
de Turfberg
Ko�e (B)uurtje:

 
Het volgende koffie (b)uurtje is op woensdag 1 november van 10.30 tot 11.30 
bij Buurthuis d'n Tur�erg. 
Deze keer is het onderwerp FINANCIEN…de belas�ngpapieren komen er 
weer aan, waar kunt u terecht en welke 3 talenten uit de wijk helpen u 
graag!
EN … 3 JONGEREN komen voor hun maatschappelijke stage een ac�vi-
teit voor de jeugd organiseren! We vertellen u er meer over bij de 
koffie…

Tijdens de burendag een aantal nieuwe bewoners ontmoet en een van hen 
hee� ook al een hulpvraag gesteld, de match is gemaakt als u dit leest.

 
De vraag om coniferen te snoeien is �jdens het vorige 

koffie uurtje opgelost.

 
Ook voor de hulpvraag van het ophangen van spullen 

hee� iemand zijn hulp aangeboden.

Ook de Wijkcommissie hee� 
nieuws… over het Sinterklaashuis 
zie hiervoor de website www.de-

tur�erglee�.nl 

Geslaagde Matches

Super Mooi



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! 

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 nog steeds 
 
• Iemand die een paar broeken korter kan            
maken

• Fotograaf, die het leuk vind foto’s van de wijk 
en de activiteiten in de wijk te maken

We zoeken ook nog steeds
Als mensen  gaan verhuizen of  willen vernieuwen bv een luifel of 

markies en het is nog in goede staat is het misschien interessant voor 
andere bewoners om het te kopen of ruilen voor iets anders. 

Alle huizen hebben bijna dezelfde afmetingen, dat is een mooi pluspunt. 
Dat kan gaan over horren voor de ramen of gordijnen, rolluiken enz. 
De laatste tijd word er best wel verhuisd in de Kreijenbeek 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..

Een echtpaar wil graag 
samen met buurtgenoten iets 

opzetten rondom het gezamenlijk 
koken / eten…. Noteer maar alvast 
op de kalender: 
ZATERDAG 13 JANUARI…


