
NOVEMBER 2021 

AGENDA:

MAART 2020

NIEUWSBRIEF DE TURFBERG LEEFT!

ER IS HULP NODIG  :-)

We kunnen wel wat hulp gebruiken bij de verschillende activiteiten !
Verschillende activiteiten staan te springen om weer te beginnen. Gelukkig zijn er meerdere mensen
al actief mee bezig, maar ondanks dat kunnen ze nog zeker enkele "handjes"gebruiken !
talentenbank@deturfbergleeft.nl ; info@deturfbergleeft.nl of bij het onderaan vermelde
telefoonnummer

WO 3 november
VR 12 november
WO 1 december

10:30 - 11:30
18:00 - .....
10:30 - 11.30

Koffie-uur Accent
Eten wat de pot schaft
Koffie-uur Accent

VRC
VRC
VRC

SINTERKLAASHUIS

Na een jaar afwezigheid komt Sinterklaas
dit jaar weer in het Sinterklaashuis in het
IVN gebouw aan de Bosstraat logeren. De
voorbereidingen daarvan zijn in volle gang.
Een pietenpad, een knutselhoek, de
slaapkamer, het paard etc. Allemaal gratis
te bezoeken en te beleven.
Maar voor het opzetten van de tent op 12
november 's ochtends kunnen ze nog
enkele krachtige handen gebruiken.
Ook lijkt het erop dat de Sint enkele pieten
kwijt is. Als jullie deze kunnen vinden, willen
jullie dat dan aan ons doorgeven? Dan
geven wij dit door aan het Sinterklaashuis.
Want zij kunnen ze zeker gebruiken op de
dagen dat Sint aanwezig is !



woensdag 3 november | 10:30 - 11:30

Vrijdag 12 november  |   18:00

Donderdagen  |   19:00 - 20:00   |   D'n Turfberg

GEZOCHT:

Taxandria is op zoek naar mensen die met

bewoners willen gaan wandelen met een

rolstoel en/of gaan fietsen met een duo-fiets

Zijn er nog mensen of groepen die aan Line

dance doen, ik wil graag meedoen?

Mensen die graag activiteiten voor de wijk

willen organiseren?

 

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 talentenbank@deturfbergleeft.nl.

talentenbank@deturfbergleeft.nl 

06 81935762  

Vooralsnog houden we het
koffie-uurtje nog steeds bij
VRC.
Dus graag zien we jullie bij
VRC/De Dennenberg:
Schotelmansstraat 25

Wij houden ons aan de RIVM
corona-regels !

Koffie-uurtje

 Eten wat de pot schaft

De volgende editie van
'Eten-wat-de-pot-schaft'
is gepland ! En wel op 12
november. Er worden dan
mosselen en stoofvlees
geserveerd (u kunt kiezen
uit 1 van deze 2 ! )

Wandelclub

Er is zeker nog plaats voor mensen die mee willen
wandelen.
Dit is een mooie manier om in beweging te blijven en
nieuwe sociale contacten leggen!

We verzamelen iedere donderdagavond bij het
wijkgebouw D'n Turfberg om 19:00. 

Wij vinden het fijn als u zich bij ons even aanmeldt. U
kunt dit doen door een e-mail te sturen of even
contact op te nemen met Accent op 06 81935762. Zij
zal u in contact brengen met elkaar. Na uw
aanmelding zorgen we voor een app-groep zodat u
onderling kunt aanmelden en afspreken. Mocht u
geen app hebben kan dat ook telefonisch. 

Hebt u interesse maar kunt u niet op
donderdagavond, laat het ons dan even weten, dan
gaan wij kijken of er wellicht een mogelijkheid is op
een andere avond.

De kaartjes hiervoor zijn uitverkocht. Maar
informeer voorafgaand aan het koffie-uur  tussen
10:00 en 10.30 uur bij Annelies/Sara. De kosten
zijn € 7.50 (Gelieve gepast te betalen). Mocht het
niet mogelijk zijn om dan een kaartje te kopen,
stuur een e-mail naar
talentenbank@deturfbergleeft.nl.

Ook de kerstmarkt in en bij Taxandria kon vorig jaar niet
doorgaan. Maar nu hebben ze toch weer een mogelijkheid
gevonden om dit jaar weer een kerstmarkt te organiseren.
Zaterdag 11 december van 's morgens 11.00 tot ca 17.00 in
de middag.
Om dit te realiseren willen ze graag de Jagthoorn in
kerststijl versieren. Wie kan daar dinsdag 7 december
ochtend vanaf ca 10 uur en/of middag vanaf ca 13.30
komen helpen?

KERSTMARKT TAXANDRIA


