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Koffie – uurtje op 5 juni: woensdagochtend 10.30-11.30 uur bij Buurthuis de Turfberg 
 

Alle buurtgenoten zijn welkom tijdens ons maandelijks koffie uurtje. En ook HET moment uw 
talentvolle buren weer te treffen en weer even gezellig bij te kletsen. 

Kletsen, een vraag stellen, een idee opperen of gewoon voor de gezelligheid, nieuwe leuke 
mensen 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 

22 juni Kennen en gekend worden bijeenkomst van 14.00-17.00 uur. 
 
De uitnodiging voor deze bijeenkomst vanuit de Talentenbank krijgt u in de brievenbus. Deze 
organiseren we vooral ook zodat onze vaste bezoekers van het koffie uur kunnen 
kennismaken met de bewoners die niet naar koffie uurtje kunnen komen. 

Een informeel samenzijn waar u elkaar (nog) beter kunt leren kennen, onder het genot van 
een hapje en een drankje, en samen iets leuks kunt doen. Als je elkaar kent is het 
makkelijker elkaar te helpen. Binnen ons programma is elkaar en elkaars talenten kennen 

een belangrijke voorwaarde voor het succes! En… plezier maken samen 😊 

Zet u de datum vast in u agenda zodat we u niet hoeven te missen! 



 

 

De afgelopen maand er weer de nodige intake en match gesprekken hebben 
plaatsgevonden. 
 
Nieuw SCHRIJF TALENT: 

• Een bewoner uit de wijk die graag een babbeltje wil maken met een wijkbewoner die 
betrokken is bij het programma Accent op Ieders talent. Door het vertellen/ schrijven van 
ervaringen over het programma hopen we meer mensen te bereiken en te kunnen 
vertellen hoe simpel en divers deelname kan zijn. Dat Niets moet Alles mag! En je vooral 
moet doen wat je zelf leuk vindt. De stukjes tekst die er geschreven worden dan na u 
goedkeuring geplaats in bijvoorbeeld de nieuwsbrief, op de website of de facebookpagina 
van wijkcommissie de Turfberg. 

Wilt u hieraan mee werken laat het dan even aan Anneke of Lieneke weten dan brengen we 
u met elkaar in contact. 

Samenwerking met de Kleine Meer. 
 
Wist U dat …. 

• onze samenwerking met de Kleine Meer als sociale partner in de wijk steeds meer 
vorm krijgt! 

• Sinds 1 mei is er ook in de Turfberg een officieel Kinderzwerfboek station is geopend 
U deze kunt vinden bij kinderboerderij De Kleine Meer,  binnen in de kantine. 
Spontaan ontstaan vanuit het idee van onze gastvrouw Annelies als eenmalige actie 
op het koffie uurtje en opgepakt zodat het blijft voortbestaan in de wijk. 

• U dat u bij de Kleine Meer ook de mogelijkheid heeft om hier een kopje koffie of thee 
te drinken. U kinderen of kleinkinderen ondertussen een boek uit kunnen zoeken wat 
ze gratis mee kunnen nemen om te lezen en nadien op een willekeurige plek of bij 
kinderzwerfboekenkastje weer achter kunnen laten. Zo iedereen de kans krijgt om te 
lezen en te genieten van de boeken. 
Als extraatje ook een tafel is met boeken voor volwassenen. 

• Gratis kinderboeken daar dus altijd welkom zijn. U deze af kunt geven bij Joris of een 
andere medewerker. Bij de Kleine meer draagt voorlopig even zorg voor het stickeren 
en invoeren van de kinderboeken in het systeem, maar daar zoeken we iemand voor. 
Taken zijn  invoeren van nieuwe boeken in het systeem en voorzien van sticker en het 
netjes houden van het zwerfboekenkastje. 

• Ze bij De Kleine Meer ook graag een inloop uurtje voor koffie, thee, ranja op willen 
zetten, ze hiervoor nog op zoek zijn naar gastheren/ gastvrouwen die het leuk vinden 
om dit op te zetten, verder uit te werken en betrokken willen zijn bij de uitvoer ervan. 
Ook als u maar 1 x per 2 weken / per maand iets kunt betekenen komen ze graag 
met U in contact. 

Ook voor de overstijgende ontmoetingen met andere wijken waar Accent op ieders Talent 
draait is al 2 keer gebruik gemaakt van de mooie voorziening van de Kinderboerderij. Ook zo 
dragen wij een klein steentje bij aan het overeind houden van deze mooie voorziening. 



 

 

  
Gemaakte matches van afgelopen periode: 

• Er is een bewoner die zich gaat inzetten voor de Tik en klik cursus bij het digitaahuis. 

• Twee bewoners hebben aangeboden te gaan Breien voor kraamkliniek in Gambia?? 

• Ook voor het rondbrengen van flyers rondbrengen voor Garagesale/Burendag in 
gedeelte tussen vlasroot en den Haas is al iemand bereid gevonden 

• Talent uit de wijk wil zich inzetten om bloemstukjes maken voor bij eten wat de pot 
schaft 

• Weer een andere bewoner heeft tafelkleden die gebruikt mogen worden voor de 
activiteit eten wat de pot schaft. 

Gezocht: 

• Gastheren/ gastvrouwen voor koffie uur bij De Kleine Meer 

• Hulp bij de organisatie van de Garage sale, met name voor het schrijven van 
persberichten en maken van deelnemersoverzichten. 

• Herhaalde oproep voor een Notulist voor vergadering wijkcommissie 1 x per 2 maanden 
op maandag van19.30 en 21.00 uur en 1 x per 2 maanden op dinsdag van 19.30-
21.00uur. 

• Iemand die een stratenplan verder uit zou willen werken t.b.v. het bezorgen van flyers 
en uitnodigingen voor wijk gerichte activiteiten. 

• Ouders met PUBERS in huis voor een nieuwe activiteit. We hebben een leuk aanbod 
voor een HOMEPARTY. Een Tupperware-party, maar dan anders: u nodigt als ouder of 
verzorger van een kind in de puberleeftijd andere ouders uit voor een voorlichting 
(avond) over opvoeding en alcohol, drugs en/of gokken. Naast informatie biedt een 
Homeparty alcohol, drugs, gamen en gokken praktische tips en handvatten. Een 
Homeparty is ook bedoeld om met elkaar te praten en ervaringen. 

• Mensen die op bezoek willen gaan bij andere bewoners die eenzaam zijn, we hebben 
twee verschillende vragen van mensen met een klein netwerk 

• Iemand die een mevrouw bij Taxandria wil ophalen met de rolstoel zodat ze naar ons 
kofffie- uurtje kan komen. 

• Hulp bij aanschaf en plaatsen van kattenrek op achterplaats en vastzetten van rozen 
struik. 

• Begeleiding bij opnieuw leren lopen na operatie, durft nu straat niet alleen op. Kan niet 
ver, wil dit graag opbouwen. 

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. 
Voor informatie of vragen naar aanleiding van de nieuwsbrief? Neem dan contact op met 
Anneke of Lieneke. 
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