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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
Het sociale aspect
en elkaar ontmoeten
zijn de belangrijkste
uitgangspunten van
onze Buurtvereniging.
Het had zo mooi
kunnen zijn.
Tijdens onze laatste
bestuursvergadering
hadden wij al plannen
besproken om toch
in kleinere groepen
activiteiten te organiseren. Wij vonden dat hard nodig om het
contact met onze leden niet te verliezen.
Helaas gooide de persconferentie van afgelopen dinsdag 13
oktober roet in het eten.
De besmettingen van het coronavirus lopen erg hard op
waardoor er stevige maatregelen genomen moesten worden.
Jammer dat wij als Nederlanders niet in staat zijn de
eerder afgesproken regels na te leven.
Omdat ons Buurthuis door de veiligheidsregio gezien wordt
als een eet- en drinkgelegenheid wordt het buurthuis gelijk
gesteld aan de horeca. Dus…. Voorlopig 4 weken dicht.
Afhankelijk van de ontwikkelingen de komende weken kunnen
we misschien over 2 weken weer open zijn. Dit is afhankelijk
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van het oordeel van het kabinet wat tussentijds evalueert.
Reken daar echter niet teveel op, verlenging, wat niet te hopen
is, is een reëlere optie.
Ondanks deze tegenvaller blijven wij hopen dat er na deze 4
weken weer wat mogelijk is.
U treft daarom, als bijlage een vragenformulier aan. Bent u
geïnteresseerd in de genoemde activiteiten lever dit formulier
dan in bij ons secretariaat. Natuurlijk kunt u ook altijd reageren
via mail of middels het formulier op de website.
Waar denken wij aan:
1.
Kienen voor leden in kleine groep max. 25 personen
2.
Lezing over het Oude Kerkhof en de Nicolaaskerk.
Interessant voor ieder die geïnteresseerd is in
heemkunde.
3.
Bezoek aan het Oude Kerkhof.
4.
Kerststukjes maken maximaal 25 personen
5.
Kaarten op dinsdagmiddag maximaal 28 personen.
6.
Culinaire avond voor maximaal 27 personen. Denk
aan bv. tapa’s gerechten Eventueel meerdere
avonden plannen.
Als u zelf nog ideeën heeft, die we in kleinere groepen kunnen
organiseren, geef dat dan aan op het formulier.
Datums kunnen we op dit moment nog niet invullen gezien de
onzekerheid over opening van ons Buurthuis. Toch willen wij
vast voorruit kijken en zijn benieuwd naar uw interesse.
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Zonnebloemen
Enige tijd geleden hebben wij u als presentje wat
zonnebloemzaadjes bezorgd. Hieraan was een wedstrijd
verbonden: “wie kan de hoogste zonnebloem kweken”. U kon
ons een foto opsturen van het door u gerealiseerde resultaat.
Het liep niet erg storm met de inzendingen maar belofte maakt
schuld.
We hebben als bestuur gekozen voor een winnaar voor onze
volwassen leden en voor een winnaar jeugd.
Zij ontvangen van ons een tuinposter op canvas.
Graag hadden wij die nog deze maand op feestelijke wijze in
ons Buurthuis willen overhandigen.
Helaas zijn de nieuwe maatregelen spelbreker. Maar wat in
het vat zit verzuurt niet.
De winnaar bij volwassenen is geworden Wout de Wit met een
zonnebloem van meer dan 3 meter.
Bij de jeugd is Mathijs Jansen winnaar met een zonnebloem
van ca. 2 meter en 7 cm.
Beiden proficiat met dit resultaat. Zodra er weer een
mogelijkheid is ontvangen jullie bericht voor het in ontvangst
nemen van de prijs.

Buurtvereniging ‘t Huukske opgericht d.d. 26-05-1977

Rabobank Clubaktie.
De Rabobank Clubaktie is weer van start gegaan. Ook wij
hebben Buurtvereniging “t Huukske opgegeven. Bent u lid
van de Rabobank stem dan op onze vereniging. Stimuleer
ook vrienden, kennissen en familie om op ons te stemmen.
Deel dit indien mogelijk ook op facebook dan bereikt u vele
“vrienden”

Beste relatie,
De stemperiode voor Rabo ClubSupport 2020 gaat van start!
Stemmen
Leden van Rabobank De Kempen brengen van 5 t/m 25
oktober hun stem uit op de deelnemers die zij een warm
hart toe dragen. Hoe meer stemmen er op een club uitgebracht
worden, des te hoger de bijdrage die de club ontvangt. Dit jaar
stemmen leden van de Rabobank voor het eerst via de Rabo
App en Rabo Online Bankieren.
Tijd om campagne te voeren
De volledige deelnemerslijst vind je terug op onze website.
Hier kun je ook het promotiemiddelpakket downloaden om
actief aan de slag te gaan. Heb je dit nog niet gedaan, ga er
dan nu mee aan de slag. Want elke stem telt!

Openingstijden dinsdag t/m zondag van 12.00 tot 21.00 uur

