
 

 

 

 

Nieuwsbrief Turfberg januari 2020 

 

 

Woensdag 8 januari: koffie uurtje 

Omdat de eerste woensdag van de maand op 1 

januari valt verplaatsen we het koffie-uur naar 8 

januari. U bent zoals altijd van harte welkom voor 

een kop koffie en een praatje. Wij zijn natuurlijk ook 

weer aanwezig! 

 

Agenda: 

Wo.  8 januari  10:30-11:30  Koffie-uur Accent in d’n Turfberg 

Vr. 31 januari  Aanvang 18:00 Koffie-uur Accent in De Belleman Café 

Wo. 5 februari  10:30-11:30  Koffie-uur Accent in d’n Turfberg 

Di. 11 februari  19:30   Avond voor opvoeders over pubers 

 

Een geslaagde markt! Door onze inzet waren de 

kerstbomen opgetuigd en liep er een kerstman 

rond.  Het was gezellig druk en er is een leuke 

opbrengst binnen gehaald voor de activiteiten 

van Taxandria. 

14 December  Terugblik: De kerstmarkt in Taxandria 
 

 



 

 

 

 

  

Zie ze maar groot te krijgen!  
Di. 11 februari 19:30 tot 22:00: Avond 
voor ouders/verzorgers over pubers. 

We worstelen er allemaal mee. Aan de ene kant hebben (pre-)pubers de 
ruimte en vrijheid nodig en moeten ouders leren om een stapje terug te 
doen. En aan de andere kant zie je dat (pre-)pubers –mede door de 
ontwikkeling van hun brein - juist duidelijke sturing nodig hebben.  

 

“Duurt het bij jou ook zo lang voordat je zoon aan tafel komt?” 

“Vind jij het ook lastig om ‘nee’ te zeggen terwijl je weet dat ze er bij haar 
vriendin gewoon aan kan komen.” 
 

Met deze spagaat zit ook een van onze talenten. Daarom hebben wij contact 
gezocht met Novadic. Zij begeleiden deze avond en geven informatie over 
verschillende genotmiddelen, opvoedingstips en handvatten voor een 
gesprek met uw kind. 

 

Deze avond is ook bedoeld om met andere ouders/verzorgers in contact te 
komen en misschien wel blijvend elkaar te kunnen ondersteunen.  

 

De maximale groepsgrootte voor deze avond is 10 personen. Mochten er 
meer aanmeldingen komen, kunnen we altijd een tweede groep opstarten. 
Voor meer informatie of om u aan te melden neem contact op met Natalie.  
Aanmelden kan tot 1 februari. 



 

 

  Verhalen uit de wijk: ‘Eten wat de pot schaft’ met Felix en Gerard  

Door: Adri 
 
 

Twee mannen, twee nationaliteiten  

- Nederlands en Vlaams -, maar met één T: een 
smakelijke maaltijd bereiden voor mensen met 
een klein budget. “De mensen hebben er plezier 
in, ze zijn even van huis en het is heel gezellig,” 
vindt Gerard Achten. Samen met Felix van 
Veldhoven kookt hij binnenkort voor de vierde 
maal voor ongeveer dertig mensen. Gerard heeft 
wat koken betreft veel van een voormalige vriend 
opgestoken. Zijn Italiaanse vrouw Hélène, met wie 
hij bijna twee jaar samen is, kookt af en toe mee.  

Twee jaar geleden ontmoeten de mannen elkaar 
in Buurthuis de Turfberg. Gerard en Felix raken 
aan de praat en ontdekken dat ze beiden van 
koken en lekker eten houden. Felix vertelt Gerard 
dat hij vanuit de kerk in Eindhoven voor mensen 
kookt en dat hij van plan is voor mensen met een 
laag inkomen een soepwagen te beginnen. 
Hierover pratende ontstaat bij Gerard en Felix het 
idee om bij Accent op ieders Talent te gaan koken. 
Twee mannen, één gedachte: mensen een 
plezierige avond bezorgen met betaalbaar en 
vooral lekker eten. “Ik doe het voor de 
dankbaarheid van de mensen. Ik zie mensen 
enorm genieten”, zegt Gerard. “Daar doe ik het 
voor!”  

De van oorsprong Vlaamse Gerard is gepensioneerd. 
Voordien toerde hij als vrachtwagenchauffeur door heel 
Europa. Momenteel werkt hij als docent en leidt 
chauffeurs op. Zijn vrouw woont al 40 jaar in Nederland 
en spreekt zeer goed Nederlands. “Ze bakt heerlijke 
taarten”, roemt Gerard haar bakkunsten. Felix is als 
conducteur werkzaam bij de NS.  

“Inmiddels hebben we al driemaal gekookt”, vertelt 
Gerard. “De mensen kunnen bij ons een smakelijke 
maaltijd verorberen voor slechts 7,50 euro en dat is 
kostendekkend. Er is een voor- en hoofdgerecht en 
koffie en thee zijn gratis. Frisdrank en alcoholhoudende 
dranken zijn voor een klein bedrag te koop. De 
allereerste keer konden de mensen van tomatensoep en 
kipfilet met groenten genieten, de tweede avond 
hielden we een barbecue en de derde avond kookte 
Hélène, de vrouw van Gerard. Dat werd een maaltijd 
met Juliennesoep en fricandeau in rode wijnsaus die 
Hélène in haar eigen oven thuis bereidde, daar er in de 
VRC, de Valkenswaardse Roller Club, geen oven 
beschikbaar is.  

Op 31 januari 2020 is het mosselavond, aanvang 18.00 
uur. Per persoon krijgt men 1 kg mosselen met uiteraard 
friet. Voor één keer zijn de kosten wat hoger, namelijk 
10 euro. Dus mossel liefhebbers, meld u! Er zijn reeds 16 
kaarten verkocht, negen personen kunnen zich nog 
melden. Aanmelden kan op woensdagochtend 8 januari 
tijdens het koffie-uurtje in Buurthuis De Turfberg of ter 
plekke bij Ingrid, in de thuisbasis van de VRC aan de 
Schotelmansstraat. In dit onderkomen wordt ook 
gegeten en daar wordt door de koks gekokkereld, 
bijgestaan door vijf vrijwilligers. “Nu nog een groot 
fornuis met oven”, verzucht Gerard. 



 

 

  

 

 

  

 

Contactgegevens talentenbank 
Tijdens de kerstvakantie zijn wij niet bereikbaar.  
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: 
 

• De kerstmarkt heeft de kerstman op bezoek gehad.  

 

Gevraagd: 
• Voor een dementerende oudere dame zoeken we gezelschap, zoals een kop 

koffie of een wandeling.  

• Voor de garagesale zoeken we medeorganisatoren 

• Voor de werkgroep ‘Kennen & Gekend worden’ Zoeken we werkgroep leden 

• Secretaris gezocht voor het bestuur van Wijkcommissie de Turfberg  

 

Fijne feestdagen!: 

Namens Team Accent op Ieders Talent en de 

wijkcommissie wensen we u een goed uiteinde! 

Laten we er in 2020 weer een mooi jaar van 

maken! 
 


