Contact
Lieneke Verspaandonk
talentenbank@hetgegraaf.nl

 06-52 17 49 10

Voor alle spelletjes liefhebbers
De 1e spellenavond is geweest en was zo leuk
dat we er nog 2 organiseren. Jij kan mee
komen spelen op 21 oktober en 18 november!

Een uitkering en toch
mee DOEN…
Maar liefst 13 bewoners hebben gebruik gemaakt van
de uitnodiging om met ons kennis te komen maken.
We hebben gepraat over het programma van Accent
op ieders Talent bij wijkcentrum de Hijskraan en over
het koffie-uurtje, en dat je als buurtgenoot kan
deelnemen aan de lunch.
Er is een taalochtend waar mensen de Nederlandse
taal oefenen, en er is altijd aandacht voor wat jij leuk
vindt, wat jouw talent is en hoe jij mee kan DOEN..

Spelletje Kopen.nl organiseert :
Samen met je vriendje of vriendinnetje je vader, moeder,
opa of oma een nieuw spel spelen in de Hijskraan. Voor
de gezelligheid of als fanatieke spelfanaat of om zeker te
weten dat het op je december verlanglijstje thuis hoort.

Accent op ieders Talent is een programma in de wijk.
Het stimuleert meedoen in de wijk, omdat iedereen
een talent (nodig) heeft
Aanmelden kan bij Lieneke Verspaandonk via
talentenbank@hetgegraaf.nl of via whatsapp of
bellen met 06-52174910.

Spelletjekopen.nl is een Valkenswaards spelletjesbedrijf
en organiseren in de Hijskraan deze spellenavond op
vrijdag van 19.00 uur tot 20.30 uur. (Uitloop als het spel
nog niet gespeeld is)
Vind je het leuk om kennis te maken met een spel dat je
nog nooit hebt gespeeld? Of wil je weten wat je in
december op je verlanglijstje zet? Meld je dan aan via
info@spelletjekopen.nl
Vermeld daarin je naam en je leeftijd. Entree 1 euro bij
binnenkomst betalen!
Deze avonden zijn tot stand gekomen met Ondernemend
Gegraaf. Een initiatief om ONDERNEMERS EN BEWONERS
UIT DE WIJK bij elkaar te brengen.

Helaas ging de workshop over ‘LinkedIn‘
vanwege te weinig belangstelling niet
door, verkeerde moment wellicht. We
dagen alle ondernemers uit om te komen
met een briljant idee voor de volgende
netwerkavond.

Misschien tot dan, Arjan Muller

SPAM….

www.spelletjekopen.nl
We kregen afgelopen week de melding dat onze
nieuwsbrief
enzijn
mailingen
in de
spam terecht
Deze
avonden
tot stand
gekomen
met komen!
Dat
kan
natuurlijk
niet
de
bedoeling
zijn!
Wie helpt ons
Ondernemend Gegraaf. Een initiatief om
met het uitzoeken
we dit beter
inrichten?
ONDERNEMERS
ENhoe
BEWONERS
UITkunnen
DE WIJK
#DTV
bij elkaar te brengen.

KERSTMARKT
Ondernemers die met een mooi kerstproduct
willen deelnemen aan de kerstmarkt op
11 december as kunnen contact opnemen met
info@hetgegraaf.nl voor de mogelijkheden.

