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Het Gegraaf

ONDERNEMEND GEGRAAF
Aan de slag met Ondernemend Gegraaf
We zien kansen voor een wijknetwerk van ondernemers.
Een aantal zijn al actief en we zien allerlei mogelijkheden
om diensten en talenten aan elkaar te koppelen met
Netwerkavonden, Stage- en werk-leerplekken, Duurzame
diensten voor schoon, heel en veilig wonen, Halloween,
Speelactiviteiten, etc. Op donderdagavond 19 maart om

19.30 u is de eerste Netwerkavond . Meld je aan :
talentenbank@hetgegraaf.nl of bel met Lieneke 0652174910 of kom naar het Koffie(b)uurtje:

Dinsdag 4 februari is
Ondernemend Gegraaf te
gast aan tafel bij het
Koffie(b)uurtje in
De Hijskraan
van 19.30 tot 20.30 uur.
Kom je ook op de koffie?
En praat mee over alle
ditjes en datjes in de wijk!

Woensdagmorgen 12 februari
komt Peter van de Kruis
tijdens de Koffiemorgen in de
Hijskraan uitleg geven over het
digitaal gebruik van computer,
laptop, tablet of telefoon.
Iedereen is welkom!

‘t ACCENT
talentenbank@hetgegraaf.nl
waar Vraag en Aanbod samenkomen
De Talenten Rawaa, Anne-Marie en Paulien
hebben het mogelijk gemaakt, dat er een groep
Sporten op Muziek voor vrouwen is gestart op
vrijdagmorgen!

Extra helpen voor een
Groen Haagstraatplein?!
Met deze spaaractie kunnen de (ouders van
de) leerlingen uit het Gegraaf ons extra
helpen door de emballagebonnen door de
kinderen in te laten leveren bij de leerkracht
op school. Het bedrag ingezameld door de
school zelf, komt dan geheel ten goede aan
de sponsoring van de vergroening van het
schoolplein. Deze oproep is gericht aan de
scholen en kinderopvang van het
Haagstraatplein: basisscholen De Windroos,
De Dorenhagen, De Zonnewijzer en kdv
Horizon (“Pipohuis”).

De Taalmorgen op
dinsdag van 10 tot 11 uur in
De Hijskraan wordt al goed
bezocht. Iedereen
die beter Nederlands wil leren spreken,
lezen of begrijpen is welkom. Mia, AnneMarie, Louisa en Gerrie, talenten van
Accent volgen een training om nog beter te
kunnen helpen. Samen is het al heel
gezellig! En hoe leuk is het om aan je
klein-kinderen te kunnen voorlezen!

Jeffrey heeft met zijn jeugdige kennis van
muziekapparatuur andere bewoners kunnen
helpen met de update hiervan.
Vervolgens is Henk de overtollige apparatuur op
gaan halen voor de mannen van de dagbesteding,
om te laten demonteren voor recycling.
Ton is begonnen met het inrichten van het
vogelhuis-bos voor de Koolmezen, ter bestrijding
van de processierups . Met hulp van afd Groen
worden er voor de vogels voedzame struiken
geplant.
Een mooie match van Ton met Bas gaat ervoor
zorgen dat de border van de Kornoeljelaan één
bloemenveld wordt. Met dank aan Coppelmans
voor het leveren van bloemenzaad.

Elke Dinsdag
10.00 u: Taalmorgen
behalve schoolvakanties
Dinsdag

4 febr

19.30 u: Koffie(b)uurtje

Woensdag 12 febr 10.00 u: Koffiemorgen met
Digitaal uitleg
Dinsdag

3 mrt

19.30 u: Koffie(b)uurtje

Donderdag 19 mrt

19.30 u: Ondernemend
Gegraaf

Zaterdag

21 mrt

11.00 u: Garage Sale

Dinsdag

7 apr

Zaterdag 11 apr

19.30 u: Koffie(b)uurtje
11.00 u: Paashaas aan de
tot 13.00 u Kornoeljeaan

