Op 6 oktober kwamen de deelnemers van de
schildersgroep na twee jaar bij elkaar. Niet alleen
om elkaar nader te leren kennen, maar ook om van
gedachten te wisselen over de Talentenmarkt die
11 december in de Hijskraan zal worden
gehouden. De schildertalenten uit de wijk hebben
elkaar door de Talentenbank ontdekt en
gedurende de coronaperiode via een whats-appgroep contact gehouden.

De Talentenbank brengt talenten en hulpvragers
met elkaar in contact. Zes jaar geleden vroeg
Birgitte om hulp. Zij is afhankelijk van anderen
om o.a. naar doktersafspraken te kunnen of
boodschappen te doen. Dan is het fijn dat er een
groep lieve dames is die op toerbeurt kunnen
inspringen. Dat maakt het toch al een stuk
makkelijker. Des te fijner is het nu, dat we elkaar
hebben kunnen ontmoeten met een kopje koffie
en een lekker stukje gebak, dat door een ander
talent uit de wijk werd gebakken.

Dineke: Het was interessant om te horen hoe de
verschillende deelnemers hun eigen stijl hebben
ontwikkeld en wat de beweegredenen waren om ooit
aan deze prachtige tijdsbesteding te beginnen.
Ton: Ik sloot voor de eerste keer aan bij het Schilderscontact. Met z'n 6-en onder het genot van een kopje
koffie en een heerlijk stuk taart, gebakken door een
ander talent uit de wijk, kennis kunnen maken met
elkaar. De sfeer was heel relaxed. Concreet spraken we
af om gezamenlijk een expositie te gaan houden in de
Hijskraan. De bijzonderheden volgen nog. Al met al een
bijzonder fijne middag en zeker de moeite waard om nog
eens te herhalen.

Birgitte: Ik heb erg genoten van de bijeenkomst van "mijn"
vrijwilligers op 15 okt bij de Hijskraan ! Dit was erg gezellig
en fijn dat zij eens persoonlijk kennis met elkaar konden
maken! Als attentie heb ik voor allemaal een rode roos
meegenomen als kleine geste voor hun belangeloze en
Zéér gemeende inzet voor mij!!! Ik waardeer het
ENORM!!! Dank jullie wel!!!
Liefs, Birgitte

IN MEMORIAM
Een goeie buur

Piet Faassen
Wat zullen we jou missen…
Telkens verraste je ons weer met een talent.
Als houtbewerker of als kunstschilder, als timmerman
hielp je met klusjes. Bij de koffie vertelde je eindeloos
verhalen over vroeger. Je wandelde en fietste, bracht
soepjes rond en ging de troep opruimen in de buurt.
Altijd een praatje ……maar nu blijft het stil…

VERKEERSWERKGROEP GEENHOVENSEDREEF

Op zaterdag 11 december organiseren we met veel
talent uit de wijk een sfeervolle markt waarbij de
allermooiste resultaten worden getoond in de
Hijskraan. Bijzondere schilderijen, lief breiwerk, een
verzameling serviesgoed, mooie handgemaakte
kaarten, kerstversiering, verrassende presentjes, een
spelletjeswinkel, multiculturele hapjes en de lekkerste
taarten. Heb je nog een idee? Bak je ook graag taart?
Doe je mee? Laat het ons weten! Maar kom ook vooral
meegenieten! Dit is de gelegenheid voor ontmoeting
en elkaar te Kennen en Gekend Worden in de wijk,
speciaal voor alle talenten en deelnemers van Accent
op ieders Talent.

De inzet van Aida, bewoonster aan de Ganzetongstraat en
moeder van Max en Sara, om ouders, scholen en
organisaties op te roepen om samen aandacht te vragen
voor de oversteekproblemen door het alsmaar drukker
wordend verkeer aan de Geenhovensedreef / Haagstraat,
heeft resultaat gehad. Samen met vertegenwoordigers van
de scholen, sportclubs, wijkcommissies en Veilig Verkeer
Nederland wordt aan iedereen gevraagd, die zich hierbij
betrokken voelt om het formulier in te vullen en graag vóór
16 november in te sturen via onderstaande link:

https://forms.gle/Qg5CGxNQv7BuDpnE6
Vogelverschrikkerfestival
De Turkse lunch verzorgt
door deelnemers van de
Taalgroep was een succes!
Dankjewel Ünzile, Merve,
Feyza en Azize voor al het
lekkers!

Eerste dinsdag van de maand
van 19.30 tot 20.30 uur
In de Hijskraan
Voor info, vragen of aanbod en
ontmoeting in de wijk

2 november
‘herinneringen’

