
 

 

 

 

Nieuwsbrief Turfberg mei 2019 

 

 

Koffie – uurtje op 1mei: woensdagochtend 10.30-11.30 uur bij Buurthuis de Turfberg 
 

Alle buurtgenoten zijn welkom tijdens ons maandelijks koffie uurtje. 

Te kletsen, een vraag te stellen een idee te opperen of gewoon voor de gezelligheid, nieuwe 
leuke mensen te 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 

Eten wat de pot schaft. 
 
Vrijdag 12 juli hebben de koks Felix en Gerard weer een heerlijke 3 gangen maaltijd voor 
ons op tafel gezet. De gastvrouwen Nelly, Emmy en Helene hebben de bediening op zich 
genomen En Petra heeft de gehele avond iedereen voorzien van een drankje naar keuze. 
We zijn gestart met een heerlijk kopje verse groentesoep met balletjes. Daarna gevolgd door 
een mooi opgemaakt bord met aardappel kroketjes, worteltjes, haricovert boontjes in spek 
gerold met heerlijk malse fricandeau van Helene.  Als afsluiter een lekker bordje ijs en een 
kopje koffie na. 

Er werd gezellig gekletst en iedereen heeft het goed naar zijn zin gehad.  

Nieuwe datum voor eten wat de pot schaft: vrijdag 27 september om 18.00 uur. Opgeven 
kan tijdens de koffieochtend van 7 augustus en 4 september tussen 10.00-10.30. Er zijn 
totaal 25 plaatsen beschikbaar. Kosten € 5,00 per persoon. 

 



 

 

Gemaakte matches van afgelopen periode: 

• Breien voor Afrika 

• Wandelmaatje voor een meneer in de Vlasgaard 

• Contactpersoon wijkagent 

Garage sale 2019: 28 september 2019 

Na een succesvolle eerste editie in 2018 krijgt de garage sale een vervolg. 

Op zaterdag 28 september tijdens het burendag weekend kunt U zich thuis op uw eigen stekkie 
van 11.00-1500 uur weer ontdoen van al uw overtollige spullen en huisraad.  

Ook dit jaar willen we burendag met alle wijkbewoners graag afsluiten met een gezellig samen 
zijn tijdens een kennen en gekend worden bijeenkomst en krijgt ook de buurtborrel op die 
manier een vervolg. Deze staat gepland van 17.00- 19.00 uur. 

Om aandacht te schenken aan de Garagesale en iedereen uit te nodigen voor de buurtborrel 
zal kort van tevoren in de wijk Turfberg huis aan huis een flyer bezorgd worden. 

Voor de Kreijenbeek hebben zich al vrijwilligers aangemeld voor de bezorging en ook voor het 
gedeelte tussen Europalaan, merendreef, Smelen en leenderweg is al talent gevonden wat zich 
hiervoor in wil zetten.  

Voor het gedeelte van onze wijk tussen de Leenderweg , Europalaan en industrieterrein zoeken 
we nog mensen die een paar straten willen flyeren. Vele handen maken tenslotte licht werk. 

Ook rondom de organisatie van de garagesale zoals de contacten met potentiële sponsors, het 
drukwerk, regelen dat men zich kan inschrijven, het verwerken  van inschrijvingen kunnen we 
zeker nog wel hulp gebruiken.  

 

Aangeboden: 

Theatergroep Buitengewoon wil een keer voor ons komen optreden. De voorstelling duurt 
zo’n 35 minuten. Wellicht leuk voor tijdens de burendag? 

Misschien zijn er nog meer creatieve talenten in de wijk. Zo ja horen wij dat graag. 

 



 

 

  

Contactgegevens talentenbank 
U kunt ons bereiken via de mail op : talentenbank@deturfbergleeft.nl 
Per telefoon op: 06-81935762 
Bij geen gehoor graag een voicemail bericht inspreken dan bellen wij U z.s.m. terug. 

Gezocht: 

• Hulp bij organisatie garagesale: contacten met potentië le sponsors, meedenken over wat er 
allemaal moet en kan gebeuren en (on)mogelijkheden. 

• Brei liefhebbers die mutsjes, dekentjes en knuffeltjes willen breien voor hulpproject in Afrika. 
Er zijn veel garens gedoneerd dus we zoeken vooral creatieve handen. 

• Ritje naar de stort voor het afvoeren van een bankstel door iemand met een busje of 
aanhanger. 

• Mocht U een aanhanger hebben en af en toe beschikbaar zijn voor de buren dan horen wij 
dat graag. 

• Enthousiaste gastvrouw/ gastheer die deel wil nemen in de werkgroep die de kennen en 
gekend worden bijeenkomsten (specials) mee wil organiseren. Ook wel de "feesten en 
partijen werkgroep" genoemd.. 

• Iemand die kleine bloemstukjes wil maken als tafeldecoratie bij de eten wat de pot schaft 
avond van 27 september. 
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