
de Turfberg

Ko�e (B)uurtje:
 

Het volgende koffie (b)uurtje is op woensdag 6 december van 10.30 tot 
11.30 bij Buurthuis d'n Tur�erg. Hoe hee� u de Sinterklaasavond doorge-
bracht? En wat zijn uw plannen voor de feestdagen? Zijn er nog bewoners 

die het leuk vinden om samen een keer naar de kerststal te wandelen 
deze dagen?

Wegwijs en praktische ondersteuning in        
belastingzaken en huren.

Bedoeld voor bewoners die hulp kunnen gebruiken met belastingen 
en/of toeslagen en voor bewoners die geen mogelijkheid hebben deze 
aangiften zelf te doen.

Je wordt verwezen naar goed opgeleide belasting- invullers van de FNV, 
KBO en PVGE. In maart en april 2018 zijn er speciale middagen en avon-
den voor de jaarlijkse aangiften. Maandelijks wordt er praktische onder-
steuning gegeven, ook door Cordaad.

Ook voor vragen en informatie op gebied van huren, kan gebruik 
gemaakt worden van deskundige bijstand door huurdersvertegen-
woordigingen. Binnen onze wijk wil René Damen functioneren als 
contactpersoon en u helpen de juiste weg te vinden. Rechtstreeks te 
bereiken via e- mail: fnvvalkenswaard@gmail.com en
telefonisch iedere maandag tussen 18.00 uur en 19.00 uur op 
nummer 06-40296131



Hoe kun je de hulpvraag bekend maken.

Er zijn verschillende manieren waarop je ons kunt laten weten 
dat je hulp nodig hebt:

1.  Via het ko�e uurtje elke 1e woensdag van de maand
2. Via de website of email adres van de wijkcommissie de Turfberg leeft

3. Bellen of appen via de telefoon 06-52174910
4. Of via uw straatcontactpersoon

Aanbod voor een training AED

Want ook als je kunt reanimeren, jezelf reanimeren lukt niet!!! Dus voor een 
adequate eerste en snelle hulp ben je aangewezen op de bereidwillige hulp van 
anderen, die ook kunnen reanimeren. Die hulp zou kunnen komen van mensen zoals ik, 
die zich hebben opgegeven bij Hartslagnu.nl. Daarom ben ik bereid om reanimatie 
lessen te geven ( ik ben gediplomeerd en gecerti�ceerd door NRR en Hartstichting) 
mensen op te leiden, maar de voorwaarde voor deelname is de inschrijving bij Hart-
slagnu.nl. Want, misschien klinkt het wel een beetje egoïstisch; ook ik kan een circula-
tiestilstand krijgen, en ben dus ook aangewezen op hulp van anderen. Misschien wel 
een buur(man) vrouw, die met enkele tellen bij mij kan zijn en alvast kan beginnen 
met reanimeren, de�brilleren, totdat de ambulance arriveert.

Aanmelden voor deze gratis kennismaking  kan via: 
Fred Tilleman
Tel; 040-2041606 / 06-29116670 
acatilleman@onsbrabantnet.nl

In overleg met deelnemers en buurthuis zullen de avonden worden vastgesteld.
Daarnaast ben ik als privé persoon bezig om een de�brillator op een strategi-
sche plaats in de wijk te krijgen. Hierover informeer ik u zodra er nieuws te 
melden is.

Straatcontactpersonen
We streven er na om in elke straat een straatcontactpersoon te hebben die:
 
1. Aanspreekpunt is voor de buurt en nieuwe bewoners welkom heet met ons ko�e 
    kaartje.
2. De deelnemers aan het ACCENT programma de uitnodigingen bezorgd voor de 
    specials die we organiseren.
3. Deze groep komt 2 of 3 keer per jaar bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en om
    mee te denken in welke straten nieuwe talenten worden opgehaald.
    Inmiddels zijn 7 straatcontactpersonen beschikbaar, in de volgende nieuwsbrief 
    leest u wie voor welk deel in de wijk uw aanspreekpunt is. We zoeken dringend
    straatcontactpersonen aan de overzijde van de Leenderweg, dus mocht u daar 
    mensen kennen?



 

 •Broeken korter maken
 •Ophangen spullen in huis
 •Controle van een ven�lator in de badkamer
 •Maatschappelijke stage voor jongeren, wordt
        verder opgepakt door jongerenwerk van Cordaad 
 •Contactpersoon voor ruil. Koop en verkoop
 •Gezelschap voor mantel zorgende man

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

Ingezonden stukje van een bewoner
Ik heb besloten om met het programma ieders talent mee te doen 
om meer mensen te leren kennen, alhoewel ik al 43 jaar in de Kreijen-
beek woon.

En ook wat voor de ander te kunnen betekenen.

Fijn als je met een hulpvraag zit en ik had een hulpvraag namelijk mijn 
coniferen moesten nodig gesnoeid worden. Dat is inmiddels gebeurd en ik 
ben er erg blij mee. En mijn tweede hulpvraag broeken kortermaken is 
inmiddels in behandeling. Zelf help ik af en toe mee bij het koffie 

uurtje en leer zo de mensen in de wijk weer beter kennen!

Geslaagde Matches

We Zoeken
 
• Er is plek voor maatschappelijke stage bij de rollerhockeybaan voor de
    jeugd die nog een stageplek zoekt!
• Maar ook een of twee personen die het leuk vinden de rolschaatsen en inline
   skates wil nakijken en eventueel repareren.
• Hulp bij computer: hoe plaats ik foto’s van telefoon op laptop, mapjes 
   maken met foto’s op laptop en foto’s meesturen met e-mail.
• Wie wil mee helpen bij de opzet en organisa�e van knutselmiddag voor    
    kinderen? 
• Er was een wens om een mooie kerststal te maken voor de buurt, zijn 
   er mensen die hier hun �jd voor vrij willen maken?

Aangeboden

 Vervoer naar ziekenhuis of een bezoekje aan de winkel
 Gezelschap 

 Kleine klusjes in en rond huis
 AED cursus

Yess!!!


