
 

 

 

 

Nieuwsbrief Turfberg oktober 2019 

 

 

Woensdag 7 november: koffie uurtje 
 

We hopen jullie allemaal te ontmoeten bij het 
gezellige koffie uurtje van de Turfberg. 

Om 10.30 uur staan de gastvrouwen weer voor U 
klaar met een lekker kopje koffie of thee. 
 Schuift u ook gezellig aan? 

 

 

 

 

 

U zult wel hebben gedacht bij de vorige nieuwsbrief, 
waarom stond er oud nieuws in? Wegens een technisch 
mankement is de nieuwsbrief in plaats van voor het 
weekend, na het weekend eruit gegaan. Excuses 
daarvoor! 

 

Verhalen uit de wijk 
 

We starten met een nieuwe rubriek in deze nieuwsbrief met dank aan ons 
schrijftalent Adri. Hierin vertellen we verhalen uit de wijk. Heeft u ook een goed 
verhaal? Laat het ons weten! Deze keer gaat het verhaal over:  
Heel Valkenswaard breit... voor Liberia 



 

 

Heel Valkenswaard breit... voor Liberia 
 

Dankzij de Talentenbank Geenhoven verspreidt ‘Haken en 
Breien voor Liberia’ zich als een olievlek over 
Valkenswaard én daarbuiten! Enthousiaste breisters en 
haaksters zijn echter nog zeer welkom.    

Dat Liberia een van de armste landen ter wereld is, 
ontdekt Brigitte Hilgers als ze met haar Liberiaanse vriend 
het land bezoekt. De armoede schokte haar. “Ik ben vaak 
in Gambia geweest waar ook armoede heerst,  maar 
Liberia is vele malen erger”, zegt ze. 

Brigitte bezocht  een sober ingerichte kraamkliniek, waar pasgeboren baby’s in 
doeken gewikkeld in een soort houten bak lagen. Na thuiskomst nam ze contact 
op met Anneke Duits van de Talentenbank Geenhoven en met hun hulp begint ze 
hulpgoederen in te zamelen, die in containers naar Liberia gaan.  

In de zomer van 2018 ontstond het idee om voor de baby’s kleren en dekentjes te 
breien. Op facebook en in de nieuwsbrief van Geenhoven werd een oproep 
geplaatst. Facebook ontving de eerste reactie, mond tot mondreclame werkte 
uiteraard opperbest. Uit Dommelen, Het Gegraaf, De Hoge Akkers, Geenhoven en 
De Turfberg kwamen reacties. Zelfs in Westerhoven wordt nu gebreid en gehaakt 
voor de kinderen van Liberia!   

“De hulpvraag is wijkoverstijgend ingezet. Mensen werken vol enthousiasme mee 
en besmetten elkaar om Brigitte te helpen. Bovendien heeft het geleid tot 
duurzame verbindingen”, verduidelijkt Anneke Duits. Eenmaal per maand is er een 
breigroep bij iemand thuis. De meesten willen echter gewoon rustig thuis op de 
bank breien.  Eén van die mensen is Gemma die tijdens het gesprek de meest 
grappige, gehaakte poppen uit haar tas tevoorschijn tovert. Evenals kleurrijke 
dekens, tutdoekjes, speeltjes en het nieuwste project: sleutelhangers in diverse 
vormen, zoals een zeehondje. De sleutelhangers worden verkocht ten bate van 
Liberia. Haar boordevolle tas is het resultaat van een zomer lang haken. Want 
Gemma, van oorsprong quiltster, haakt graag. Ze bekostigt alle materialen zelf: 
“Dat is mijn donatie aan Liberia.“ De patronen haalt ze van internet, waar de 
meest mooie breisels en haakpatronen te vinden zijn. Het resultaat mag er zijn, 
vooral haar knuffelpopjes zijn verrassend mooi, vertederend én heel mooi 
afgewerkt.  Zin om mee te breien? Of heeft u nog breigarens en/of opvulmateriaal 
voor poppen? Mail Brigitte: gitte.norbu@gmail.com of bel 06-46149748. 



 

 

  

  Afgelopen ‘Eten wat de pot schaft’ was weer 
een groot succes! Onze koks zijn zich weer 
klaar aan het maken voor de volgende. Dat 
wordt een mosselavond met friet. De datum 
zal ergens in januari zijn en wordt later nog 
bekend gemaakt. 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 Buurthuis de turfberg. 

 

Januari 2020: Eten wat de pot schaft 
 

Ondanks het slechte weer was het weer een 
succes. De wijk zag er weer feestelijk uit. Alle 
deelnemers hadden zich weer uitgesloofd 
om het spulletjes zo goed als mogelijk aan 
de man te brengen, en met allerlei attributen 
de aandacht te trekken. Door de regen 
waren er iets minder bezoekers maar de 
verkoop viel niet tegen naar verluidt. Met 
dank aan alle vrijwilligers die zich in hebben 
gezet voor de garageverkoop en de 
buurtborrel. 
 

Terugblik: Garageverkoop + buurtborrel 
 

 

Ook de ondernemers uit de Turfberg die een cadeaubon hebben 
gesponsord, bedankt! 
Zou u nou graag willen meedenken en organiseren en/of helpen bij deze 
activiteiten? Laat het ons weten want we kunnen zeker nieuwe vrijwilligers 
gebruiken. 



 

 

  
Hulpvragen: 

• Balpennen gevraagd: Het IVN/Sinterklaas vraagt of er mensen zijn die wellicht 
balpennen over hebben en deze aan hun willen doneren. Ze hebben er in december 
+/- 200 nodig. Op woensdag ochtend kunnen ze binnen worden afgegeven bij het 
IVN, dan is er altijd iemand aanwezig. Door de brievenbus stoppen kan ook altijd. 

• Vrijwilligers sinterklaashuis: Het Sinterklaashuis kan nog meer helpende handen 
gebruiken bij het ondersteunen van de kinderen bij het knutselen op 
woensdagmiddag en in het weekend. 

• 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. 
- Ze zoeken grote kookpannen (formaat grote soeppan 10-20 liter) 
- Elektrische kookplaatjes en een elektrische hapjespan.  

• Kerstman: Voor de kerstmarkt bij Taxandria op 14 december van 13.30-16.30 uur 
zijn we nog op zoek naar een kerstman (het pak is al aanwezig)  

• Standhouders: Wilt u graag zelf als standhouder deelnemen aan de Kerstmarkt bij 
Taxandria met leuke koopwaar dan brengen we u graag met de organisatie in contact 
om de mogelijkheden te bekijken. 

• 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. 

• Bestuursleden gezocht: Het bestuur van Wijkcommissie de Turfberg leeft is ook op 
zoek naar nieuwe enthousiaste mensen die een bestuursfunctie wel zien zitten. 

• Telefoonboek: Wie heeft er nog een telefoonboek liggen van 2018 en wil hier 
afscheid van nemen? 

Durf te vragen!  
Anneke wil graag ook nog een persoonlijke oproep doen. 8 november gaat ze naar 
Gambia. Ze helpt daar de bevolking in het binnenland door middel van inzameling 
van:  

WERKENDE GSM’S  -  SPORTSCHOENEN  - VOETBALSCHOENEN  -  
SPORTKLEDING  

Ze kan de mensen in Gambia er erg blij mee maken en neemt ze die graag mee in 
haar koffer. Overige goederen zijn ook altijd welkom maar worden later per boot 
verstuurd. 

 



 

 

  

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: 

• Vrijwilligers voor het ondersteunen bij de knutsel 
middagen van het Sinterklaashuis.  

• Interviewen van een hulpvrager en een hulpbieder 
uit de Talentenbank. Hulpbieder maakt hier een 
mooi verhaal van wat gebruikt kan worden als 
promotie om Accent op ieders Talent /de 
Talentenbank meer bekendheid te geven. 

• Helpen bij het opzetten en decoreren van de 
kerstboom bij Taxandria 

• Wafels bakken tijdens de kerstmarkt op 14 
december bij Taxandria 

• En er is weer iemand bijgekomen die het leuk vindt 
om te breien voor hulpproject kraamkliniek in Afrika. 

• En er is een veilig buitenverblijf voor katten 
gecreëerd door een van onze klus vrijwilligers. 


