
de Turfberg

Mantelzorg verlicht komt op de ko�e!
De gemeente Valkenswaard wil graag de ondersteuning aan mantelzorgers 
verbeteren door de inrichting van een steunpunt waar iedereen terecht kan met 
vragen op het gebied van mantelzorgondersteuning.

Steunpunt Mantelzorg Verlicht gaat deze functie voor de gemeente uitvoeren. Steunpunt 
Mantelzorg Verlicht is een onderdeel van de GGD Brabant Zuidoost en is in de gemeente Eind-
hoven al jarenlang actief op het gebied van mantelzorgondersteuning.

In Valkenswaard zijn veel organisaties en initiatieven die een bijdrage (kunnen) leveren aan 
de ondersteuning van mantelzorgers. Een goede samenwerking is belangrijk voor de opti-
male ondersteuning van mantelzorgers. Graag wil ik met jullie nader kennismaken, 
daarom zal ik aan sluiten bij het ko�e uurtje van Accent op ieders talent op 7 februari 
in de Turfberg.

Vanuit het bestuur:
Als commissie faciliteren en ondersteunen we initiatieven van onze wijkbewoners 

die gericht zijn op het verbeteren en optimaliseren van de wijk. We zijn de bindende 
factor tussen de wijk en verschillende instellingen zoals de Gemeente. Daarbij staan we 

primair opgesteld voor onze wijkbewoners.

Ambieer je een functie als bestuurslid en ben je ruimdenkend en ondernemend meld je dan 
aan via: info@deturfbergleeft.nl. Binnen het bestuur is namelijk nog ruimte voor meer 
enthousiaste leden!

Het kan ook zijn dat je een leuk initiatief hebt en hier een werkgroep voor wilt oprichten. 
Heel graag zelfs! We zijn bijvoorbeeld op zoek naar een werkgroep Halloween en een 

werkgroep Activiteiten. Ook hiervoor kun je je aanmelden via info@deturfbergleeft.nl.
Alvast bedankt voor je betrokkenheid!



Aantal matches in 2017

Het sociale programma Accent op Ieders Talent is een groot succes in 
Turfberg! Het afgelopen jaar hebben zich 61 bewoners ingeschreven voor 
het programma. En zijn er in totaal zijn er 42 matches tot stand gekomen, 
waarvan er 38 succesvol waren naar volle tevredenheid van bieders en 
vragers.
Komend jaar gaan we de focus leggen op de uitbreiding van het aantal 
straatcontactpersonen en de samenwerking met de professionele part-
ners door ze uit te nodigen bij ons ko�e uurtje. Heeft u nog vragen 
aan een van de professionele aanbieders dan horen we het graag.

Het was een erg gezellige buurtborrel 
…..denken we..

Vrijdag de 26e was er een gezellige buurtborrel georganiseerd door de 
werkgroep die ten doel heeft KENNEN en GEKEND WORDEN vorm te 

geven in onze wijk. Dit doen we 4 keer per jaar en vooral de gezelligheid 
en elkaar op informele manier ontmoeten is het doel… 

We zijn ervan overtuigd dat het dan ook makkelijker is je vraag te 
stellen of iemand vooruit te helpen! 

De volgende keer richten we ons op de gezinnen met kinderen en 
doen we iets met paaseieren…..  de datum volgt snel!

Groetjes Conny, Emmy, Nellie, Helene

Accent op 
ieders talent is 

bereikbaar van elke 1e 
woensdag van de maand 

van 10.30 uur tot 11.30 
uur in Buurthuis d’n 

Turfberg. 

Buurthuis d’n 
Turfberg

Van der Clusenstraat 4a
5553 EL Valkenswaard

040-2010360

Meer weten? 
Surf naar www.deturfbergleeft.nl en blijf up-to-date over alles wat in 
onze wijk reilt en zeilt. 

Neem eens een kijkje op  facebook, op ONTwikkelbedrijf 3.0 ziet u 
welke andere wijken en steden meedoen met Accent op ieders Talent. 

Weet u nog iemand die graag wat meer wil weten, of up-to-date 
wil blijven over de Turfberg? Stuur deze nieuwsbrief gerust door! 


