
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een aantal bewoners zijn  
gestart met het verzorgen  
van een lunch voor wijk-  
bewoners op dinsdag in de  
Hijskraan van 12 tot 14 uur.  
De soepjes, die in de coronaperiode werden 
verzorgd en nu weer tijdens de talenten-
markt, vielen zeer in de smaak. Zodoende 
ontstond het idee om wekelijks een groep 
bewoners uit te nodigen voor een lekkere 
lunch met een soepje en een broodje tegen 
een kleine vergoeding à € 3,50. 
Er is plaats voor 12 gasten. Voor een 
uitnodiging kun je mailen naar 
talentenbank@hetgegraaf.nl of kom op 
dinsdag om 14 uur naar de Hijskraan! 
    
 

Een mooie zonnige dag was het decor voor het leuke 
paasfeest dat de wijkcommissie als goede traditie 
organiseerde voor de jongste kinderen met een 
speurtocht en vrolijke spelletjes! Met de fantastische 
hulp van Dorinda, Mientje, Arjan, Kaylee, Naomi, 
Jozef en Melanie was het weer een geslaagde dag! 

De aanvulling daarop met een knutseluurtje, 
georganiseerd door Naomi, maakte het feest 
compleet. Ze werd daarbij goed geholpen door 
Angelina, Dimphy en Ria.  
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mailto:talentenbank@hetgegraaf.nl


           
         

    
 
 

 

  

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

DI GI dinsdag van 14 tot 16 u  
Voor hulp met de computer, telefoon of 
tablet.  

Of ben je handig met digitale 

systemen en wil je anderen komen 

helpen? 

Taalmorgen op dinsdag   
van 10 tot 11 u 
Samen Nederlands leren. 
Oefenen met praten, lezen en schrijven.  
Elkaar ontmoeten! 

Kom ook in gesprek met onze  

nieuwe buren! 

Koffie inloop op woensdag 
van 9:30 tot 11:30 uur 
Gezellige ontmoeting met elke week een 
leuke bezigheid. 

OPROEP AAN 
MUZIKANTEN IN DE WIJK  
Voor het ZOMER-BUURT-FEEST op 2 juli zijn we 
op zoek naar bewoners, die graag samen muziek 
maken in een  feestelijke gelegenheidsband. 
Tijdens dit feest voor ontmoeting van en door 
buurtbewoners en ondernemers, werkzaam of 
woonachtig in de wijk, willen we de herinrichting 
van de Buurttuin bij de Hijskraan vieren en daar 
hoort een gezellig muziekje bij. We zijn benieuwd 
naar jouw muzikaal talent! Bel of mail of loop 
eens binnen! 

 

Vraag en Aanbod  

Graag aanmelden vóór 14 mei, dan kunnen we 
een plattegrond maken met alle deelnemers. 

Buurt-lunch op dinsdag  
van 12 tot 14 uur 
Deelname na aanmelding. 

Dinsdag van 14 tot 16 uur 

Gelegenheid voor een 
kaartspelletje, rummikub of sjoelen. 

Binnenkort wordt gestart met de renovatie van de  
Jeu de boules baan. Dus kunnen de ballen worden 
opgepoetst en kan er in de zomer gespeeld worden. 
De plannen krijgen ook vorm voor de beschildering 
van de zijwand van de Hijskraan met een selfie-wand. 
Een kleurig beeld zal de aanleiding zijn voor kinderen 
om hiervoor te poseren en grappige foto’s te maken. 
Op 2 juli vieren we het eerste resultaat van de tuin. 

https://www.facebook.com/hetgegraaf/#https://www.facebook.com/hetgegraaf/
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Contact 
Lieneke Verspaandonk  

 
talentenbank@hetgegraaf.nl 

 
 06-52 17 49 10  

 
 

Maar wat graag willen we elkaar leren kennen!  
Wie zijn die ondernemers in onze wijk, wat zijn hun 
talenten? Waar zouden ze graag een andere 
ondernemer over horen. Hoe groot of klein je ook bent, 
delen van kennis en kunde is altijd zinvol en daarvoor 
faciliteren we 4x per jaar een netwerkavond voor ONZE 
WIJK ondernemers! Want net als bij de bewoners is de 
leus: iedereen heeft een talent (nodig).  
Liefst bij jou op jouw bedrijf! Dus woon of onderneem 
jij in het Gegraaf, dan mag jij mee DOEN?...en de 
manier waarop?? Dat staat vrij…. Een stageplaats, een 
workshop een kennisoverdracht een (betaalde) 
opdracht, een hulpvraag…. 

Laten we elkaars netwerk versterken!!! 
 

WIJK-ONDERNEMERS ontmoeten  
WIJK-ONDERNEMERS weer op 22 juni! 

Staat het al in je agenda?  
Graag via ‘contact’ aanmelden  

U krijgt toegang tot de netwerkavond met uw visitekaartje! 

 
 

Een leuke locatie voor de volgende 

netwerkavond op 22 juni van 19.30 tot 21.30 

u. Wie wil de collega ondernemers ontvangen 

in zijn of haar bedrijf? Neem dan contact op 

met de talentenbank@hetgegraaf.nl 

 

Op 2 juli is de jaarlijkse afsluiting van het 

seizoen, het zomerfeest! Lees er meer over 

elders in deze nieuwsbrief. Wil jij je als 

ondernemer die dag presenteren door middel 

van een kraam, workshop of aanbieden van 

een dienst? Wellicht verkoop je iets lekkers te 

eten of te drinken wat we bij je kunnen 

inkopen voor deze dag? 

 

 

GESPOT TALENT 
 

Tijdens onze tocht door de wijk zagen we ook de volgende 
bedrijven: Kalb Accountants, Qurentis Software 
Ontwikkelaars, Loek Lommers, bekend van zijn 
tegelwerken, Reelle Communicatie werkt met  
mensen met een beperking, Crea Doe Atelier  
met een prachtig cursus aanbod…  
 
Kortom talent genoeg… maar we hebben ze  
nog niet eerder ontmoet. Wat kunnen we aan  
elkaar hebben? Accent op ieders Talent: het  
programma in onze wijk, nodigt u uit om mee te doen! 
 
Ben jij de directeur/eigenaar van een van deze bedrijven? 
We horen graag of en hoe je een bijdrage wil leveren aan de 
wijk en de leefbaarheid in de wijk waarin je bedrijf staat!  
Bijvoorbeeld door sponsoring, vacatures, leerwerktrajecten, 
opdrachten voor andere ondernemers, promotie etc. 

 
 
 

 
Een mooi resultaat van de vorige 
netwerkavond is de samenwerking met 
Fred Rommens, eigenaar van Tree Tops, en 
initiatiefnemer van Fluffy Rabbit.  

BUURTQUIZ 
Op 10 juni organiseert de wijkcommissie samen 
met Fluffy Rabbit een buurt-quiz in De Hijskraan .  
De inschrijving à € 10,- per persoon komt volledig 
ten goede van Ronald McDonald huizen. Een team 
bestaat uit maximaal 5 personen.  
Deel van de baropbrengst is voor onze ‘buurttuin 
in uitvoering’ Wil je een team aanmelden met  
5 personen schrijf je dan in via info@hetgegraaf.nl.  
 

Een gezellige avond voor het goede doel! 
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