
 

View this email in your browser  

 

  

 

 

 

BUURTFEEST 

13.00 Inloop bij de Ossekop (Jaap). 

14.00 Start middagactiviteit voor jong en oud. Voor de liefhebber kan er ook gekaart 

worden.   

+/- 16.00 Frietjes voor de allerkleinste (tot 11 jaar. Hoef je niet voor op te geven).  

18.00 Aanvang eten (opgeven verplicht via de webshop) 

20.00 Aanvang loterij en DJ  

 

Kom je eten? 

Alle buurtgenoten vanaf 12 jaar zijn welkom om 's avonds te komen eten.  

Opgeven kan via de Webshop: https://buurtschaptiggelaar.nl/product/buurtfeest-2022 

Of via de knop (View) hieronder.  

Heb je dieetwensen? Geef dit door aan activiteiten@buurtschap-tiggelaar.nl  

  

Loterij  

Om de loterij weer tot een spektakel te maken, vragen wij ieder om een 

leuk/gek/grappig cadeautje mee te nemen.  

 

Wij hebben er zin in tot dan!  

https://us2.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=9feda33d2483a0961273098fe&id=6baeb705b0
https://buurtschaptiggelaar.nl/product/buurtfeest-2022


 

 

Opgave buurtfeest 2022 

€0.00 

View 

 

  

 

 

LANCERING NIEUWE WEBSITE  

Afgelopen week is onze nieuwe site de lucht in gegaan. 

Komende weken zal er nog het een en het ander toegevoegd worden op de site.  

Maar neem alvast eens een kijkje via: https://buurtschaptiggelaar.nl/ 

 

Op de website vind je onder andere onze webshop waarbij je kan aanmelden voor 

verschillende activiteiten, bestellen shirtjes en andere Tiggelaar-goodies. Maar ook de 

historie van onze Buurtschap en onze sponsoren. Misschien kan je de informatie wel 

gebruiken voor het buurtfeest ;). Zeker het kijken waard dus! 

 

 

 

Evaluatie  

De evaluatie zal vrijdag 14 oktober om 20.00 plaatsvinden in de loods. We zien jullie 

dan graag zodat we het corsojaar goed kunnen evalueren en vooruit kunnen kijken 

op het volgende bouwjaar.  

 

https://buurtschaptiggelaar.nl/product/buurtfeest-2022/
https://buurtschaptiggelaar.nl/
https://buurtschaptiggelaar.nl/product/buurtfeest-2022/


 

 

Nieuws uit de buurt:  

 

De veldploeg heeft de mensen van de 

Willard blij gemaakt met een bosje 

bloemen.  

 

24 september hebben we geholpen bij het 

jubileumfeest van Laarheide. Het was een 

gezellige dag en avond.  

 

In de week van 3 oktober hebben 

meerdere Tiggelarianen zich ingezet voor 

de buurt door te helpen bij Groot Groen.  

 

Goed bezig iedereen!  
 

 

Agenda  
Zet deze data in je agenda!    

• 14 oktober evaluatie  
• 29 oktober buurtfeest 
• 20 januari jaarvergadering  
• 13 mei ZuDoQu  
• 3 en 4 september Corsoweekend  
• 17 september Kindercorso  
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