
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

       

  

 

 

 

 

 

 

           
         

    
  

 

  

 

Kracht noch moeite is door Erwin gespaard 
om de jeu de boules-baan op tijd strak te 
krijgen. Er kan  weer gebouled worden!  

Zomerfeest in de Buurttuin 

Met dank aan Jozef, Melanie, Arjan, Henny, Nettie,  
Gertie, Iris, Mientje en Hetty! 
Dit is de kerngroep, die elke dinsdagmiddag in de Hijskraan bij 
elkaar komt om samen met de wijkcommissie een plan te 
maken voor de opknapbeurt van de tuin. Het idee is om die in 
te richten als  buurttuin waar iedereen makkelijk naar toe gaat 
voor een rustpauze tijdens een wandeling of om te spelen of 
elkaar te ontmoeten….  
Er is een begin gemaakt en dat verdient een feestje samen met 
alle talenten, bewoners, ondernemers de Kinderwijkraad en 
Wijkcommissie Het Gegraaf ! 

Kom op dinsdag- of 
donderdagmiddag  
samen spelen of speel 
samen met vrienden 
als het je uitkomt! 

Het is zomer! 
Bij De Hijskraan gaan we dat vieren op zaterdag 2 juli. Het is 
een mooie gelegenheid om elkaar te leren kennen of bij te 
praten met bekenden. Ook is het gezellig om deel te nemen 
aan de activiteiten met ondernemers, zowel voor kinderen als 
voor volwassenen. Er zijn fruitige drankjes en hapjes. Iedere 
bezoeker krijgt een consumptie en een broodje hamburger 
aangeboden. Vanaf 16.00 u ben je welkom. Om 19.00 u 
sluiten we af. Het lijkt mij fijn om veel mensen te ontmoeten 
en hoop op mooi weer! Tot dan! Vriendelijke groet Désirée 

 
 

JEU DE BOULES 

Onze gastheer Arjan, die samen met het keukenteam, 
Henny, Dimphy en Trudy de wekelijkse buurlunch op dinsdag 
verzorgt bakt deze dag de lekkere hamburgers voor jullie. 
Rond 17 u gaat de barbecue aan. De dames zorgen voor de 
fruit- traktatie en de zomerse salade, die door de 
Volkstuintjes wordt aangeboden. Talent Iris maakt er een 
smakelijk ijsje bij.  
 
 

OOK IN JULI KUN JE OP DINSDAG BIJ DE 
HIJSKRAAN TERECHT VOOR TAAL, DIGITAAL, 
KOFFIE, BUURTLUNCH, PRAATJE EN SPEL. 
EN OP WOENSDAG BIJ DE KOFFIE-INLOOP 

Speciale voorstelling voor en door de jeugd. 
In samenwerking met de  Hofnar  

wordt de Were Di  
musical via streaming  
in de Hijskraan  
vertoond op dinsdag  
5 juli om 20.15 u 
Komt het zien! Gratis 
toegang voor alle 

leeftijden. 

https://www.hetgegraaf.nl/#https://www.hetgegraaf.nl


 

  

 

 

 

                          

 

 

 

  

     

Arjan is er bij tijdens het 

zomerfeest op 2 juli in de wijk!  

Hij  is van SPELLETJE KOPEN.NL 

Deze dag brengt hij voor alle leeftijden de leukste 

spellen mee! Kom spelen, testen en wellicht bestellen 

voor een geweldige zomer vol nieuw spelplezier.  

En..... wil jij als tester meedoen aan de wintereditie 

van @spelletjekopen.nl geef je dan op bij het 

zomerfeest. Tijdens 3 avonden in de maanden 

oktober, november en december krijg je een unieke 

kans om te testen en mee te beslissen welk spel de 

titel spel van de maand gaat worden     Meer weten? 

Kom dan tussen 16.00 u en 17.30 u  naar het 

Zomerfeest en ga op zoek naar Arjan. 
 

In ruil voor deze mooie sponsoring nodigen we 
ook werkzoekenden uit : 
Jumbo Nieuwe Waalreseweg vraagt  personeel! 
De flyers ‘Kom werken bij jumbo’ tref je ook aan 
bij deze zomerparty! 
 
 

 
Vaders, zussen en 

natuurlijk ook moeders! 

Komen jullie naar de workshop VLECHTEN van 

VINTAGE KAPPERS. Danique leert jullie de kneepjes 

van het vak… wel even je eigen kind met lang haar 

meebrengen natuurlijk     Danique is om 17.00 u. bij 

het Zomerfeest 

 

DANKJEWEL  JUMBO 
De hamburgers en het fruit krijgen we 

geschonken via Danielle van de Jumbo . 

Het team van ACCENT OP IEDERS TALENT  is ook bij 

het Zomerfeest en dan kunnen bewoners en 

ondernemers uit de wijk zich ook inschrijven voor 

de talentenbank! Heb jij een vraag of talent 

waarmee je de buurman of buurvrouw vooruit kunt 

helpen? Dan horen we dit graag.  

VRAAG ? 

Nu zijn we op zoek naar bewoners : 

• die als gastheer/vrouw aan de slag willen 

die willen helpen met hand-en-span - 

 diensten bij de renovatie 

• ondernemers die hun kennis inzetten 

     voor de wijk,  

• moeders en peuters en oppas-oma’s om 

     samen te spelen 

• met gebruik van aanhanger  

• hulp met heggenschaar 

• bridge liefhebber 

• en iedereen die op zoek is naar werk of 

een zinvolle vrijetijdsbesteding. 

Schrijf je in en ontvang onze 

maandelijkse nieuwsbrief! 

 

MILIEUBEWUST  

IN DE TUIN 

De werkgroep Buurttuin heeft een leerzame excursie 

gehad naar het klimaatplein van COPPELMANS 

TUINCENTRUM en heeft veel tips gekregen over hoe 

we hier bij het buitenterrein van de Hijskraan mee aan 

de slag kunnen. Meer weten of heb jij ook nog wel een 

goed idee? Doe dan mee! En kom langs bij het 

Zomerfeest. 

 

 

talentenbank@hetgegraaf.nl  

https://www.facebook.com/hetgegraaf/#https://www.facebook.com/hetgegraaf/
mailto:talentenbank@hetgegraaf.nl

