
 

 

 

 

Nieuwsbrief Turfberg april 2019 

 

 

Koffie – uurtje op 3 april: woensdagochtend 10.30-11.30 uur bij Buurthuis de Turfberg 
 

Annelies is deze ochtend al om 10.00 uur aanwezig voor degene die zich graag op wil geven 
voor eten wat de pot schaf van 12 april. 

Van 10.00-10.30 kunt u zich opgeven en een entreebewijs kopen voor eten wat de pot schaft. 
Kosten voor het eten bedragen € 5,00 per persoon 

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. 
 
Bij voldoende deelnemers ( min. 15) zullen onze koks Felix en Gerard op vrijdag 12 april 
weer een heerlijke maaltijd voor u op tafel zetten. Van tevoren opgeven en betalen is 
noodzakelijk. Entreebewijzen voor het eten zijn te koop tijdens de koffieochtend van 3 april 
van 10.00-10.30.uur bij Annelies. 

Bent u niet in de gelegenheid om naar de koffieochtend te komen, maar wilt u wel graag 
deelnemen, dan kunt u zich telefonisch opgeven bij Anneke 06-81935762. En zal er met u 
een afspraak gemaakt worden waar u kunt betalen en u entreebewijs op kunt halen. 



 

 

Geslaagde matches van afgelopen periode: 

• Opslag voor hulpgoederen Afrika 

• Tuinonderhoud 

• Foto’s maken die we kunnen gebruiken op social media 

• Flyers bezorgen Garagesale 2019 

• Kennismaking en informatie over dagbesteding kinderboerderij 

• Handgemaakte kaartjes voor de wijkcommissie die bij gelegenheid verzonden worden 

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. 

 



 

 

  

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: iemand die de inschrijvingen van de Garagesale wil bij 
houden en bewoners die in september 1 malig willen flyeren voor Garagesale/buurtborrel. 

 

• Mijnheer woonachtig in de Vlasgaard kan niet meer zelfstandig naar buiten, nu met 

mooie weer op komst zoeken we enkele mannen die het leuk vinden af en toe een 
rondje te wandelen en fit genoeg zijn een rolstoel te duwen. Hoeft niet perse elke week, 

er is namelijk al een van de buren die heeft aangeboden dit ook te willen doen. 

 

• Ouders met pubers in huis, die met elkaar een avond, en eventueel met een deskundige, 
opvoedperikelen bespreken. Niet zo zeer om antwoorden te krijgen maar wellicht wel nieuwe 
inzichten en of tips. Want hoeveel zakgeld geef je nu op welke leeftijd? Of wat is een goed 
tijdstip voor bedtijd, mag jouw zoon of dochter alleen naar huis fietsen… 

 

• Interviewer,,, wie vind het leuk om voor de maandelijkse rubriek “Talent aan het woord” 
een bewoner uit de wijk wil interviewen en dit wil uitwerken voor publicatie op facebook 

en eventueel website om zo meer bekendheid te geven over alle mooie mogelijkheden 
van ons mooie programma in de Turfberg. 

 

• Nu het weer beter gaat worden gaan we binnenkort weer op zoek naar nieuwe talenten in de 
wijk Turfberg, ken jij een straat waarin bewoners wonen die zeker mee willen doen? Loop jij 
avondje met ons mee op zoek naar leuke nieuwe bewoners die mee willen DOEN 
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