RIEF
B
S
W
U
E
NI

DE

FT!

G LEE
R
E
B
F
R
TU

TUS
AUGUS

WO 3 aug
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10:30 - 11:30
10:30 - 11:30
12:00 - 13:00
19:00 - 21:00
10:00 - 14:00
18:00 -

Koffie-uurtje
Koffie-uurtje
Lunch
Vertellen, Koffie, en Buurten
Garageverkoop
Eten wat de pot schaft

Zomervakantie!
Zomervakantie, en beetje komkommertijd.
Tijd om de tank weer bij te vullen, of beter de
accu op te laden. Maar je kunt ook samen
gaan fietsen, wandelen, een "beach"-bbq, een
museum of dierentuin bezoeken, of ...??
Thuis op de bank zitten kan natuurlijk ook,
maar dit is toch leuker ! Wie pakt de
handschoen op en begint? Laat maar weten,
als we kunnen helpen, doen we graag mee.

Koffie-uurtje!
Woensdag 3 augustus 10:30 - 11:30 !
Beste allemaal,
Let op ! Je kunt je voor en
tijdens het koffie-uurtje
opgeven voor de septemberlunch.
We verwelkomen jullie weer graag op 3
augustus bij VRC/De Dennenberg
Schotelmansstraat 25.
En ken of weet je iemand die hier ook
bijhoort? Neem deze dan eens een keertje
mee !
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AGENDA:

VRC
VRC
VRC
Taxandria
Wijk De Turfberg
VRC

Eten wat de pot schaft!
Vrijdag 30 september 18.00 uur tot ca ? !
Na de vakantie zijn we van
plan enkele mensen uit te
nodigen. Dit wordt dan eind
september. Wat we gaan
eten? We laten ons weer
graag verrassen.
U kunt hiervoor op de gebruikelijke manier een
kaartje kopen. De kosten zijn €7.50 (gelieve gepast
te betalen). Als het niet mogelijk is 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 30 september.
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)!

Overige activiteiten
Op zaterdag 24 september 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

Vertellen, Koffie, Buurten

Maandag 19 september 19:00 - 21:00 !

Op 18 juli kwam Anny Derickx ons vertellen over haar vrijwilligersactiviteiten in Gambia. Al vele jaren
gaat zij met haar man en vrienden naar Gambia om daar te helpen. Zij brengen dan een auto (busje,
ambulance of gewoon een auto) daar naar toe. Een reis van ongeveer 6000 km met allerlei gedoe aan
de grenzen in Afrika. Naast de auto proberen ze ook nog allerlei andere hulpgoederen mee te nemen.
Een verhaal gebracht met veel passie en betrokkeheid. Dat het ons aansprak was ook te merken aan
de vragen tijdens de presentatie en de gesprekken daarna.
Anny: heel erg bedankt voor het delen van jullie fantastisch werk en ervaring, en ons een inzicht te
geven in het leven in Gambia (en ook over jullie contact met de mensen van "Ik vertrek" met hun
pannenkoekentent).
In verband met vakantie is er in augustus geen Vertellen, Koffie en Buurten avond. Maar we zien
jullie graag weer op maandag 19 september. Volgens de huidige informatie hebben we dan iemand
die komt vertellen over de sigarenindustrie in Valkenswaard. Mogelijk en hopelijk tot dan!

info@deturfbergleeft.nl
talentenbank@deturfbergleeft.nl
06 81935762

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 info@deturfbergleeft.nl of met
talentenbank@deturfbergleeft.nl

