
 

 

 

 

  

Eten wat de pot schaft… 
29 juni en 26 oktober 

De eerste inschrijvingen voor beide data zijn al weer binnen 
en de koks Felix en Gerard hebben al weer leuke plannen 

voor een lekkere, gezonde en betaalbare maaltijd. 

Eet u ook een hapje mee in goed gezelschap? Voor de prijs 5 
euro pp te betalen bij binnenkomst! Hoef u het niet te 

laten… dit is excl. drankjes die rekent u contant af aan de 
bar. 

U kunt enkel deelnemen als u zich heeft aangemeld. 
Dit kan via talentenbank@deturfbergleeft.nl of via 06-52174910 of bij het 

koffie-uurtje natuurlijk! 

De deur is open om 18.00 
 

Koffie uurtje op woensdag 6 juni in 
buurthuis de Turfberg 

Deze keer weer een gewone koffie zonder spreker… 

Wel met nieuws over de opvolging van Lieneke en 

de eerste ervaringen van Anneke. 

En natuurlijk is er volop gelegenheid tot buurten met 

elkaar en kennismaken met de nieuwe bezoekers aan 

ons koffie uurtje.. 



 

 

  

  

Vraag en aanbod 

• Gezelschap: er is een nieuwe vraag binnengekomen van 
een gezellige dame die op zoek is naar gezelschap voor 
de woensdagmiddag en/of vrijdagmiddag. Het betreft 

een dame die rolstoel gebonden is . Ze zoekt een 
gezellige buurtgenoot om af en toe iets leuks te doen. 

 

• De vervoersvraag naar het meubelplein in Eindhoven 
staat nog open, wie vind het leuk een middagje “banken 

uit probeer sessie zitten” te doen? 
 

• Aanbod om samen een potje te kaarten (jokeren), ze kan 

goed tegen haar verlies😊. 
 

• GROENE vingers gezocht… we willen een goed zicht 
krijgen op de mensen die willen helpen bij 

tuinvragen…en op welke momenten ze eventueel 
beschikbaar zijn.. mogen we je daarvoor benaderen, laat 

ons dan even iets weten 

Gematched 

• Twee bewoners gaan een dame in de wijk helpen bij 
revalidatie en gezelschap 
 

• Er is hulp ingezet bij administratie van een deelnemer 
 

• De AED cursus van Fred heeft inmiddels plaatsgevonden 



 

 

 
Burendag dit jaar op zaterdag 22 

september 

De 1e vergadering is geweest en bij het koffie uur 
vertellen we u meer over het programma van deze 
dag. Dat is namelijk bij het schrijven van deze tekst 
nog niet bekend! 

Maar leuk is het altijd en Helene, Emmy, Conny, 
Nellie en Ingrid zorgen altijd voor iets leuks en 
vooral lekkers.. ze noemen zichzelf niet voor niets 

van de feesten en partijen😊 

Wist u dat .. 
• Er op 10 juni een open dag is bij Kinderboerderij de 

Kleine meer? 

• Er elke dinsdag een Digitaal café is in de bieb van 
Valkenswaard, iedere dinsdagochtend van 10 uur 
tot 12 uur? U kunt zo binnenlopen, dit mogelijk ook 
op locatie kan maar dan moeten er minimaal 6 
personen zijn, interesse? Laat het even weten… 

• We benieuwd zijn of u in augustus ook naar het 

koffie uurtje komt? 

Mailadres talentenbank 
Voor de talentenbank hebben we een mailadres 

aangemaakt zodat alle info bij elkaar blijft.  

U kunt ons bereiken via: 

talentenbank@deturfbergleeft.nl. 
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