
 

 

  

Koffie – uurtje op 3 JULI: woensdagochtend 10.30-11.30 uur KINDERBOERDERIJ 

 
Het koffie- uurtje van Accent op ieders Talent a.s woensdag 3 juli van 10.30-11.30 zal gehouden 

worden bij Kinderboerderij De Kleine Meer aan de Bosstraat. Dit omdat het buurthuis door 

omstandigheden die ochtend gesloten is.  

 
Alle buurtgenoten zijn welkom tijdens ons maandelijks koffie uurtje. En ook HET moment uw 

talentvolle buren weer te treffen en weer even gezellig bij te kletsen. 

Kletsen, een vraag stellen, een idee opperen of gewoon voor de gezelligheid, nieuwe leuke mensen 
ontmoeten. Via onze Facebook pagina en de nieuwsbrief van het programma Accent op ieders Talent 
(eventueel met link naar website) laten we weten als er speciale gasten zijn. 

Namens de gastvrouwen: Annelies, Sara en Wilma 

Nieuwsbrief Turfberg juli 2019 

 

 

De werkgroep kennen en gekend worden kijkt terug op een gezellige DOE DAG. 
 

We kunnen terug kijken op een geslaagde kennen en gekend worden ontmoeting vanuit het programma Accent 

op ieders Talent bij kinderboerderij De Kleine Meer. 

Met dank aan IVN en kinderboerderij voor hun rondleiding en mooie verhalen en aan Ingrid van  

http://decoyourday.nl voor de lettering workshop.  

Dat was toch moeilijker dan we op het eerste gezicht dachten. 

Corsobuurtschap Hazestraat is op zoek naar bewoners op maandag willen 
komen schoffelen bij het veld aan de Brugse heide. Het is van 10 tot 12 uur. Het veld wordt 
goed bijgehouden en daarom bestaan de werkzaamheden alleen uit licht schoffel werk. 

Uiteraard behoort samen een kopje koffie drinken ook tot het programma.  

http://decoyourday.nl/


  

 

➢ Een talent voor het uitwerken van een 

stratenbestand voor het flyeren in de gehele 

wijk Turfberg. 

 

➢ 2 vrijwilligers die voor de werkgroep eten 

wat de pot schaft de tafelkleden en tafel 

bloemstukjes gaan verzorgen. 

 

 

➢ Iemand die het leuk vind om te breien en te 

haken en knuffeltjes, truitjes en dekentjes 

gaat maken voor een kraamkliniek in 

Gambia. 

 

➢ Versterking voor de werkgroep die de 

kennen en gekend worden bijeenkomsten 

organiseren. 

 

➢ Hulp bij plaatsen kattenrekje 

 

➢ Nieuwe straatcontactpersoon voor de van 

Cuijckstraat 

➢ Mensen die het leuk vinden te helpen bij de 

kerstmarkt, een nieuwe activiteit vanuit 

wijkcommissie 

➢ Technisch talent bij checken van 

elektronische apparaten 

➢ Mensen voor gezelschap, bij buren met een 

klein eigen netwerk. 


