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MAART 2020

Het Gegraaf

Op donderdag 27 februari vieren wij dat we alweer een
jaar open zijn als Jumbo! Dit willen we natuurlijk graag
samen met onze klanten vieren. Dit gaan we iedere dag
vanaf 26-02 doen met een leuke activiteit of actie! Bekijk
hieronder het programma.
- Woensdag 26-02: Kinderkassa tussen
12:00 – 16:00. (je mag vandaag zelf de
boodschappen van je ouders afrekenen) 😃
- Donderdag 27-02: Gratis appeltaartje 🥧 bij besteding
vanaf €25,- tegen inlevering van de flyer (deze wordt in de
voorafgaande week uitgedeeld bij de kassa).
- Vrijdag 28-02: Kindermiddag 👩🍳 eierkoeken scheppen +
versieren tussen 12:00 – 14:00 (maximaal 12 kinderen,
inschrijving inleveren bij de kassa)
- Zaterdag 29-02: Verse appelflappen van de
broodafdeling voor € 0,50 per stuk.
Én als klap op de vuurpijl zal iedere dag in onze
jubileumweek (26-02 t/m 29- 02) de 250e, 500e & 750e
klant een mooi pakket winnen!
We hopen dat jullie deze week samen met ons komen
vieren!! Tot dan!

Er zijn al weer oe-oe-geluiden gehoord van
uilen die op zoek zijn naar een plek voor
hun nest. Nu komt er een uilenkast te
hangen in te tuin van de Bunker. Deze mooie
match met de Uilenwerkgroep is aanleiding
om een Speciale Ontmoeting bij de Bunker
te organiseren voor alle deelnemers aan ons
programma.
Op zaterdag 14 maart van 11 tot 14 uur
worden we verwacht. Het is dan ook NL
Doet en als je wilt kun je helpen met
bladharken. De Uilengroep geeft uitleg over
de kast, die in de tuin is komen hangen voor
de hier verblijvende uilen .
Wilde je altijd al eens in de Bunker
rondkijken, dat kan dan ook. We maken er
een gezellige ontmoeting van met als motto
Kennen en Gekend worden in de wijk. Ben
jij er ook bij?! Geef je het dan door i.v.m. de
catering ? TOT DAN!!

‘t ACCENT
De eerste dinsdag van de maand

Koffie(b)uurtje

3 maart
van 19.30 tot 20.30 uur
in De Hijskraan
voor info, vragen, aanbod in
wijk Het Gegraaf.

met als gast aan tafel de talenten:
Jan van Herk met een presentatie van zijn gemaakte
foto’s in de natuur en Gerard Sprengers met zijn
houtsnijwerk

talentenbank@hetgegraaf.nl
voor vraag en aanbod talent
• Wie kan helpen met het
overzetten van video-banden
naar dvd ?

GARAGE SALE

Zaterdag 21 maart van 11 tot 15 uur
De wijkcommissie kiest er ook dit jaar weer voor om
met het begin van de lente de verkoop aan huis of
garage te organiseren. Het fijne hiervan is: je hoeft
niet ver te gaan met je spullen en we hebben leuke
contacten in de straat. Bezoekers moeten dan wel
een grotere afstand afleggen, maar met veel
deelnemers en een plezierige sfeer, zal het ook een
leuke dag worden! DOE MEE! Meld je aan:
garagesale@hetgegraaf.nl of
tel.: 06-53800850

Koffie Inloop viert feest!
Op woensdagochtend 15 april 2020
vieren we het eerste lustrum van de
Koffie Inloop het Gegraaf. Iedereen is
welkom van 10 tot 12 uur.
Vijf jaar geleden kwamen
Cordaad, de Wijkcommissie en
een aantal enthousiaste vrijwilligers bij elkaar om
samen een gezellige ochtend voor alle
wijkbewoners van het Gegraaf te organiseren.
Sindsdien is iedere woensdagochtend de
Hijskraan van 10.00 tot 12.00 uur open voor
iedereen die zin heeft in een praatje, sociale
contacten en leuke activiteiten.
Een goed team van 7 vrijwilligers staat garant
voor een heerlijke ochtend. Ieder kan doen wat
hij of zij leuk vindt.

Elke Dinsdag
10.00 u: Taalmorgen
behalve schoolvakanties
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 Kornoeljelaan

