
MAART 2020

AGENDA:

Zoals u ziet heeft de nieuwsbrief een nieuw jasje
gekregen. Door problemen met het oude bestand en
onze nieuwe flyer hebben we ervoor gekozen om te
vernieuwen. Wij hopen dat het in de smaak valt!

De nieuwsbrief in een nieuw jasje Terugblik:             

Zie ze maar groot te krijgen!?

2 dames gaan het team versterken Bent u benieuwd
naar hun kookkunsten? Zij gaan van start op vrijdag 1
mei. Maar allereerst kunnen we op 27 maart  eten wat
de pot schaft. U kunt zich aanmelden op 4 maart
tussen 10:00 - 10:30 uur bij Annelies in D'n Turfberg.
Mocht dat niet lukken kunt u contact met ons
opnemen. De kosten bedragen €7,50 p.p. 

Een team erbij voor Eten wat de pot schaft

Zoals altijd op de eerste
woensdag van de maand. Kom
gezellig langs voor een kopje
koffie. Natuurlijk zijn wij
aanwezig voor al uw vragen en
ideeën.
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NIEUWSBRIEF DE TURFBERG LEEFT!

D'n Turfberg
 
D'n Turfberg
 

WO 4 maart
VR 27 maart
WO 1 april
ZA 11 april
VR 1 mei
 

koffie-uur Accent
Eten wat de pot schaft
koffie-uur Accent
Paaseieren zoeken
Eten wat de pot schaft

Koffie-uurtje

woensdag 4 maart  |  10:30 - 11:30

10:30 - 11:30
18:00
10:30 - 11:30
11:00 - 13:00
18:00

Dinsdagavond 11 februari zat mijn
woonkamer gezellig vol met 7
ouders. Accent op ieders Talent
had een avond “pubers”
georganiseerd. Het was een
avond voor ouders/verzorgers
over pubers en alcohol- en
drugsgebruik. Bernhard van ‘t
Klooster van organisatie Novadic
begeleidde de avond. Hij nam ons
mee in de wereld van alcohol en
drugs en leerde ons o.a. over
lachgasballonnen. Ik had wel eens
zo’n tube op straat zien liggen 

maar wist er niks vanaf. En dat wilde ik eigenlijk wel zo
houden. Toch is het goed er meer van te weten. Zo ook over de
gevaren van alcohol en drugs. Wist je dat hoe jonger een puber
aan de alcohol begint, hoe groter de kans is op verslaving? En
dat depressiviteit de gevolgen kunnen zijn van langdurig
gebruik van xtc of joints? 
Natuurlijk blikten wij als ouders terug op onze “oude” tijd. Toen
mocht bijna alles van onze ouders. Tegenwoordig weten we
meer over de gevolgen. Ik vind het fijn nu zelf meer te weten
zodat ik deze onderwerpen met mijn puber makkelijker kan
bespreken. Door de informatie van Norvadic voel ik mij
gesterkt in mijn keuze, mijn regels thuis. 
Wie weet komt er nog een vervolg. Onze pubers zitten nog in
de leeftijd dat ze nog niet aan het experimenteren zijn. Over 1,
1 1/2 jaar kan dat zomaar anders zijn en dan kan ik mij
voorstellen dat het fijn is nog zo’n avond te hebben.

door Marleen Weijters



GEZOCHT:

Beste iedereen. We zouden vanuit “eten wat de pot schaft” een

brunch willen organiseren. Deze zou dan op een zondag

ochtend (vanaf 10:30 tot 13:30) doorgaan. Graag willen we zien

of er voldoende interesse hiervoor is, zodat we dit dan in

kunnen plannen voor eventueel ergens in juni. Dit houd in:

koffie/thee – verse broodjes met beleg en jam – vers gekookte

eitjes - roerei  en nog veel meer. De prijs zullen we later

meedelen en juiste dag. Wel liefst van te voren inschrijven, en

hier geldt geen beperking van de 25 eerste, hiervoor kunnen er

meerder personen zich voor aanmelden/inschrijven.Team “eten

wat de pot schaft” zet zijn beste beente voor u voor.

Brunch:

Op de maandelijkse koffiebijeenkomst werd er gesproken over

een uitstapje te organiseren. Nu zouden wij graag van jullie

willen weten of er animo is om een dag uitstap te plannen. Wij

hebben in gedachte om naar België te gaan, naar het hellend

vlak Ronquières. Hier worden de schepen over een

hoogteverschil van 68 meter van het ene naar het andere

kanaal verscheept. Bij voldoende interesse zouden we dit begin

september willen organiseren. De kosten in deelname zullen we

zo laag mogelijk houden. Op de heen of terugweg zullen we

ergens een maaltijd nuttigen om dan weer met een leuke

ervaring huiswaarts te keren.

Uitstapje:

AANBOD:

Bij interesse graag mailen naar
talentenbank@deturfbergleeft.nl

CONTACTGEGEVENS TALENTENBANK
talentenbank@deturfbergleeft.nl 

Anneke: 06 81935762  

Natalie: 06 14872397. 

IDEEËN UIT DE WIJK: 
Organisatietalenten voor de

garageverkoop

Wie wil de uitnodiging voor de

'Kennen & Gekend worden'

bijeenkomst voor Pasen

ontwerpen?

Hulppaashazen voor het

verstoppen van de paaseieren op 11

april om 10.00 uur

We zijn nog steeds opzoek naar

iemand die een mevrouw af te toe

een bezoekje wil brengen in de

Vlasgaard. Samen koffie drinken

misschien een keer een blokje om

of een spelletje spelen dat is waar

deze dame blij van wordt.

Voor een dame die in de buurt van

het buurthuis woont zijn we op

zoek naar iemand die 1-2 X per

maand haar stoepje zou willen

komen vegen omdat ze dit zelf niet

meer kan. Haar vaste hulp is

vanwege gezondheids problemen

even niet meer in staat om te

helpen.

 

Bij geen gehoor graag een voicemail bericht inspreken dan
bellen wij U z.s.m. terug of stuur een appje. Voor
informatie of vragen naar aanleiding van de nieuwsbrief?
Neem dan contact op met Anneke of Natalie.

MATCH:
Hulp bij het oprichten van een
goede doelen stichting voor Afrika
Wekelijks wandelen met een hondje
Tafelkleden en servetten voor Eten
wat de pot schaft

 
 


