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Burendag, spelletjes middag.

Halloween 2022

Op 25 september vieren we burendag,
en omdat we al twee jaar geen
spelletjes middag konden organiseren
doen we dat op deze dag. De
kinderwijkraad heeft vorig jaar enkele
iedereen op papier gezet, en die gaan
we nu uitvoeren. Springkussen, diverse
spelletjes en natuurlijk een
spelletjeskaart. Bij een volle kaart een
lekkere traktatie. Je komt toch ook??
Bij de hijskraan van 14.00 tot 17.00 uur.

Na het griezelig succes van Halloween
2021 in de Bunker van Valkenswaard.

KERSTMARKT
Op zondag 11 december, vanaf 11 tot
15.00 uur, wil de wijkcommissie een
kerstmarkt organiseren in de hijskraan.
We willen iedereen de gelegenheid
geven om iets te verkopen, daarom
bieden we de ruimte gratis aan. We zijn
op zoek naar bewoners die leuke
spulletjes willen verkopen, op deze dag.
Stuur een berichtje naar
info@hetgegraaf.nl en vermeld duidelijk
wat je aanbied.
Zodat we
niet teveel van
het zelfde
hebben.

Mogen wij (wijkcommissie Het Gegraaf)
het gruwelijke nieuws vertellen dat
Halloween weer naar de Bunker in
Valkenswaard komt. Het horror festijn
zal plaats vinden op zaterdag 29
oktober. Terwijl u nog geniet van uw
ijsje in de heerlijke zon zal de
wijkcommissie bijeenzijn en zijn
plannen smeden voor deze Festiviteit
en samen met zijn vrijwilligers zullen zij
zorgen voor een
onvergetelijke maar
huiveringwekkende
Halloween. Wees
niet bang maar
bevreesd en bedenk alvast je outfit !!!
En wij zorgen er voor dat u op de
hoogte word gehouden de komen tijd.
Dus houdt Facebook goed in de gaten.
MVG de Halloween groep van Het
Gegraaf
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Erwin Vorstenbosch in het
zonnetje

OPENING SELFIEWAND EN JEU
DE BOULES BANEN

Erwin is met uitzondering
van een korte periode al
jaren actief in het bestuur
van de wijkcommissie. Eerst
als voorzitter en nadat hij ons bestuur
weer is komen versterken. Daar zijn we
uiteraard blij mee. Maar naast zijn
kwaliteit als bestuurder is hij ook nog
eens heel handig. Dankzij zijn harde
werk is er een prachtige jeu de boulesbaan aangelegd in onze buurttuin.
Erwin wij zijn trots op jou.

Met een groot aantal vrijwilligers is dit
alles tot stand gekomen. Jozef is een
hele zaterdag bezig geweest om de
muur zwart te maken. Daarna konden
de graffiti jongens aan de gang. Samen
hebben ze ruim 18 uur gewerkt, onder
toeziend oog van Jozef en Melanie, die
gezorgd hebben dat ze niets te kort
kwamen. Volgens ons was het de
heetste dag van de maand. Maar het is
een prachtige wand geworden.

Stenen eruit groen erin.
Samen met de Gemeente Valkenswaard
willen we onze wijk nog groener maken.
Wij zijn op zoek naar buurtbewoners
die het initiatief willen nemen om
samen in hun eigen straat meer groen
aan te leggen en ook zelf te gaan
onderhouden. Heeft u als buurt een
goed idee en wilt u daar ook een
bijdrage aan leveren dan horen wij dat
graag van u. Wij nodigen de betrokken
buurtbewoners dan uit om samen het
plan uit te werken en te realiseren.
Info: info@hetgegraaf.nl

De jeu de boules banen, Erwin Steijn en
Kirsten hebben de schop gepakt en een
begin gemaakt, daarna kwam het grote
geschut tevoorschijn. Alle oude
materialen eruit ,en alles nieuw erin.
Henny heeft de tegelrand verwijderd,
en Erwin heeft die weer opnieuw
gelegd. Het heeft een tijdje geduurd
maar we mogen super trots zijn op het
resultaat. Iedereen is vrij om gebruik te
maken van de banen.

ZOMERFEEST
Wat een mooi feest was het stralende
zonneschijn, en leuke spelletjes voor jong
en oud. Voor iedereen wat te drinken, en
later in de middag BBQ. Dit alles geregeld
door een 20 tal vrijwilligers. Zonder hen is
dit niet mogelijk. De foto's spreken voor
zich.
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