
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

EEN FEEST VAN HERKENNING 
Met veel voldoening kijken we terug op een 
geslaagde Talentenmarkt. Het meest verrassende 
resultaat van de dag was wel de ontmoeting met 
buren, die elkaar hier pas echt leerde kennen of 
na lange tijd weer terugzagen of aan elkaar 
werden voorgesteld. De talenten lieten voor het 
eerst in eigen buurt hun ‘werk’ zien. Hun hobby, 
een liefhebberij of een passie kreeg van de 
bezoekers alle aandacht en ook de kook- en 
baktalenten werden smakelijk gewaardeerd. 
Dankjewel Dineke, Gisela, Ton, Riny, Walther, 
Leo, Petra, Jeffrey, Dineke, Anneke, JB, Ria, Emile, 
Jakup, Gertie, Leanne, Annie, Mattie, Arjan en 
Gertie voor jullie talentvolle bijdrage.  Het 
Accent-Topteam zorgde voor een plezierig 
verloop van de opbouw, catering en het 
opruimen, waarvoor hartelijk dank aan Arjan, 
Henny, Netty, Marlies en Lieneke. En dank aan de 
wijkcommissie die deze dag mogelijk maakte en 
de gastvrijheid van de Hijskraan.  
Deze ontmoeting Kennen en Gekend Worden 
smaakt naar meer, en de ideeën zijn al weer 
uitgesproken. Tot de volgende keer! 

Op 12 maart tijdens  
NL Doet is een eerste 
poging gedaan om het 
plein bij de Hijskraan  
schoon te maken.  Er is 
nog veel werk maar er 
zijn goeie ideeën en het 
is plezierig om samen te 
doen! 

Tijdens de markt is er  

€ 50,- bijgedragen 
voor de realisatie van de 
Buurttuin.  
Dit zal worden besteed 
aan nieuw gereedschap. 

Buurman Ton zorgt ervoor dat de border van het park vol 
gezaaid wordt met bloemen. De geboorte van jonge dieren 
in zijn dierentuin geeft al een blij lentegevoel. Het wordt 
weer volop genieten in het park! 

Op zaterdag 9 april vieren we hier, bij 
de natuurspeelplaats het voorjaar met 
een Paasspeurtocht van 11 tot 13 uur.  
Graag opgeven via info@hetgegraaf.nl 

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


 

           
         

    
 

  

  

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   VRIJDAG 22 APRIL 
   van 20:15 tot 22:20 u 

Voorstelling in de wijk 
   Via streaming op scherm 
   Gratis toegang in de Hijskraan 

Jacques van Gerven 
De wereld is een zottekot vol allerhande gekken. Het is 
tijdsverspilling de ander, maar vooral jezelf serieus te nemen. 
Dat doet Jacques van Gerven dan ook niet in zijn nieuwe 
solovoorstelling. 

Begeleid door Paul Brugel op accordeon, Louis Baeten op 

gitaar en Aloys Wetzer op gitaar en mandoline, doet 

Jacques met zang en veel humor een gooi naar een plaats 

op het ereschavot der dwazen.  
 

DI GI dinsdag van 14 tot 16 u  
Voor hulp met de computer, telefoon of 
tablet. Of een praatje, een spelletje kaart of 
sjoelen  

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

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

KoffieBuurtje   5 april, de eerste 

dinsdagavond van de maand om 19:30 u 
Voor vragen, aanbod of info over de wijk.  

Wil je voor een buur boodschappen doen? 

Bewoners komen soms in een situatie dat ze afhankelijk 
zijn van anderen om de wekelijkse inkopen in huis te 
krijgen. Het is vaak een kleine moeite, maar een groot 
plezier!  
 

Wie mogen we vragen voor een klein 
klusje in huis? 
 

Houd je van handwerken? 
Meld je aan voor een nieuwe groep, die zich bezig wil 
houden met breien, haken, quilten e.d.! 
 

Wie helpt graag een handje in de tuin? 
Er zijn veel ouderen die wel kunnen blijven wonen maar 
voor wie de tuin een te grote opgave is. 
 

Iedereen mag meehelpen in de Buurttuin bij de 

Hijskraan.  Samen willen we daar een fijne 
ontmoetingsplaats maken. Vele handen maken licht 
werk! Op dinsdagmiddag hebben we werkoverleg. 
 

Heb je ook zin in gezelligheid? 
Er zijn allerlei mogelijkheden om elkaar te 
ontmoeten. Een ander helpen doe je ook met veel 
plezier! Samen dingen doen geeft altijd voldoening. 

En wat er nog niet is, kan nog komen. Laat het 
ons weten!  
 

MET KINDEREN KNUTSELEN 
VOOR PASEN 

OP DINSDAG 12 APRIL 
VAN 15:30 TOT 16:30 UUR 

In de Hijskraan – gratis toegang 
Neem een wc-rolletje mee! 

Aanbod ! 

Vraag? 

Het Gegraaf aan de Wandel  dinsdag 

19 uur voor alle leeftijden en niveau. 
Aanmelden bij Lian : 040-2042972 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 
 

  

Vooral de aanwezigen maakten het tot een succes 
door verhalen en kennis te delen. Precies waar het 
bij ondernemend Gegraaf over gaat. Elkaar leren 
kennen en weten wat de ander doet of nodig 
heeft, zodat je elkaar vooruit kan helpen. Aan 
opdrachten, ideeën of van waaruit nieuwe 
activiteiten ontstaan. 
 

En precies dit gebeurde, de directeur van Treetops is 
naast het reilen zeilen van zijn bedrijf in gebouwen- 
beheer ook ambassadeur voor Stichting Fluffy Rabbit. 
Een stichting die zich inzet voor de Ronald Mc 
Donaldhuizen. Ze verkopen konijnen knuffels, het logo  
van Fluffy Rabbit.  Dat geld wat ze met die knuffels 
verdienen gaat naar de Ronald Mc Donaldhuizen. Een 
prachtig initiatief en hoe leuk is het dat meteen de 
zaterdag na de netwerkavond Stephanie van 
Handmates giftshop al meteen op de talentenmarkt de 
konijntjes van de stichting te koop aanbiedt op haar 
kraam.  
 

Een ander prachtig resultaat is dat Moor Media een 
aanbod doet een bedrijfsvideo te maken ter promotie 
van het eigen bedrijf en het netwerk van WIJK 
bewoners.  
 

Ook een spontaan aanbod van AB Loos om zijn kennis 
over groeien en geleerde lessen te delen met een 
startende onderneemster. 
 

Sportstuif uit Valkenswaard ging naar huis met 
verschillende leuke mogelijkheden voor 
bedrijfsbezoeken en workshops oa paaldansen van  
My fit Food en Fun goals. 
 

Leon (Dem_Design) en Gijs (Moor Media) gaven aan 
waar ze juist wel van zijn maar ook wat niet hun 
talenten zijn en wellicht dat ze elkaar daarin in de 
toekomst kunnen opzoeken. 
 
 

     

 

DE EERSTE NETWERKAVOND 
WAS EEN FEEST! 
Met dank aan  
Treetops voor de ontvangst en het heerlijke gebak, 
Portum Et Vina voor de port proeverij en  
Aqui tato Rico voor de heerlijke tapasplank. 

 

Uiteindelijk werden er vanuit de verschillende 
kanten nog stageplaatsen aangeboden en 
gesprekken gevoerd over elkaars netwerk.  
 

Wat we nog zoeken is een ondernemer uit de 
wijk die ons kan helpen aan een workshop 
sociale media! Ben of ken jij die? Laat het dan 
weten via 06-52174910 
 

Ben jij ondernemer en woon of werk jij 
in de wijk Het Gegraaf noteer dan  
22 juni alvast op de kalender! Dan is 
onze volgende netwerkavond voor 
WIJKONDERNEMERS. 
 

 
 
 
 

Ik ben Naomi, 14 jaar en loop stage vanuit WereDi bij 
Ontwikkelbedrijf 3.0. Ik doe hier stage omdat ik graag 
wil weten weten of dit werk iets voor mij zou zijn en 
omdat ik graag naar het St Lucas wil na de 4e. Tijdens 
mijn stage ga ik een video maken voor ondernemers 
in Het Gegraaf. Daarvoor ben ik ook naar de 
netwerkavond geweest. Het was heel interessant om 
te horen wat mensen voor bedrijven hebben 
ontwikkeld en wat ze doen. Ik heb de ondernemers 
gevraagd voor de video, die binnenkort is te zien. 

Contact 
Lieneke Verspaandonk  

 
talentenbank@hetgegraaf.nl 

 
 06-52 17 49 10  

 
 

mailto:talentenbank@hetgegraaf.nl

