
MEI 2022 

AGENDA:

NIEUWSBRIEF DE TURFBERG LEEFT!

Beste allemaal,
Hopelijk hadden jullie het
allemaal meegekregen dat
we in mei niet de eerste
woensdag maar de tweede
woensdag (11 mei) het koffie
uurtje hadden, want het was
best rustig.

VR 20 mei
MA 23 mei
WO 6 juni
WO 6 juni
DO 30 juni

18.00 - 
19:00 - 21:00
10.30 - 11.30
12.00 -
7.00 - 17.30

Eten wat de pot schaft
Vertellen, koffie, Buurten
Koffie-uurtje
Lunch
Bustocht Wallonië

VRC
Taxandria
VRC
VRC
Start bij De Valk

Koffie-uurtje!

Woensdag 6 juni 10:30 - 11:30 ! Vrijdag 20 mei 18.00 uur tot ca ? !

Eten wat de pot schaft!

We verwelkomen jullie weer graag op 6 juni
bij VRC/De Dennenberg Schotelmansstraat
25.

Wel weer snel, maar nog net
voor de vakantie. Anders
was het pas weer in
september. Het belooft weer
allerlekkerst te worden, met
specialiteiten van deze tijd.
U kunt hiervoor nog een kaartje kopen. De kosten
zijn €7.50 (Gelieve gepast te betalen). Mocht het
niet mogelijk zijn geweest om een kaartje te
kopen, stuur een e-mail naar
etenwatdepotschaft@deturfbergleeft.nl of
info@deturfbergleeft.nl en maak €7,50 over op 
NL 80 RABO 0187 4700 30 tnv Stichting
Wijkcommissie De Turfberg ovv je naam en
etenwatdepotschaft 20 mei.
Let op: Helpende handjes voor alles behalve het
koken zijn welkom (dan hoeven de koks achteraf
ook nog niet alles weer zelf op te ruimen)!

Vertellen, Koffie, Buurten 

Na de inspirerende avond over fotografie gaan we 23 mei weer naar Taxandria. Nu onder de noemer
“Vertellen, Koffie en Buurten”. Wordt het weer een gezellige en educatieve avond? Wij denken van wel.
We hebben namelijk Christ van den Besselaar op bezoek. En volgens onder andere het Eindhovens
Dagblad: "Voor iemand die geboren en getogen is in het centrum van Valkenswaard kent het dorp
nauwelijks nog geheimen. VVV-gids Christ van den Besselaar schudt de verhalen dan ook zo uit zijn
mouw".
 En ook is er weer de mogelijkheid om kennis te maken met de wijk, haar bewoners en cliënten van
Taxandria. Dit is niet zomaar een koffie uur. Na de presentatie is er tijd voor wat buurten, babbelen en
een heerlijk kopje koffie.
De kosten voor deze info avond, inclusief kopje koffie of thee, bedragen €3,00 pp. en kunnen bij
binnenkomst in de zaal worden voldaan.
Posters en flyers zijn in de maak en zodra die klaar zijn mogen die rondgebracht worden.
Wie loopt er een paar straatjes mee?

Maandag 23 mei 19:00 - 21:00 !



Uitstapje Wallonië

Uitstap “de Turfberg leeft” voor mensen die in de wijk
De Turfberg wonen.
Eindelijk is het zover, we mogen, en we maken er gelijk
gebruik van.
We gaan op 30 juni met de bus naar Wallonië !  We
hopen op een groep van minimaal 30 tot maximaal 50
mensen die mee gaan. Nb een wijkbewoner mag ook wel
iemand van buiten de wijk meenemen! De kosten
bedragen €50 pp.

7:00 uur Vertrek bij De Valk 
Vrije koffie bij La Roulx (La Louviere) uitzicht op kabellift
09:30 uur Ontvangst Kabellift Strépy-Thieu
10:00 uur Boottocht (met bar) & vervoer met toeristisch treintje
12:30 uur Vertrek naar Maredsous
14:00 uur Lunch in de cafetaria van Abdij van Maredsous
15:00 uur Rondleiding met gids in de Abdij van Maredsous
16:30 uur Vrije tijd zelf in te vullen
17:30 uur Terug naar Valkenswaard

Hoe ziet het programma er uit: 

Dus afwisseling en voor ieders wat leuks. U kunt zich inschrijven via de website:
https://www.deturfbergleeft.nl/evenementen/uitstap-wallonie/
Ook kunt u bij Gerard en Peter terecht voor meer informatie, vragen en natuurlijk om uw
interesse kenbaar te maken. Of stuur een mail naar: info@deturfbergleeft.nl
We hebben nog niet zo veel inschrijvingen. Dus vertel het enthousiast door aan andere
wijkbewoners ! Want het is natuurlijk wel leuk dat als het nu kan, dat we dan ook kunnen
gaan. En hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Tuinhulp

Omdat er veel vraag is naar hulp voor kleine klussen in de
tuin, is er via de gemeente en Cordaad de mogelijkheid
gecreëerd om daar hulp, tegen een kleine vergoeding,
voor te vragen.U kunt rechtstreeks met Cordaad of via
ons (talentenbank@deturfbergleeft.nl) contact
opnemen.

GEZOCHT:

Nog steeds zijn we op zoek naar
mensen die graag een bezoekje zouden
willen brengen aan een buur. Voor een
praatje, een boodschap of een bakkie
koffie.
Voor het opbouwen van kraampjes op
de zomermarkt bij Taxandria zijn
handige handjes welkom. Wie komt
helpen op 18 juni?

      Stuur een berichtje naar:

      talentenbank@deturfbergleeft.nl

Bij geen gehoor graag een voicemail bericht inspreken dan
bellen wij U z.s.m. terug of stuur een appje. Voor informatie
of vragen naar aanleiding van de nieuwsbrief? Neem dan
contact op met talentenbank@deturfbergleeft.nl of met
info@deturfbergleeft.nl

talentenbank@deturfbergleeft.nl 

06 81935762 

info@deturfbergleeft.nl

Op de planning staan al de Zomermarkt bij Taxandria in
juni, Uitstapje ook in juni. In juli en augustus mogen jullie
op vakantie..., september bestaat De Kreijenbeek 50 jaar
en is er ook weer een garageverkoop, in oktober
Halloween, en in december Kerstmarkt.
Heb je zelf ook nog een idee, of wil je met een van de
activiteiten meehelpen? Geef dat dan aan ons door:
info@deturfbergleeft.nl of via facebook of de website

Overige activiteiten


