
 

 

 

 

Nieuwsbrief Turfberg november 2018 
 

 

Woensdag 7 november: koffie uurtje 
 

Vandaag  weer een keer een koffieochtend met 
2 gasten. Klaartje van Daal namens 
Woningbelang en Bernardine Kapteijns namens 
Woonbedrijf zullen aansluiten. 

Enkele bewoners hebben vragen over hoe het 
gaat als je bij de een huurt en wil verhuizen 
naar de ander, maar ook welk bezit er is, 
hoelang de wachtlijsten zijn en hoe controle 
plaatsvind op toewijzing van de woningen. 

Om 10.30 uur staan de gastvrouwen weer voor 
U klaar met een lekker kopje koffie of thee. 

Schuift U ook gezellig aan? 

 “Eten wat de pot schaft” … Niet door gegaan  

Jammer genoeg waren er te weinig inschrijvingen voor de laatste keer, we 
weten niet precies wat hiervan de oorzaak is.. De prijsverhoging of het feit dat er 
een kaartje gekocht moet worden.  

We horen het graag van u. De werkgroep heeft binnenkort een vergadering en 

natuurlijk hoort u dan nog van ons. 
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Met een aantal kinderen van deelnemers uit 
de talentenbank is gebrainstormd over 
goede ideeën.. HELEMAAL enthousiast zijn 
we geworden van deze brainwave… dus 
hier gaat u snel nog iets van horen. Voor nu 
zijn we vooral op zoek naar ouders en 
kinderen van de Grasspriet die willen 
meehelpen bij de organisatie. Kent u deze, 

breng ze dan vooral met ons in contact.  

Dus is er een gelegenheid, denk aan 
geboorte, huwelijk, overlijden, ziekte, 
felicitatie dan horen we dit graag en 
sturen we namens ons allemaal een 
kaartje. 

U kunt bellen of mailen of bij koffie 
uurtje laten weten wie er een kaartje 

mag ontvangen. 

Vraag en Aanbod 
 

 

.  

 KinderTALENTENBANK / KINDERRAAD in de Turfberg 

 

Creatief talent is gevonden, we hebben prachtige kaarten 
gekregen van een van de wijkbewoners: 



 

 

  

  

Aangeboden: 

 stageplaats bij de rollerclub vanaf nu tot april 2019 
voor begeleiding van de rollerdisco op 
woensdagmiddag en 1e vrijdagavond van de 
maand. 

Geslaagde matches van de afgelopen periode: 

 Hulp met aanhanger naar de stort 
 Iemand die de zolder aan het opruimen was heeft 

spullen geschonken voor een naai atelier in Afrika.  

 6 talenten gaan helpen bij de sinterklaasmiddagen 
bij het sinterklaashuis. De data kunt u vinden op de 
website van de Wijkcommissie. 

Burendag: Garagesale en buurtborrel zaterdag 22 
september 2018 

Wat een gave dag was dat! Een zeer succesvolle garagesale door de hele wijk en 
een super gezellige buurtborrel na afloop. Wat ons betreft zeker voor herhaling 
vatbaar, maaaaaaaaar daarvoor zoeken we nog wel helpende handen… iets voor 

u? 



 

 

 

We zoeken: 

 straatcontactpersonen voor de volgende straten: 
Stadse laan, van Cuijckstraat, Bunderstraat, 
Lindestraat, Van Rotselaerstraat. 

 Overblijfmoeder/oma/vader/opa voor de donderdag 
van 11.45 tot 13.15 voor de TSO bij de Smelen. 

 Iemand die wil helpen bij het winterklaar maken van 
een klein voortuintje 

 Buurtgenoten die kinderactiviteiten mee willen 

helpen opstarten/ begeleiden. 

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. 

Verlies 

iemand verliezen dat doet pijn, 
ineens het er niet meer zijn. 

het gemis van de vele kleine dingen 
zoals het geluid van vogels die zingen 

zo gewoon als het er altijd is 
maar als het weg is een eeuwig gemis. 

Vanaf deze plek wensen we Gwen en Bart 
veel sterkte bij het verlies van hun vader. 
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