Nederland heeft genoten van een prachtige zomer, maar elk jaargetijde heeft z’n charme..
Niets typeert de nazomer, of Indian Summer, beter dan zijn kleurenpracht en
diversiteit. En zo vieren wij graag de herfst! Wij nodigen iedereen uit voor een
Indian Summer Party waarbij niet wij maar jijzelf de muziek bepaalt!
Hoe dat werkt? Haal oude LP’s van zolder en neem ze mee naar Het Trefpunt, óf
vraag je favoriete 70s-80s-90s hits ter plekke aan. De DJ’s van Platenfeestje.nl
verzorgen met alle inbreng een bonte muziekavond.
Geen dresscode maar kleur zorgt voor een goed humeur!
Zaterdag 27 oktober van 20.00 tot 24.00u.
Gratis toegang, wel leeftijd controle (
) en vol=vol.
Op zaterdag 8 december vindt de jaarlijkse Winterfair plaats!
Van 15.00 tot 18.00 kan ieder z’n slag slaan bij leuke lokale kramen met
uiteenlopende producten. Uitgeshopt? Blijf dan gezellig nog even hangen op het
speciaal ingerichte Glühwein Terras! Tot 19.00u kun je napraten met een
drankje of genieten van sfeervolle LIVE muziek. Er zijn nog enkele kramen
beschikbaar! Info en reserveringen via: trefpuntevenementen@hotmail.nl
Meer voor in de agenda:
Za 3 nov, vanaf 19.30u = Reünie en feest 35 jaar Bull Shit Bluesband (gratis entree)
Za 10 nov, vanaf 20.00u = Het Trefpunt Medewerkersavond voor genodigden
Za 5 jan, 17-21u = Het Trefpunt Nieuwjaarsreceptie voor de hele Marker bevolking
Za 9 feb 2019 organiseren Trefpunt en SMJ een ‘Mengelmoes Festijn’! info volgt
Voor de verdere kalender van 2019 zijn ideeën en wensen heel welkom. Wij horen graag
waar binnen elke leeftijdscategorie behoefte aan is. Spreek iemand van bestuur of
commissie dus gerust aan of stuur een mailtje naar: trefpuntevenementen@hotmail.nl
Wist je dat: Het Trefpunt (buiten schoolvakanties) doordeweeks bijna elke middag/avond open is?
Onze gastheren en –vrouwen staan dagelijks klaar voor bezoekers van diverse activiteiten. Sporters,
muzikanten, toneelspelers, cursisten en vergadergezelschappen hebben ons dorpshuis inmiddels wel
gevonden. Maar ook voor een gezellig inloop moment ben je van harte welkom aan de bar in de hal!
Heb je zin in koffie of een ander drankje, loop dan gerust eens binnen op ma t/m do tot 22.00 uur.

Volg Dorpshuis Het Trefpunt ook op facebook voor meer updates.
Graag tot ziens in Het Trefpunt!

