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Talententeam van Wijkcommissie het
Gegraaf doet mee aan de Dorpsquiz
op 26 mei
Al 13 bewoners hebben zich aangemeld als
deelnemer in ons team en tijdens het
maandelijkse koffie (B)uurtje wisselen we
kennis en ervaring uit en kijken in de quiz
boeken van andere dorpen! We ontdekken
elkaars kennis en kunde maar vooral hebben
we het erg gezellig met elkaar! Ons team
bestaat nu uit deelnemers van Accent op
ieders Talent, vrijwilligers van de Zoete
Inval…..Maar hopen nog op de aanmelding
van teamleden van de Computerclub, van de
tafeltennisvereniging, de dartclub, bestuur
de Hijskraan…de scouting, de ……..
Iedereen werk- of woonachtig in de wijk kan
met ons mee quizen!
Wijkcommissie Het Gegraaf sponsort het
inschrijfgeld. Waarvoor onze hartelijke dank.
Dus doe je mee? Stuur dan een mailtje aan
talentenbank@hetgegraaf.nl

…en we hebben een wel heel bijzonder goed doel
Ons goede doel is Stichting Mama met MS
Waarom?? Deze mamma woont in onze wijk!
Via onze website en facebookpagina leest u het
ingrijpende verhaal van deze mama…
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Garagesale
Wat een geweldige Garage Sale hebben we gehad.
Dank aan alle deelnemers. Een goede sfeer en een
super verspreiding over de wijk maakte het tot
een echte Gegraaf activiteit!! Daar zijn we als
kersverse nieuwe organisatoren erg blij mee! Het
mooie lenteweer was een kadootje en maakte de
rondwandeling of de fietstocht door de wijk voor
bezoekers extra aantrekkelijk. Volgend jaar doen
we het weer?! Dus blijven verzamelen!
Heel veel dank aan de organisatoren van deze
sale: Tanja, Ine en Lieneke en wijkcommissie Het
Gegraaf die deze dag mogelijk heeft gemaakt!

Koffie-adres
• Elke woensdagmorgen in
De Hijskraan Van 10 tot 12 uur
• Elke eerste dinsdagavond van
de maand in De Hijskraan
van 19.30 tot 20.30 uur

Vraag
• Handige handjes blijven nodig.
• Als je hulp nodig hebt of alleen maar graag
iemand ontmoet LAAT HET ONS WETEN.
Wij helpen graag!

Aanbod
• Mooie stapel zelfgemaakte kaarten gekregen om
bij speciaal lief en leed te kunnen bezorgen bij
onze buren

Een match
Paaseieren zoeken
Alle deelnemers aan ons programma ACCENT
OP IEDERS TALENT zijn van harte welkom op
zaterdag 31 maart van 11 tot 13 uur voor het
paaseieren zoeken bij het dierentuintje aan de
Kornoeljelaan. Onze nieuwe talenten Ton en
Eric gaan zorgen voor koffie, thee en broodjes ei
voor de volwassenen. De kinderen vermaken
zich ondertussen met het paaseieren zoeken.
Kennen en gekend worden is het thema van
deze bijeenkomst. Fijn als je erbij bent!

• Twee bewoners vooruit geholpen tijdens de
excursie aan de Computerclub
• Onze klussenman heeft een snoer vastgemaakt
voor een bewoonster van de Ginneve flat
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