
 

 

 

 

  

Koffie uurtje op woensdag 4 juli in 
buurthuis de Turfberg 

 

Vandaag  weer een keer een koffieochtend  met 

spreker.  Gerrie v. Asten- Velter zal ons vandaag iets 

meer vertellen over de Stichting met je hart. Deze 

stichting organiseert waardevolle ontmoetingen voor 

kwetsbare ouderen en inspireert anderen om ook in 

actie te komen.  

 

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…. 29 juni en 26 
oktober 

De koks  Felix en Gerard hebben de menu plannen al 
rond. De aanmeldingen zijn al binnen en er zijn 

enkele plaatsjes vrij. Voor € 5,00 kunt ook U komen 
genieten van een met liefde klaargemaakte maaltijd. 

Dus… wilt U dit aanbod toch niet aan uw neus voorbij 
laten gaan…? Meld U dan nog snel aan. Via 

talentenbank@deturfbergleeft.nl  of telefonisch op 06-
81935762 

Inschrijving sluit op maandag 25 juni. Alleen voor de 
mensen die zich hebben aangemeld is er een plaatsje 

aan tafel! Drankjes zijn niet bij de prijs inbegrepen , 
deze betaald U rechtstreeks aan de bar. 

Om 18.00 uur is de deur open. We maken er een 
gezellige avond van. 
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Burendag 22 september 2018 

De werkgroep is al bij elkaar geweest en er is 
al gebrainstormd over de invulling van die 
middag. 
Er zijn al wat ideeën maar ze horen graag voor 
welke activiteiten u van de bank komt en 
aanwezig wilt zijn bij Burendag. Suggesties en 
ideeën voor leuke activiteiten zijn van harte 
welkom. 
Inbreng via de koffieochtend, per mail of 
rechtstreeks aan de werkgroepleden. 

Wist u dat .. 
 We onze uitnodigingskaartjes voor de koffie gaan 

voorzien van sticker met afzender  

 U daarna ook een kaartje mee kunt nemen om 

iemand anders uit te nodigen. 

 We graag nieuwe mensen verwelkomen op ons 

maandelijkse koffie uur 

 Ook op woensdag 1 augustus de koffie en thee klaar 

staat voor degene die niet met vakantie zijn 

 Er komende maanden ook weer nieuw talent 

opgehaald zal worden 

 We U na afloop bij de koffieochtend hierover weer 

zullen informeren 

 we hopen dat U tijdens burendag dan kennis kunt 

maken met elkaar tijdens de kennen en gekend    

worden bijeenkomst op 22 september. 



 

 

 

Vraag en aanbod 

 Goed geheugen en/ of  foto’s uit de oude doos.. 

een wijkbewoner is op zoek naar iemand die hun wat 

meer kan vertellen over het vroegere gezinsoord  (een 

opvang voor oorlogsvluchtelingen uit andere delen van 

Nederland) wat gelegen was aan de Leenderweg  te 

Valkenswaard (schuin t.o het Valkterrein) 

 

 Creatief talent:  
Iemand gezocht die voor de wijkcommissie wat kaarten 

zou willen maken zodat ze bij gelegenheid een kaartje 

kunnen sturen.  Denk aan geboorte, huwelijk, overlijden, 

ziekte, felicitatie. 

Iets voor U? Dan horen wij dat graag 

Contactgegevens talentenbank 
U kunt ons bereiken via de mail op : 

talentenbank@deturfbergleeft.nl 

Per telefoon op: 06-81935762 (Anneke) of 06-52174910 (Lieneke) 

Bij geen gehoor graag een voicemail bericht inspreken dan bellen 

wij U z.s.m. terug. 

Gematched 

 iemand die de vervoersvraag van het meubelplein op zich 

wil nemen en mee wil  “ proef zitten” op de vele bankstellen 

daar . Het matchgesprek staat gepland. 
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