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LEKKER
BAKJE SOEP
van MATTIE
“Goed voorbeeld doet goed volgen”
Zoals in andere wijken al het geval is, gaan we in
Het Gegraaf ook bekers soep uitdelen aan diegenen
die wel een opkikkertje kunnen gebruiken.
Dankzij het aanbod van hobby kok Mattie om
wekelijks een lekkere voedzame soep te bereiden is
het mogelijk om in de komende weken op vrijdag
een 50-tal bekers soep rond te brengen.
Talenten van de talentenbank gaan helpen met
groente snijden, verpakken en rondbrengen. De
Wijkcommissie wil dit financieel mogelijk maken en
Jumbo wil de wijk graag ondersteunen en sponsort
de ingrediënten. Er is een aantal deelnemers in het
Accent-programma en van de Koffiemorgen. die we
hiermee zeker een plezier kunnen doen.
Misschien kent u ook iemand?
Meld die bij ons aan met naam en
adres en aantal personen op dinsdag
van 10 tot 12 uur telefonisch 06-53800850
of email talentenbank@hetgegraaf.nl

LAAT HET SMAKEN!

Dinsdag 3 november
geen Koffie(b)uurtje
Zoals het er nu uitziet is het op de eerste
dinsdag van november niet mogelijk om gezellig
samen koffie te drinken in de Hijskraan. De
koffiebar is momenteel gesloten. Mocht je toch
een vraag of aanbod hebben voor de talentenbank
dan kun je hier wel elke dinsdagmorgen van 10 tot
11 uur terecht. Wij zijn blij met je bezoek, ook
zonder koffie!

Wil je ook wat doen?
Via de Talentenbank kunnen we je in
contact brengen met een bewoner in de
wijk *die blij is met een telefoontje of *voor
wie je een boodschapje kunt meenemen of
* aan wie je tijdschriften kunt uitlenen:
talentenbank@hetgegraaf.nl

De winnende foto’s van de Zomer Fotowedstrijd categorie Creatief – Reiziger – Licht ** Hartelijk
zie voor meer info facebook Fotowedstrijd Valkenswaard 2020

gefeliciteerd !
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Door de toenemende beperkingen wordt
het steeds moeilijker om dit jaar een
Halloweentocht te organiseren. Om toch
nog te ‘doen wat kan’ hebben leden van de
werkgroep een Pompoen-zoektocht
bedacht. Kinderen gaan op zaterdag 31
oktober zelf pompoenen zoeken en tellen
in de wijk. Het aantal geven ze door aan de
Wijkcommissie via info@hetgegraaf.nl met
vermelding van naam en adres. Degenen
met de goede oplossing kunnen een
traktatie verwachten.
Met dank aan familie Harzé voor dit leuke
initiatief.

Hallo beste buurtbewoners. Wij zijn klas LG1A en wij
studeren Pedagogiek aan de Fontys in Eindhoven. Wij
zijn deze periode in jullie buurt te vinden en kijken
ernaar uit jullie te ontmoeten! De studieopdracht is
Onderzoeken hoe gezinnen met kinderen en jongeren
kunnen deelnemen aan het Accent-programma. De
eerste opdracht om bewoners te vragen mee te doen
met de Halloweenversieringen is al geslaagd!

talentenbank@hetgegraaf.nl
MATCHES
Door elkaar te kennen, kunnen
we elkaar ook om hulp vragen.
Zo ontstaan er verrassende
initiatieven:

VRAAG
In deze tijd blijkt Sociale Media veel
goeds bij te kunnen dragen aan contact op
afstand. Maar nog lang niet iedereen kan
daar makkelijk mee omgaan. Ben je handig
met facebook? Of weet je alles van Email?.
Kun je uitleggen hoe je kan skypen? Vertel
het ons! Dan brengen wij je in contact met
degene, die daar veel plezier aan heeft!

Bewoners, die door ziekte niet van
huis kunnen, worden nu geholpen met de
boodschappen en vervoer naar
afspraken.
Een talent handelt in tweedehands
spullen en kan zo snel de wasmachine van
een ander ‘betaalbaar’ vervangen.
Samen een spelletje rummikub is nu
even lastig, maar gaan we dadelijk zeker
doen als we weer samen kunnen komen.

