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Colofon:
Bestuur:
Martien v.d. Molengraft, voorzitter
Ben Roijakkers, penningmeester
Harry Smets, secretaris		
Jos van Glabbeek, vice-voorzitter
Emmy Jansen, bestuurslid		

tel. 2018243
tel. 2018078
tel. 2018316
tel. 2042579
tel. 0623668775

Kopij: Kopij voor de buurtklap bij voorkeur in wordbestand 		
mailen naar: molengraftmartien@gmail.com
Coördinator Sociale Werkgroep
Ine van den Heuvel				

tel. 2041302

Secretariaatadres:
Peperstraat 96
Coördinatie jeugd tot 12 jaar:
		
Linda Janssens			
tel. 06 14301741
Daniëlla Smets			
tel. 06 38542171
Email jeugdwerkgroep: jeugdhuukske@hotmail.nl
Contactpersoon Buurthuis:
Frans Jansen				tel. 2046007
Telefoon Buurthuis:				tel. 8429407
Banknummer Buurtvereniging: NL29 RABO 0102 438323
Website: 				www.bvhuukske.nl
De statuten en het Huishoudelijk reglement liggen ter
inzage in de documentatiemap welke in het Buurthuis
aanwezig is.
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Beste Buurtgenoten
Natuurlijk kan ik er ook niet omheen. De Medea staan er vol
van en het gesprek van de dag is het coronavirus.
Ook wij als Buurtvereniging hebben er mee te maken. Afgelopen
dinsdag hebben we bij een ingelaste bestuursvergadering de
lastige beslissing genomen om het Buurthuis voorlopig t/m 22
maart op slot te doen. Hopelijk blijft het daar bij, maar gezien
de berichtgeving die van dag tot dag ernstiger wordt vrees ik
dat de sluiting straks verlengt moet worden.
Laten we optimistisch blijven en hopen dat de
weersvoorspellingen voor de komende weken zo positief
blijven en dat we langzaam naar de 20 graden gaan. Virologen
verwachten dat bij stijging ven de temperatuur het virus een
langzame dood tegemoet gaat.
Genoeg over het virus en laten we even terug kijken naar
de jaarvergadering die in een razend tempo werd afgewerkt.
Geen wanklanken vanuit onze leden. Een mooi financieel
overzicht. Voorlopig nog geen aanslag vanuit de gemeente
t.a.v. de plannen met ons Buurthuis. Na afloop een mooi videooverzicht van het afgelopen jaar. Kortom alleen positieve
geluiden. Een teken dat het bestuur haar best doet om het
voor iedereen naar de zin te maken.
We willen ook op dezelfde voet voortgaan. De enige zorg die
wij hebben is de continuïteit van het bestuur. Er zullen mensen
moeten opstaan om een bestuurlijke uitdaging aan te gaan
zeker omdat ik zelf definitief heb besloten om volgend jaar niet
meer herkiesbaar te zijn.
Martien v.d. Molengraft
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Excursie naar het Oude Kerkhof
Op 4 april kunnen we met een groep geïnteresseerden een
bezoekje brengen aan het oude Kerkhof. Als voorinformatie
heeft u al een flyer hierover in de mailbox ontvangen.
Het loopt nog niet storm met inschrijvingen hiervoor. Geen
probleem bij deze Buurtklap zit een inschrijfformulier.
Het beloofd echt een interessant verhaal te worden. De
geschiedenis van het kerkhof gaat terug tot het jaar 1500 of
langer. Hieronder ter introductie een korte toelichting
Programma
13.00 uur: Buurthuis open
13.30 uur: lezing in Buurthuis
14.45 uur: vertrek naar de oude begraafplaats
15.00 uur: start rondleiding
16.30 uur: einde rondleiding en afterparty in het Buurthuis.
Vervoer van Buurthuis naar kerkhof op eigen gelegenheid.

Ter introductie
Menigeen die terugkomt van vakantie weet met enthousiasme
te vertellen over de belevenissen in het verre buitenland. Vaak
wordt dan ook verteld over een bezoek aan een kerkhof of
begraafplaats.
Merkwaardig eigenlijk want in eigen land, in eigen omgeving,
in eigen dorp of stad worden begraafplaatsen zelden anders
bezocht dan in hoedanigheid van nabestaande.
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De cultuurhistorische waarde van een begraafplaats kan echter
ook in onze omgeving een motief vormen voor een bezoek. Niet
élke begraafplaats is bijzonder, maar sommige wel.
Zo ook de Oude Begraafplaats van Valkenswaard, de plek waar
het dorp al ruim vijf eeuwen zijn doden ter aarde besteld, de plek
ook waar eeuwenlang werd gekerkt en zelfs de plek waar naar
school werd gegaan.
Begraafplaatsen vormen zo de spiegel van de maatschappij
en laten ons op een bijzondere wijze kennismaken met de
geschiedenis van een stad of dorp.
Een bezoek aan de
Oude Begraafplaats van
Valkenswaard is zo ook
de kennismaking met
de geschiedenis van het
dorp. Voor zover bekend
begraaft Valkenswaard
haar doden hier sinds het
jaar 1500, maar misschien
zelfs al langer. Specifiek
Valkenswaardse issues als de valkerij en de sigarenindustrie
vinden we er terug in de grafmonumenten.
Bijzonder is ook het monumentale groen. De bomen die door
hun ouderdom of bijzondere soort imponeren, maken het terrein
tot een oase van rust midden in het dorp.
Het bezoek aan de begraafplaats wordt voorafgegaan door een
lezing waarin de geschiedenis van de begraafplaats de revue zal
passeren.
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Paasworkshop op donderdag 2 april
Aanvang 20.00 uur
Ook dit jaar weer een gezellige paasworkshop., onder
begeleiding van Annemie Gijsbers
Naast de altijd weer creatieve dames zouden wij het op prijs
stellen als de partners zich van hun paasbeste kant laten zien
en de dames een steuntje in de rug geven.
Het inwendige van de mens wordt hierbij niet vergeten. Er
wordt gezorgd voor een aangeklede workshop in het teken
van het paasei.
Voor een bedrag van € 10.- kunnen de dames eventueel
geholpen door hun partner zich weer uitleven op een prachtig
paasstukje.
Vergeet niet tijdig in te schrijven. Aan deze workshop kunnen
maximaal 25 personen deelnemen
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Beste buurtleden,
In 2020 is de jeugdwerkgroep verder gegaan met Linda
Janssens en Daniella Smets.
Ons doel voor de komende jaren is de de jeugdleden dichter
bij andere leden te brengen tevens hopen wij dat er onder de
jeugdleden meer animo zal zijn om de activiteiten te bezoeken.
Dit willen wij bereiken door meer te gaan communiceren via de
buurtklap, zowel voorafgaand de activiteiten als naderhand.
Op deze manier willen wij buurtleden dan ook uitnodigen om
eens binnen te wandelen tijdens de activiteit gewoon voor een
praatje, of juist om helpende handjes te bieden.
Daarnaast willen wij twee oude tradities terug in ere herstellen,
te weten de maandelijkse jeugdactiviteit, die met name de
oudere generatie zich nog wel weet te herinneren alsook het
paaseieren zoeken ook bekend bij deze generatie.
De maandelijkse activiteit zal meestal op een woensdagmiddag
plaatsvinden, met uitzondering van de paasactiviteit. Deze zal
op maandag zijn, te weten tweede paasdag.
Dit zal tevens onze eerste activiteit zijn.
Nadere informatie volgt nog
Groetjes de jeugdwerkgroep
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Beste buurtleden,
Vanuit het bestuur hebben we als jeugdwerkgroep de vraag
gekregen om een kinderspeelhoekje in te richten in ons
buurthuis. Hiervoor hadden zij de hoek rechts naast de
openslaande deuren voor in gedachten.
Er staat inmiddels al een kast en ook een tafeltje en stoeltjes
voor de kleinsten hebben we al kunnen regelen.
Maar ook zijn we op nog op zoek naar speelgoed.
Misschien zijn er nog buurtleden die tijdens een (zolder)
opruiming speelgoed tegen zijn gekomen waarvan ze dit ter
beschikking willen stellen aan de buurtjeugd.
Qua leeftijd richten we ons
op kinderen onder de 10
jaar. Denk aan bouwblokken,
auto’s, poppen etcetera.
Het mag voor zich spreken
dat het speelgoed gebruikt
mag zijn, maar wel in goede
staat.
Mocht u iets hebben, mag u
via de mail contact opnemen
met Linda Janssens:
lindajanssens1973@gmail.com of
Daniella Smets: daniella@swird.nl. Liever via de telefoon:
Daniella: 06-38542171
Groetjes de Jeugdwerkgroep
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3 april voorjaarskien
Op vrijdag 3 april houden we weer een kienavond, deze keer
helemaal in het teken van het voorjaar.
We zijn al bezig met de inkoop van leuke, gezellige en
smakelijke prijzen voor binnen én buiten.
We beginnen deze avond weer om 20.00 uur, maar het
buurthuis is al om 19.15 uur open.
Neem gerust jullie partner, vriend, vriendin, buurvrouw of
buurman mee.
De kienmeesteressen zorgen dan uiteraard weer voor een
ouderwets gezellige en geslaagde avond!
Tot ziens allemaal.
Groetjes van Lilian en Jacqueline
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Geplande activiteiten 2020
Paasworkshop		

2 april

Voorjaarskien		

3 april

Bezoek Oude Kerkhof

4 april

Jeugdactiviteit Pasen

13 april

80 plus lunch			

14 mei

Medewerkersavond		

16 mei

60 plusrit			

12 juni

Gezinsfietstocht		

23 augustus

Najaarsfeest			24 oktober
Kerstactiviteit			20 december
Alle datums zijn onder voorbehoud

Openingstijden dinsdag t/m zondag van 12.00 tot 21.00 uur

