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19:00 - 21:00
18:00 10:30 - 11:30

Koffie-uurtje
Vertellen, Koffie, en Buurten
Halloween
Koffie-uurtje

Koffie-uurtje!
Woensdag 5 oktober 10:30 - 11:30 !
Beste allemaal,
Let op ! Als ik het goed
begrepen heb, komt Fred
Fens ons een en ander
vertellen over energie. Een
hot onderwerp zo voor de
winter !
We verwelkomen jullie weer graag op 5
oktober bij VRC/De Dennenberg
Schotelmansstraat 25.
En ken of weet je iemand die hier ook
bijhoort? Neem deze dan eens een keertje
mee !

Kerstmarkt 17 december
Op zaterdag 17 december wordt er bij
Taxandria weer een Kerstmarkt
georganiseerd. We zoeken hiervoor nog
enkele mensen om op woensdagavond 7
december de zaal Jagthoorn en de zaal
Vlasgaard te versieren.
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
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AGENDA:

VRC
Taxandria
Wijk De Turfberg
VRC

Helloween
Zaterdag 29 oktober vanaf ca 18:30
Jaren is er in de Kreijenbeek
een helloween-tocht
georganiseerd. Wijd en zijd
goed bekend. Helaas is dat
al weer even geleden. Graag
willen we dat weer
oppakken.
Aan de zuidzijde van de Leenderweg is een
enthousiast groepje al enkele jaren met succes
bezig daar mensen op verschillende manieren
mee te laten doen. Voortuinen en huizen
worden meer of minder eng voor Helloween
opgetuigd. En zo worden er dan routes voor
oudere en jongere jeugd uitgezet.
De wijkcommissie wil dit graag ondersteunen
en het idee uitbreiden. Om te beginnen in de
Kreijenbeek. Later dan ook bijvoorbeeld
rondom de Van Cuijkstraat en om de
Lindenstraat ( bij voldoende enthousiasme en
deelnemers kan dat ook nu al!)

Overige activiteiten
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 17 oktober 19:00 - 21:00 !

We zien jullie graag weer op maandag 17 oktober in de Vlasgaard bij Taxandria. Dan gaan we het
hebben over de bloemencorso in Valkenswaard. Mogelijk en hopelijk tot dan!
Op 19 september werd door Hedy Meulendijks op een zeer inspirerende wijze het
steendrukmuseum onder onze aandacht gebracht. Ook kregen we een film te zien van de
activiteiten in het steendrukmuseum. Zeker een bezoek waard!
Hedy: heel erg bedankt voor het delen van jullie fantastisch werk en ervaring.

Garageverkoop en burendag 24 september!
De garageverkoop kende weer een groot aantal deelnemers: 75 ! Het was nu ook mogelijk om bij
Taxandria of bij VRC met je spullen te gaan staan. Maar omdat er maar enkele inschrijvingen
daarvoor waren, hadden we het gecombineerd bij VRC . Nb. Dit had ook het voordeel dat we bij
regen binnen konden staan.
Helaas was de zaterdag al 's ochtends een druiligere dag, en daardoor bleef het aantal bezoekers
laag.
Na de garageverkoop was er bij VRC nog de buurtborrel voor burendag. De opkomst hier was best
goed. Tijdens de buurtborrel werden de door de sponsors ter beschikking gestelde prijzen onder
de deelnemers van de garageverkoop verloot. Enkele sponsors hadden zelfs meerdere presentjes
ter beschikking gesteld!!

info@deturfbergleeft.nl
talentenbank@deturfbergleeft.nl

Voor informatie of vragen naar aanleiding van de
nieuwsbrief? Neem dan contact op met
info@deturfbergleeft.nl of met
talentenbank@deturfbergleeft.nl

