
de Turfberg
Ko�e (B)uurtje

Deze keer komt de IVN ons vertellen over hun 
ac�viteiten in de wijk, waaronder de paasac�viteit 
op 2 april aanstaande. Wat kunnen we eventueel 
samen doen? En natuurlijk is er daarna nog volop 
gelegenheid tot buurten met elkaar en 
kennismaken met de nieuwe bezoekers 
aan ons koffie uurtje.

koffie (b)uurtje

Van 10.30 tot 11.30 uur
100% Gezellig!

Samen eten, wat de pot schaft..

Een goede titel of weet u een betere?
Het succes van het afgelopen jaar moet natuurlijk navolging 
krijgen, daarom organiseert de werkgroep Accent op Ieders Talent na 
haar succesvolle buurtborrel dan nu het “samen eten, wat de post 
schaft”.  Gezond, betaalbaar, lekker en vooral heel gezellig dat is wat Felix 
als belangrijkste reden opgeeft. Hij zet graag zijn kooktalent in om zijn 
buurtgenoten een �jne avond uit te bezorgen. Bijgestaan door een talent-
vol team van koks en gastvrouwen verwelkomen ze u graag op 23 maart. 
De kosten bedragen 5,00 pp en kinderen tot 12 jaar betalen 2.50.
De zaal is open om 18.00 en vanaf 18.30 wordt het eten geserveerd. 
Voor deze activiteit MOET u zich aanmelden, dit kan tijdens het 
ko�e uurtje van maart, maar ook via de telefoon 06-52174910 bij 
Lieneke. 

Dank aan Jos voor de mooie vertoning van de door de VOS gemaakte 
reportage over De Kreijenbeek �jdens het afgelopen koffie uurtje. 

Degene die een kopie willen ontvangen kunnen dit doorgeven aan 
Jos, de kosten hiervoor zijn natuurlijk voor eigen rekening.

Dank aan Jos en de VOS

 



En wist u dat..

De werving is opgestart voor de opvolging van Lieneke, zodra er 
nieuws is laten we dit natuurlijk weten…misschien al bij het ko�e 
uurtje?

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, interes-
se? Laat het even weten…

Via Rene Damen mensen hulp kunnen krijgen bij invullen van de 
belastingformulieren.

Wist u dat..  

Onze gastvrouw Annelies welkom in de wijk kaartjes hee� ter 
beschikking hee�. Mocht er in uw straat nu een nieuwe bewoner 

komen wonen kunt u deze met deze kaart uitnodigen voor een nadere 
kennismaking met ons en ons programma. Voor alle straatcontact-

personen is er een stapeltje beschikbaar, en vanuit woningbelang 
ontvangen we de adressen als er nieuwe huurders komen. Aan u 

vragen we het vooral door te geven als er nieuwe bewoners 
komen van woonbedrijf of in de koopwoningen.

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

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! 


