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Koffie uurtje op woensdag 2 mei in 
buurthuis de Turfberg 

Opvolgers Lieneke stellen zich graag 

persoonlijk aan u voor. Anneke Duits en Bart 

Rijkers zullen vanaf 1 mei worden ingewerkt 

en komen deze ochtend zich samen aan u 

voorstellen. 

Dus kom vooral gezellig een bakkie koffie 

doen..  

Natuurlijk is er volop gelegenheid tot buurten 

en vertellen we over de afgelopen maand en 

wat we in het vooruitzicht hebben. 

Vraag en aanbod 
• Via een dochter komt een vraag binnen voor hulp bij 

revalidatie moeder, inmiddels is de vraag uitgezet bij 2 

talenten en we zullen bij de koffie vertellen of het een 

match geworden is. 

• We zoeken iemand die het leuk vindt iemand te 

begeleiden naar een meubelwinkel in Eindhoven 

Mailadres Talentenbank 
Voor de talentenbank hebben we een nieuw 

mailadres aangemaakt zodat alle info bij elkaar 

blijft. U kunt ons vanaf vandaag via 

talentenbank@deturfbergleeft.nl bereiken. 
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Hoe vieren we dit jaar burendag? 

Er liggen verschillende ideeën voor de burendag op 

zaterdag 22 september. Samen met werkgroep van 

de Kennen en Gekend worden en de wijkcommissie 

willen we deze dag vormgeven..  

We zoeken nog een koppeling met de ideeën 

rondom garagesale, kinderactiviteit…Kortom wie 

wil deze dag mee organiseren?  

 

 Wist u dat .. 
- Er op 10 juni een open dag is bij Kinderboerderij de 

Kleine meer? 

- Het goed gaat met de inzamelingsactie van Fred 
voor de aanschaf van een AED voor de Kreijenbeek 

- 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… 

Eten wat de pot schaft 
Zoals beloofd hierbij de nieuwe data: vrijdag 29 juni en 

vrijdag 26 oktober is er weer eten wat de pot schaft. 

Aanmelden kan via het koffie uurtje en via het mailadres: 

talentenbank@deturfbergleeft.nl 

Felix zal samen met zijn team weer zorgen voor een 

heerlijke maaltijd, en nee we verklappen niet wat we 

eten…. Dat blijft een verrassing! 
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