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•

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt
u deze sturen naar
talentenbank@wijkcommissiegeenhoven.nl

Voor op de kalender:
•

•

Sociaal vitaal, laat je gezondheid testen
bij de gratis fittest op zaterdag 17 maart
bij zalencentrum de Graver.
Het is mogelijk om u aan te melden per
mail (sport@valkenswaard.nl) of
telefonisch op maandag en woensdag
tussen 10:00 en 14:00 uur via 0402083642.
Kennen en gekend worden op 26 mei
van 14.30-16.30 uur.

•

Volgende keer we hopen aandacht te
besteden aan creatieve talenten uit de
wijk.
Dat er weer volop gewerkt wordt in de
buurtmoestuin. De moestuintjes van de
Ah actie erg welkom zijn.
En we altijd potjes en bakjes kunnen
gebruiken.
Er in het tuinhuis van de buurtmoestuin
een zwerfboekenkast staat die al aardig
gevuld is en wacht op lezers die boeken
komen halen. (zie ook de foto)

succes verhaal uit de wijk:

Hoe er door een talent uit de wijk
vogeltjes zijn gemaakt en verkocht
voor Samenloop voor hoop die nu
door de anderen worden nagemaakt.

Foto’s van activiteiten

Aangeboden:
•

Wandelen en gezelschap van man met
hondje.

Gematcht:
•
•
•

Vervoer naar het ziekenhuis
Talent om mee andere talenten op te
halen in een nieuw stuk van de wijk.
Vrijwilligers voor testdag Sociaal vitaal

Gezocht:
•

WIST U DAT….
•

De kennen en gekend worden ook weer
geslaagd was. We gematcht hebben en
nieuwe inschrijvingen hebben gedaan
die middag.
Er dit jaar nog 3 edities van komen.

•
•

Nieuwe mensen voor controle
fietsexamen in april, ook op digitale
wijze via de app tijdens de route.
Mensen die willen tuinieren in
groepsverband vanaf maart.
Mensen die het leuk vinden tijdens de
volgende kennen en gekend hun
creatieve creaties tentoon te stellen.
Voor meer informatie kunnen jullie bij
de werkgroep terecht.

