
 

 

 

 

Nieuwsbrief Turfberg december 2019 

 

 

Woensdag 4 december: koffie uurtje 
 

Een aanbod of vraag? Of gewoon zin in een kop 

koffie? kom dan langs. 

Het volgende koffie-uur vindt plaats op 4 

december van 10.30 – 11.30 in Buurthuis d’n 

Turfberg. Tot dan! 

 

 

Agenda: 

Wo.  4 december  10:30-11:30  Koffie-uur Accent in d’n Turfberg 

Za. 14 december  13:30-16:30  Kerstmarkt in Taxandria 

Vr. 31 januari  Aanvang 18:00  Eten wat de pot schaft 

Wist u dat 
 

Laatst zijn we met alle werkgroepen en het bestuur 

samengekomen om te overleggen en elkaar beter te leren 

kennen. Dit willen we ieder jaar herhalen omdat het zorgt 

voor meer samenhorigheid. Daarnaast weet je beter van 

elkaar wat iedereen aan het doen is. En natuurlijk was er 

taart aanwezig! 
 



 

 

  

  
De datum is bekend van de mosselavond!  

31 januari gaan ze op tafel. Kom gezellig met 

uw buurtgenoten hier samen van genieten. 

De kosten zijn € 10,- en de kaarten zijn te 

koop op 4 december van 10.00-10.30 uur 

vooraf aan het koffie uurtje bij Buurhuis de 

turfberg. Wees er snel bij want VOL=VOL! 
 

31 Januari 2020: Eten wat de pot schaft: Mosselavond 
 

Zaterdag 14 dec is er een gezellige 

kerstmarkt op Taxandria van 13.30 tot 16.30 

(in de Van de Venstraat 15). Zoals een echte 

kerstmarkt worden er allerlei spulletjes 

verkocht zoals sieraden, houten kerst 

spulletjes, keramiek, etc. Ook voor de 

innerlijke mens wordt gezorgd, zo staat er 

o.a. een wafelkraam. Iedereen is van harte 

welkom en de entree is gratis. 

14 December – 13:30-16:30 |  Kerstmarkt in Taxandria 
 

 



 

 

 

  

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. 

Gemaakte matches van afgelopen periode: 

• Er zijn een hele hoop spullen afgegeven voor het 

project in Gambia. Hartelijk dank daarvoor. 

Gevraagd: 

• Sinterklaas: Sinterklaas heeft het te druk dus hij zoekt een 

hulpsinterklaas voor de kerstmarkt op 15 december.  

• Secretaris: Voor het bestuur van de Turfberg zijn we opzoek naar een 

secretaris.  

• Werkgroep vrijwilliger: De werkgroep feesten en partijen die de kennen 

en gekend worden bijeenkomsten 3-4 x per jaar organiseren zijn op 

zoek naar een kartrekker. Huidige werkgroep bestaat uit hele 

enthousiaste doeners maar zoeken iemand die het voortouw wil nemen. 

• Keukeninventaris: De koks van eten wat de pot schaft missen nog het 

nodige in de keukeninventaris. Wellicht dat U nog iets heeft staan waar 

u niets meer mee doet wat ze goed kunnen gebruiken en wat u wilt 

doneren. 

o Ze zoeken grote kookpannen (formaat grote soeppan 10-20 liter) 

o Elektrische kookplaatjes en een elektrische hapjespan. 


