
 

 

 

 

Nieuwsbrief Turfberg februari 2019 

 

 Woensdag 6 februari: koffie uurtje 
 

We hopen jullie allemaal te ontmoeten bij het 
gezellige koffie uurtje van de Turfberg. Lieneke is 
er in februari omdat Anneke dan lekker geniet 
van een vakantieweekje. 

Vorige keer is afgesproken dat iedereen een 
boek meebrengt om te ruilen. En ja dit mag ook 
de Donald Duck van de (klein) kinderen zijn. 

Om 10.30 uur staan de gastvrouwen weer voor U 
klaar met een lekker kopje koffie of thee. 
 Schuift u ook gezellig aan? 

Zoektocht naar ruimte 
 

Het niet doorgaan van de Nieuwjaars borrel had 
te maken met het niet kunnen vinden van een 
geschikte ruimte.  

Erg jammer want de werkgroep specials had 
alles in de startblokken klaarstaan. Voor de 
volgende activiteit hebben we inmiddels al een 
plek op het oog, dus gaan we snel contact 
leggen.  

In de volgende nieuwsbrief laten we weten 
wanneer de volgende activiteit zal plaatsvinden. 



 

 

  

  

Ingekomen post 

Hallo talentenbank, 

 Het team van het Sinterklaashuis Valkenswaard wil 

jullie nog bedanken voor de 6 talenten die ons tijdens het 

Sinterklaashuis zo geweldig hebben geholpen bij de 

Kinderboerderij. 

Wij waren heel erg blij met hun hulp! En hopen dat we 

tijdens ons 1e lustrum in 2019 weer een beroep mogen 

doen op de talentenbank.   

Met vriendelijke groet namens het team, Majo Klitsie 

 

Gezocht: 

❖ Straatcontactpersoon voor de Bunderstraat, de Smelen 
en de van Cuijkstraat. 

❖  
❖ Serie oogappels gezien op tv? Via talentenbank 

zoeken we andere ouders die ook eens willen sparren 
over “puber” dingen (gamen, hoe werkt het puberbrein, 
alcoholgebruik, slaaptijden) meer weten? Stuur dan 
even berichtje aan talentenbank@deturfbergleeft.nl 

❖  
❖ Hulp voor de organisatie van de Garagesale 2019 
❖  
❖ Vrijwilligers voor bardiensten bij Buurthuis de Turfberg  

Info bij Mieke Kanen 06-81292441 of 
miekekanen@gmail.com 
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Aanbod van de buren: 

❖ Iemand die een broek of rok korter kan maken 
❖ Vervoer 
❖ Hulp bij kleine klusjes 
❖ Rondje wandelen of kopje koffie bij iemand die 

weinig bezoek ontvangt. 

Geslaagde matches van afgelopen periode: 

• Gluten en lactose vrije taart bakken voor 
wijkbewoner 

• Kennismaking en inschrijving automaatje als 
deelnemer voor meer vrijheid 

• Samen tuinieren 

• Doorverwijzing naar Stichting met je hart 

• Gezelschap / er samen op uit 

Vraag en Aanbod 

 

 

Volgende editie is op 

12 april 



 

 

  

Contactgegevens Talentenbank 
 

U kunt ons bereiken via de mail op : 
talentenbank@deturfbergleeft.nl 
Per telefoon op: 06-81935762 

Bij geen gehoor graag een voicemail bericht inspreken dan 
bellen wij U z.s.m. terug. 

We hebben het jaar 2018 afgesloten met 77 ingeschreven talenten die een 
bijdrage willen leveren aan van alles in de wijk en de wijkbewoners.  

Naast de koffie uurtjes zijn ook alle andere activiteiten goed bezocht en is het 
“Kennen en Gekend worden” onder de bewoners zeker toegenomen. Door 
Anneke en Lieneke zijn er 38 matches gemaakt, maar door jullie zelf zeker ook 
nog een heleboel. En dat is precies de bedoeling. Elkaar leren kennen en 
daardoor elkaar wat makkelijker om hulp durven vragen. 

Verder hebben we contact met 14 maatschappelijke partners waaronder de 
kinderboerderij de Kleine Meer, de beide woningbouwcorporaties 
Woningbelang en Woonbedrijf, Het leger des heils, het rode kruis en natuurlijk 
de Rollerhockey en buurthuis de Turfberg. Ook de wijkagent kent de weg 
inmiddels naar het koffie uurtje. 

Aan de gemeente vertellen we ook altijd een aantal matches die bijzonder 

waren. Graag horen we van jullie welke match in deze rapportage mee mag. 

Waarom was deze match voor u zo bijzonder? Of wat heeft het met u of de 

ander gedaan? Wij zijn benieuwd…. 

 Rapportage gemeente 
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