hetgegraaf.nl
Ook in de infokast bij de bakker.

De wijkcommissie feliciteert stichting de
hijskraan met het behalen van de
vrijwilligerstrofee.

Wijkcommissie ‘t Gegraaf organiseert
met medewerking van talentvolle
bewoners in de wijk, ook dit jaar weer vele
activiteiten. Door het programma Accent
Op Ieders Talent komen we in contact met
elkaar en werken we met veel plezier
samen aan de totstandkoming van leuke en
gezellige ontmoetingen. Er ontstaan
spontaan nieuwe ideeën en telkens wordt
een andere doelgroep bereikt. Resultaat
hiervan is elkaar zien en leren kennen,
waardoor het plezierig wonen is in Het
Gegraaf.

Iedere 1e
dinsdag van
de maand een
koffie
(b)uurtje bij
de Hijskraan
vanaf 19:30
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