
 

 

 

 

Nieuwsbrief Turfberg februari 2020 
 

 

Woensdag 5 februari: koffie uurtje 
 

Dit keer weer op het normale tijdstip, de eerste 
woensdag van de maand. Kom gezellig langs 
voor een kopje koffie. Natuurlijk zijn wij aanwezig 
voor al uw vragen en ideeën. 

 

Agenda: 

Vr. 31 januari Aanvang 18:00 Eten wat de pot schaft 
Wo. 5 februari 10:30-11:30 Koffie-uur Accent in d’n Turfberg 
Di. 11 februari 19.30-22.00 Avond voor ouders/opvoeders over pubers 
Wo. 4 maart 10.00-11.30 Koffie-uur Accent in d’n Turfberg 

 

De mosselavond op 31 januari zit vol! Houdt 
onze nieuwsbrief of de website van de wijk in 

de gaten voor de volgende datum. 

31 januari: Eten wat de pot schaft 
 

 



 

 

 

 

  

Zie ze maar groot te krijgen!  
Di. 11 februari 19:30 tot 22:00: Avond voor 
ouders/verzorgers over pubers. 

Er zijn nog enkele plaatsen over! 

We worstelen er allemaal mee. Aan de ene kant hebben (pre-)pubers 
de ruimte en vrijheid nodig en moeten ouders leren om een stapje 
terug te doen. En aan de andere kant zie je dat (pre-)pubers –mede 
door de ontwikkeling van hun brein - juist duidelijke sturing nodig 
hebben. 
 
Met deze spagaat zit ook een van onze talenten. Daarom hebben wij 
contact gezocht met Novadic. Zij begeleiden deze avond en geven 
informatie over verschillende genotmiddelen, opvoedingstips en 
handvatten voor een gesprek met uw kind. 
 
Deze avond is ook bedoeld om met andere ouders/verzorgers in 
contact te komen en misschien wel blijvend elkaar te kunnen 
ondersteunen.  
 
De maximale groepsgrootte voor deze avond is 10 personen en er zijn 
nog enkele plaatsen vrij. Mochten er meer aanmeldingen komen, 
kunnen we altijd een tweede groep opstarten. Bent u geïnteresseerd 
en wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden, neem contact op 

met Natalie. 



 

 

  

Gemaakte matches van afgelopen periode: 
 

 Een talent met gouden handjes heeft ervoor 

gezorgd dat ons geldkistje weer open kan! 

 Er is een nieuw talent die de nieuwsbrief rondbrengt 

voor mensen zonder computer.  

 Door onze talenten ligt onze nieuwsbrief nu ook bij 

openbare plekken in de wijk.  

Sinterklaashuis wint de vrijwilligerstrofee in de categorie 
Cultuur en Natuur: 
 
Sinterklaas komt ieder jaar logeren in het IVN-gebouw. Daar kunnen 
kinderen de Sint bezoeken en deelnemen aan leuke 
activiteiten/spelletjes met de Pieten. De organisatie begint in juli al met 
de voorbereiding van dit leukste kinderfeest van het jaar! Alles is gratis 
en voor iedereen toegankelijk!  Een verdiende winnaar, aldus de jury. 
Een aanwinst voor onze wijk en een grote dank aan de vrijwilligers die 

vanuit het programma Accent hierbij hebben geholpen. 



 

 

  

 

 

  

Contactgegevens talentenbank 
U kunt ons bereiken via de e-mail: talentenbank@deturfbergleeft.nl Per telefoon 
op:  

Anneke: 06 81935762 – Natalie: 06 14872397. 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.met Anneke of Natalie. 

Gevraagd: 

 Voor een dementerende oudere dame zoeken we gezelschap, zoals 
een kop koffie of een wandeling.  

 Voor de garagesale zoeken we medeorganisatoren 

 Voor de werkgroep ‘Kennen & Gekend worden’ Zoeken we werkgroep 
leden 

 Leden gezocht voor het bestuur van Wijkcommissie de Turfberg  

 

Aanbod: 
 Op woensdagochtend (09:30 – 11:30) in D’n Turfberg is er een club die 

graag creatief bezig is en zij zoeken mensen die aan willen sluiten. Voor 

meer info, neem contact op met Anneke. 


