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Paasactiviteit 
Ook dit jaar wordt er een gezellig 

paasactiviteit georganiseerd in het Gegraaf. 
Dit is voor jong en oud. 

 
De paashaas is nu al druk bezig met het 

zoeken en verven van allerlei eitjes, zodat zijn 
mandje op 11 april goed gevuld is. De 

paashaas gaat op 11 april eieren verstoppen 
aan de kornoeljelaan in Valkenswaard, tegen 

over het dierenparkje.  
 

Aan de kinderen is het de grote uitdaging om 
de eieren terug te vinden die op hun kaartje 

staan. Nadat ze een volle kaart hebben 
ingevuld kunnen de kinderen een andere 
paasactiviteit gaan doen. De volwassenen 

kunnen ondertussen fijn kletsen, onder het 
genot van koffie en een broodje met ei.  

 
Om 11:00u zijn de eitjes verstopt en beginnen 
de paasactiviteiten. Graag dan aanwezig zijn. 

Iedereen mag mee doen!  
 

Aanmelden graag voor 30 maart, op 
info@hetgegraaf.nl  Dit in verband met de 

voorbereidingen. We hebben er zin in!  
Groetjes, Team Pasen  

 
 
 
 
 

NATUURSPEELPLEK HET 
GEGRAAF 

Iedereen is blij met deze aanwinst in onze 
wijk. 

Inmiddels zijn de wilgenhutten ook geplaatst, 
nu maar hopen dat ze aanslaan. 

 
Helaas komen er klachten van hondenpoep 

overlast binnen bij de wijkcommissie. 
Beste hondenbezitters, wij vragen namens de 
spelende kinderen je hond niet uit te laten op 

de natuurspeelplek. 
En mocht het per ongeluk toch gebeuren ruim 
het dan op, zodat er niemand last van heeft. 

Namens alle spelende kinderen alvast 
bedankt.  

 
DORPSQUIZ 

 
Wil je meedoen stuur dan naar. 

info@hetgegraaf.nl 
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Je kunt ons liken op facebook “Het 
Gegraaf”,  
En kijk ook eens op onze website 
www.hetgegraaf.nl 
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Koffie inloop 
Feestje, 5 jaar Koffie Inloop Het Gegraaf. 

Om dit te vieren houden we op woensdag 15 
april een feestelijke Koffie Inloop.  

Kom gerust een kijkje nemen tussen 10 en 12 
uur en voor iets lekkers wordt gezorgd.  

 

 
 

Al vijf jaar lang is er iedere woensdag bij de 
Hijskraan een koffie ochtend, begonnen op 
kleine schaal met Cordaad. Inmiddels is het 

uitgegroeid tot een ochtend met allerlei 
activiteiten en de bezoekers mogen mee 

bepalen wat ze doen. 
De Wijkcommissie is 

reuze blij met het 
team vrijwilligers dat 
zich wekelijks inzet 
voor hun gasten, 
want zonder hen 

geen koffie inloop. 
Elke week komen er 
tussen de 15 en 30 

bezoekers, voor een 
praatje, sociale 

contacten  of activiteiten. Iedereen kan doen 
wat hij of zij leuk vindt. 

De toegang is gratis, en voor koffie of thee 
betaalt u 50 eurocent per kopje. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Een overzicht van de activiteiten die plaats  
gevonden hebben in de afgelopen 5 jaar. 

- Gastsprekers over diverse 
onderwerpen  

- Bewegen op muziek 
- Bloemschikken 
- Spelletjes (rummikub, kaarten, 

sjoelen, scrabble, enz.) 
- Quiz 
- Darts 
- Schilderen met acrylverf 
- Gedichten maken 
- Brunch 
- High tea 
- Jeu de boules 
- Sinterklaas,- Kerst-, 

Nieuwjaarsochtend 
- Zingen 
- Kaarten maken 
- Werken met hout enzovoorts 

 
De koffie inloop wordt gehouden bij de 
Hijskraan, Seringenstraat 2, Het Gegraaf 
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Aan de deelnemers 

Heb je ook zo’n volle zolder of schuur? En wil 
je het eens opgeruimd hebben? 

Doe dan mee aan onze Garage 
Sale, die door de wijkcommissie 

‘Het Gegraaf’ wordt 
georganiseerd! 

De Garage Sale zal dit jaar vallen 
op zaterdag 21 maart van 11:00 

tot 15:00 uur! Bied hier je 
overbodige spullen aan en maak 
een ander er blij mee voor een 

leuk prijsje! 
Wil je deelnemen aan de Garage 

Sale? Geef je dan op via 
garagesale@hetgegraaf.nl of bel 

met 06 53 800850. Zo kom je op 
de stratenkaart en weten 

bezoekers je beter te vinden! 
Doe je gezellig mee? Vraag je 
buurman of buurvrouw ook 

meteen, en maak er samen een 
gezellige dag van! Bij deelname: Hang de 

achterzijde van deze nieuwsbrief duidelijk en 
zichtbaar op!  

 
Aan de bezoekers 

 
Heb je deze zaterdag zin om er op uit te gaan? 
Wil je graag eens rondkijken in de wijk? Vind 

je het plezierig om hier en daar eens een 
praatje te maken? Kom dan gezellig naar onze 
Garage Sale! Op zaterdag 21 maart van 11:00 
tot 15:00 uur. Het wordt georganiseerd door 

de wijkcommissie in de wijk ‘Het Gegraaf’, 
postcode 5552. Bij de Hijskraan, 

Seringenstraat 2 kun je een plattegrond 
verkrijgen met de straten waar de bewoners 

meedoen. Wie weet met welke leuke aankoop 
je thuis komt ! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

GARAGESALE SPELREGELS 
De regels voor deze dag zijn simpel, in de 
garage, oprit of voortuin mag je spullen 

plaatsen. 
Dus niet op de stoep zodat andere mensen er 

last van hebben. 
Zorg dat het duidelijk zichtbaar is dat je mee 

doet, hang ballonen, slingers of bordjes zodat 
de mensen je kunnen vinden. 

De achterzijde van deze nieuwsbrief kun je 
voor het raam hangen. 

Op de dag zelf ziet de wijkcommissie, en 
wijkagent er op toe dat iedereen zich aan de 

regels houd. 
Namens de wijkcommissie veel verkoop 

plezier. 
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