
de Turfberg
Ko�e (B)uurtje:

 
Het volgende koffie (b)uurtje is op woensdag 4 oktober van 10.30 tot 11.30 bij 
Buurthuis d'n Tur�erg. We vertellen u deze keer graag over de Burendag en 
waarom we dit soort ac�viteiten organiseren. En gaan we in op de 
groo�e van de wijk en hoe hier mee om te gaan?

 
Als werkgroep organiseren we 3 of 4 keer per jaar een 

bijeenkomst in het thema KENNEN EN GEKEND 
WORDEN, onze 1e activiteit was de Burendag. Het leren 

van elkaar en van het programma was vooral de bedoel-
ing en dit is wel gelukt denk ik. Het was leuk, gezellig 

en er is volop kennisgemaakt met elkaar. 

Burendag

Deze dag hebben we s�l gestaan bij hoe fijn het is 
als je wel de hulpvraag stelt. OOK DAN help je mee aan 

het succes van dit programma en het “goede en voldane 
gevoel” van degene die je mag helpen. Hoe fijn is het dat 

daarna verschillende nieuwe vragen bij ons zijn aangemeld, 
zie de rubriek we zoeken! 

DANK aan de werkgroep van 
bewoners die dit georganiseerd 

hebben en natuurlijk de 
Valkenswaardse Roller Club 

voor de ontvangst en de goede 
zorgen.

Durf
te 

 vragen.



En als afslui�ng van deze dag waren er nog 2 cadeautjes: de lekkere 
snackjes van Restaria Den Haas, dank voor deze sponsoring en maar liefst 2 
talenten uit de wijk gaan helpen bij de volgende KENNEN EN GEKEND 
WORDEN…..hoe en wat… daarover de volgende keer meer!

Een ingezonden stukje van een bewoner:

“ Wat een mooi project Accent op ieders talent. Nou wij  hebben  al gebruik 
mogen maken van iemands talent en daar zijn wij super blij mee!

Bij de voordeur wilden wij graag het onderste raampje dichtgemaakt hebben. 
Dat hebben wij toen aan Lieneke doorgegeven. Niet veel later kwam ze samen 

met J. langs om te kijken wat precies de bedoeling was. Hij gaf aan dat hij het 
kon maken en dat heeft hij dan ook dubbel en dwars waar gemaakt!  Hij 

heeft fantastisch werk verricht en daar zijn we hem ook heel dankbaar 
voor. Wat �jn dat je er zo voor elkaar kan en mag zijn!”

 

Geslaagde Matches

Tot slot hee� de nieuwe Wijkcommissie zichzelf voorgesteld en 
hun mooie nieuwe website gelanceerd. Deze is voortaan te lezen 

via www.detur�erglee�.nl. 

Ook wij hebben als werkgroep een plekje op de site en onze nieuws-
brieven kunt u daar teruglezen. Heb je zelf een goed idee voor de wijk 

neem dan vooral contact met ze op.  Mocht je nu geen mail of web-
site hebben, kom dan op 1e woensdag van de maand naar het 

koffie uurtje. Dan helpen we u graag op weg.

Het is gelukt alle vorige hulpvragen (het behangen en 
de hulp bij de Nederlandse taal) te matchen. Dank!

We hebben er weer een nieuw straatcontactpersoon 
bij. Dit keer voor de Valkenierstraat. 

Meer Matches

Meer goed nieuws



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! 

•      Iemand die een rij hoge coniferen kan snoeien
•      Straatcontactpersoon voor de Bosstraat.
•      Iemand die een paar broeken korter kan maken
•      Iemand die wat spullen in huis kan ophangen kastjes, lampen
•      Fotograaf, die het leuk vind foto’s van de wijk en de   
       activiteiten wijk te maken

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

We zoeken ook
Iemand die een verkoop/ruil rubriekje aan kan maken van 

de huizen in de Kreijenbeek? Als mensen gaan verhuizen, of 
willen vernieuwen: b.v. een luifel of markies die nog in goede staat 

is, dan is het misschien interessant voor andere bewoners om het te 
kopen of ruilen voor iets anders. Alle huizen hebben bijna dezelfde 
afmetingen en dat is een mooi pluspunt. Dat kan gaan over horren 

voor de ramen of gordijnen, rolluiken enz. De laatste tijd wordt er 
best wel verhuisd in de Kreijenbeek, dus vandaar. Het kan

misschien ook voor woningruil; een groter huis ruilen voor 
een kleiner huis. Kortom veel mogelijkheden, nu nog iemand 

die dit wil opzetten en coördineren.

We Zoeken


