
 

 

 

 

  

Nieuwsbrief Turfberg september 2019 

Koffie – uurtje op 4 september: woensdagochtend 10.30-11.30 uur bij Buurthuis de 
Turfberg 
 

Het volgende koffie-uurtje van Accent op ieders Talent is woensdag 4 september van 10.30 
tot 11.30 in het buurthuis de Turfberg. Alle buurtgenoten zijn welkom tijdens ons maandelijks 
koffie uurtje.. 

Kletsen, een vraag stellen, een idee opperen of gewoon voor de gezelligheid, nieuwe leuke 
mensen ontmoeten. Via onze Facebook pagina en de nieuwsbrief van het programma Accent 
op ieders Talent (eventueel met link naar website) laten we weten als er speciale gasten zijn. 

Namens de gastvrouwen: Annelies, Sara en Wilma 

Een special gast tijdens koffieuurtje. 

Deze keer hebben we een speciale gast! Ingrid van 
Glabbeek is adviseur bij Stichting Speciaal Fonds de 
Kempen en komt hierover vertellen. Deze stichting richt 
zich op personen die te maken hebben met ziekte, 
ouderdom, isolement, gebrek of andere schrijnende 
oorzaken als gevolg waarvan men – buiten eigen schuld 
– in een achterstandspositie verkeert. Voor deze mensen 
kan een klein steuntje in de rug veel betekenen. Het 
steuntje in de rug bestaat uit een financiële 
tegemoetkoming voor iets wat voor de aanvragers erg 
wenselijk is, maar dat zij zelf niet kunnen betalen en 
hiervoor op geen enkele andere instantie een beroep 
kunnen doen. 

 



 

 

 

 

 

Garageverkoop met buurtborrel 28 september: 
 

Ook dit jaar wordt er weer Burendag gevierd in de Turfberg.  

Vorig jaar was de garageverkoop en buurtborrel een groot 

succes dus daarom doen we het dit jaar weer dunnetjes 

over. De garageverkoop is van 10:00 tot 16:00. U kunt zich 

opgeven via de website www.turfberggarageverkoop.nl. Dit 

jaar kunt u ook aangeven als u speciale spullen verkoopt. 

Alle adressen komen op deze site te staan op een 

plattegrond waardoor u makkelijk kunt zien waar u moet zijn. Onder de deelnemers 

worden een aantal bonnen verloot van bedrijven uit de Turfberg, dus misschien 

dubbele winst! 

Om even na te praten en bij te komen van alle verkopen bent u van harte welkom op 

de buurtborrel in het kader van ‘Kennen & Gekend worden’. Iedereen uit de buurt is 

van harte welkom tussen 16:30 tot 18:30 bij de Valkenswaardse Roller Club voor een 

borrel. Tot dan! 

‘Eten wat de pot schaft’ op 27 september. 

 
 

 

Op 27 september is het weer smullen geblazen bij ‘Eten wat de pot 
schaft’.  Tijdens het koffie-uurtje van 4 september zijn er tussen 
10.00 en 10.30 kaarten te koop voor €5,- bij Annelies. Er zijn in 
totaal 25 plaatsen, dus wees er vroeg bij want VOL=VOL! Bent u 
maandag 4 september verhinderd om kaarten te kopen, neem dan 
even contact op met Natalie. 

 



 

 

  

Contactgegevens talentenbank 

U kunt ons bereiken via de mail op : talentenbank@deturfbergleeft.nl 
Per telefoon op: Anneke: 06 81935762 – Natalie: 06 14872397 
Bij geen gehoor graag een voicemail bericht inspreken dan bellen wij U z.s.m. terug. 

Voor informatie of vragen naar aanleiding van de nieuwsbrief? Neem dan contact op met 
Anneke of Natalie. 
 

Gezocht: 

• Tuinvrouwen/mannen die anderen graag helpen om de tuin te doen omdat ze het zelf niet 
meer kunnen. 

• Een klusser die een bel kan repareren 

• Voor de buurtborrel zoeken we nog vrijwilligers die mee kunnen helpen. 

• We zoeken een enthousiasteling die het leuk zou vinden om de werkgroep ‘Kennen & 
gekend worden’ te komen versterken. Deze werkgroep wordt ook wel de feesten en 
partijenwerkgroep genoemd, gezelligheid staat daarom hoog in het vaandel. 

• Wat houdt het in? 

• 3 x per jaar organiseren ze een ‘Kennen en gekend worden’ bijeenkomst.  

• Per bijeenkomst wordt er 1x vergaderd om te bepalen wat er georganiseerd gaat worden 

• Daarna volgt het maken van de taakverdeling, de voorbereiding en uiteindelijk je 
aanwezigheid op de bijeenkomst zelf. Na afloop wordt er met de werkgroep geëvalueerd hoe 
het verlopen is. We zoeken een enthousiasteling die het leuk zou vinden om de werkgroep 
‘Kennen & gekend worden’ te komen versterken. Deze werkgroep wordt ook wel de feesten 
en partijenwerkgroep genoemd, gezelligheid staat daarom hoog in het vaandel. 
Wat houdt het in? 

o 3 x per jaar organiseren ze een ‘Kennen en gekend worden’ bijeenkomst. 
o Per bijeenkomst wordt er 1x vergaderd om te bepalen wat er georganiseerd gaat 

worden 
o Daarna volgt het maken van de taakverdeling, de voorbereiding en uiteindelijk je 

aanwezigheid op de bijeenkomst zelf. Na afloop wordt er met de werkgroep 
geëvalueerd hoe het verlopen is. 

• Wie kan er goed kitten? We zoeken iemand die een waterornament kan afkitten. 
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