‘t ACCENT

op ieders Talent

Schildersgroep
Het Gegraaf
Tijdens onze ronde door de wijk ontdekken we
steeds meer talenten, die zich prachtig kunnen
uitdrukken op het doek met penseel en verf.
Het idee ontstond al snel om met deze
bewoners samen een expositie te gaan
organiseren. Nu is het daarvoor helaas nog
geen beste tijd. Maar de drie dames Gisela,
Dineke en Riny hebben tijdens een gezellige
ontmoeting in de tuin een begin gemaakt. Er is
een app-groep opgericht en alle creatieve
deelnemers, die zich bezig houden met
schilderen of tekenen worden uitgenodigd om
hierbij aan te sluiten. Hierdoor kan de groep
elkaar leren kennen en op den duur weer een
ontmoeting organiseren. De drie dames zijn
direct alweer geïnspireerd geraakt en allerlei
kennis en ideeën worden uitgewisseld. Ieder
met zijn of haar eigen talent kan zich hierbij
aansluiten. Doe je ook mee? ! Aanmelden kan
via talentenbank@hetgegraaf.nl of
tel. 06-53800850

oktober 2020

Het Gegraaf

De Halloween-werkgroep, bestaande uit
de bewoners Roos, Jozef, Melanie en
stagiaire Yord, talenten uit de wijk, de
winkeliers, studenten van de pedagogiek
opleiding en de Wijkcommissie, organiseert
de Halloweentocht onder voorbehoud
van de Corona-maatregelen:

‘t ACCENT

Kom erbij! In de Week tegen Eenzaamheid
staat ontmoeting en verbinding centraal.
Want eenzaamheid aanpakken begint met
in contact komen. De Week tegen
Eenzaamheid 2020 is van
1 t/m 8 oktober .

Een klein gebaar kan het
verschil maken
Heb je een familielid, vriend of buur die zich
misschien eenzaam voelt? Bedenk dan dit: er
is altijd wel iets dat iemand leuk vindt om te
doen, samen met jou of met anderen. Een
steuntje in de rug kan veel betekenen!

Doen wat kan! Zoals samen sjoelen. Zelfs
Wethouder Theus speelt het spel fanatiek mee

KOFFIE (B) UURTJE
Elke eerste dinsdag van de maand
van 19.30 tot 20.30 uur
in De Hijskraan
voor vragen en aanbod

dinsdag 6 oktober
met als gast de
Halloween-werkgroep

Samen met Veronica, Nelleke en Olga een heerlijke middag
doorgebracht in de tuin van Herenboerderij De Bunker. De dag
van de Minibieb was hiervoor een goede aanleiding. Boeken
ruilen voor groot en klein viel in de smaak en mag volgend jaar
zeker weer!

talentenbank@hetgegraaf.nl

Vraag
Ben je creatief, kunstenaar, of heb je
een goed idee? Leef je uit en maak
ook een verplaatsbare Halloweenverschrikker voor 31 oktober!
Spreek je een aardig woordje Spaans
en wil je dat een ander leren?

Aanbod
Een sportieve vrouw biedt aan om met
kinderen te gaan bewegen, als ouders
daar te weinig tijd voor hebben.

Match
Door bewoners met elkaar kennis te
laten maken, is het direct een stuk
makkelijker om elkaar te helpen of om
elkaar te ontmoeten voor een
bemoedigend praatje. Er kan dan weer
van alles. Mooi om dit mee te maken!

