
de Turfberg

Ko�e (B)uurtje:
 

Het volgende koffie (b)uurtje is op woensdag 6 september van 10.30 tot 11.30 bij 
Buurthuis d'n Tur�erg. Wethouder Tindemans komt deze ochtend ook op de koffie. 
en Dhr. Tillemans zal laten zien wat er gebeurd als je een AED opent… Tevens dan 
meer informa�e over eventuele cursussen.

koffie (b)uurtje

Van 10.30 tot 11.30 uur
100% Gezellig!

AED

 Dhr. Tillemans zal tijdens het 
ko�e uurtje  laten zien wat er 
gebeurd als je een AED opent… 
Tevens dan meer informatie over 
eventuele cursussen. 

Aangeboden talent
Inmiddels staan al meer dan 40 bewoners ingeschreven bij onze talen-
tenbank. Een resultaat waar we erg trots op zijn.

Aangeboden is onder andere hulp bij klusjes, tuin, vervoer, gezelschap, 
kennis over AED, informa�e over de belas�ngdienst, maar ook taarten 
bakken, en organiseren van de special, het maken van deze mooie 
nieuwsbrief .... dus stel gerust een vraag... we hebben namelijk 
al�jd meer aanbod dan dat we vragen krijgen.



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

• We zoeken nog talenten die voor onze wijk facebook wil bijhoud-
en... iets voor jou? 

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

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 
 
• Iemand die een syrisch gezin wil helpen bij                           
   het leren van de Nederlanse taal.

•Iemand die goed en secuur kan behangen, het  
  gaat slechts om vier baantjes. 

Burendag: 23 september
Deze dag nodigen we de hele wijk uit om gezellig koffie te komen drinken 

bij het buurthuis    .  Een aantal talenten hee� zich aangemeld om 4 keer per 
jaar een wat grotere ontmoe�ng te organiseren zodat we elkaar leren 
(her)kennen en het daardoor makkelijker zal worden om ook iemand om 

hulp te vragen.. Meer informa�e over �jds�p en wat we gaan doen hoort 
u snel..


