
Koffie uurtje op woensdag 4 april in 
buurthuis de Turfberg

Deze keer krijgen we bezoek van de coördinator van het 
leger des heils afdeling Valkenswaard. Ook luisteren we 
graag naar de verhalen over het lekkere eten en wellicht 
was een van de aanwezigen bij de paas activiteit van 
kinderboerderij de kleine meer geweest? Dan horen we 
graag hoe het was. 
En natuurlijk is er volop gelegenheid tot buurten met 
elkaar en kennismaken met de nieuwe bezoekers aan 
ons koffie uurtje.

Soms is het ook zwaar…..

Dan hebben we te maken met het definitief afscheid 
nemen van een dierbare.. 

Onze gastvrouw Wilma overkwam dit.  
Er zijn geen woorden voor een zieke,

van wie je weet; hij redt het niet
Je streelt zijn wang, je ziet zijn ogen,

je bent bevangen door verdriet.
Toch ben je dankbaar voor zijn einde,
dat na zoveel moedig strijden kwam,

omdat het niet alleen zijn leven,
maar ook zijn lijden overnam.

Wilma veel sterkte namens ons allemaal.



Dank aan FELIX en GERARD en het team 
helpers

Wat een heerlijk etentje was het, wat een fijne sfeer en 
wat een overvloed aan eten voor dit kleine prijsje… 
knap talent wat dit heeft klaargemaakt.
Een top team en we gaan samen met de wijkcommissie 
verkennen hoe we dit een vervolg kunnen geven… dus 
er komt een vervolg, hou hiervoor onze nieuwsbrief in 
de gaten!

Vraag en aanbod

Er is een nieuwe vraag binnengekomen 
en die is uitgezet, maar nog niet tot een 
match gekomen. Dit gaat over financieel 
advies.
En een aanbod voor gezelschap maar er 
moet nog gekeken worden of de klik er 
is😊

Wist u dat ..

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…


