
de Turfberg

Ko�e (B)uurtje:
 

Het programma Accent op ieders Talent organiseert een maandelijks koffie 
uurtje. Elkaar ontmoeten en elkaars talent leren kennen maakt het makkelijker om 
elkaar vooruit te helpen als dit nodig is. En gewoon ook omdat het gezellig is eens 
een keer een andere buur(T) vrouw of man te ontmoeten. Ook in de wijk 
Tur�erg is de bereidheid elkaar vooruit te helpen erg groot, en ontmoeten 
we steeds meer bewoners die een vraag durven te stellen.

Ophalen talent
In de Bosstraat en de Kraaienbeek hebben we 
talent opgehaald. Zowel Wilma als Jan waren aange-
naam verrast… Binnenkort gaan we nog een keer 
terug in deze straten, want er wonen zoveel leuke 
mensen! Daar ontmoeten we vast nog meer 
talent achter de voordeuren.

Niet omdat het moet maar omdat het kan, 
het gezegde “beter een goede buur...” 

Dat is ook de slogan voor onze eerste SPECIAL, omdat niet iedereen op de 
woensdagochtend kan organiseren we 4 keer per jaar een wat grotere 
ontmoe�ngsac�viteit onder de noemer “Kennen en Gekend worden”. Er 

hebben al enkele bewoners laten weten dit met ons te willen organ-
iseren, maar helpende handen hebben we nooit genoeg…Daarover na 

de zomervakan�e meer..Wij dagen u allen uit, vraag vooral u buur-
man/ vrouw of vrienden en DOE MEE



Straatcontactpersoon  

Straatcontactpersoon…. Iets voor u?  In elke straat van de wijk zoeken 
we een straat contactpersoon.  Wat doet deze dan?  In beginsel slechts 

2 dingen: 1. Voor bijeenkomsten kennen en gekend uitnodigingen (bij 
voorkeur) persoonlijk afgeven bij bewoners uit de straat die mee-

doen met ons programma Accent op ieders Talent en.. 2, bij 
nieuwe bewoners in de straat langs gaan om hen uit te nodigen 

voor het koffie uurtje en het programma Accent op ieders 
Talent.   

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
 

• Jongeren met talent wat ze willen inze�en voor de 
wijk.  

We Zoeken
 
• Garen om te haken of te breien voor overslagdoeken 
voor bewoners van Taxandria en mocht iemand het leuk 
vinden mee te helpen dan is die van harte welkom. 

We Zoeken
 

• Iemand die goed is in sociale media en wil helpen bij opze�en/ 
inrichten goed plan. 


