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Beste Buurtgenoten,
Het wordt erg saai. Weer gooit corona roet in het eten. Voorlopig
blijft het buurthuis tot half december gesloten. Als de persconferentie
komende dinsdag 8 december tegenvalt kan deze sluiting nog tot
zeker half januari duren.
Toch zagen wij een klein lichtpuntje toen er werd gemeld dat
buurthuizen open mochten. Naar aanleiding van dat bericht
hebben wij contact opgenomen met toezicht en handhaving binnen
onze gemeente. Het bleek een vergeefse poging. We mochten
onder bepaalde voorwaarden open echter met sluiting van het
Gelukkig ontdekten wij dat op 4 november een kamerbrede motie is
aangenomen met de volgende voorwaarden:
wordt hieronder verstaan:
o Het is van tevoren duidelijk wie komt via registratie vooraf waarbij
vastgesteld wordt of iemand Covid-19 klachten heeft of niet (dit
heet triage). Alleen mensen zonder klachten kunnen langskomen
en deelnemen.
o Het is niet mogelijk de locatie te bezoeken zonder registratie
vooraf
o Het betreft een activiteit voor kwetsbare personen
o De activiteit is vooraf gepland en georganiseerd en het is geen
spontane bijeenkomst.
o Er is één persoon aangewezen die fungeert als aanspreekpunt
van de activiteit.
Randvoorwaarden:
Om de besloten en georganiseerde activiteit veilig te laten
verlopen en besmettingen te voorkomen dient aan de volgende
randvoorwaarden voldaan te worden:
o Alle basisrichtlijnen van het RIVM worden nageleefd (https://www.
rivm.nl/hygienerichtlijnen): iedereen houdt 1,5 meter afstand.
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o Er zijn voldoende desinfectiemiddelen aanwezig en alle bezoekers
desinfecteren bij binnenkomst de handen.
o Alle bezoekers krijgen een eigen, vaste zitplaats toegewezen.
o Bij binnenkomst en in alle binnenruimten, zoals in de hal en
gangen, dragen alle bezoekers een mondkapje. Deze kan worden
afgedaan als iemand op zijn/haar stoel heeft plaatsgenomen.
o Mensen lopen niet vrijblijvend rond. Indien iemand naar het toilet
gaat, wordt een mondkapje gedragen.
o Personen die drinken serveren of andere benodigdheden rond
delen dragen een mondkapje.
o Zorg ervoor dat bij wisseling van groepen er voldoende tijd is om
tussentijds het interieur en gebruikte materialen te desinfecteren.
o Zorg ervoor dat alleen activiteiten plaatsvinden waarbij de 1,5
meter tussen personen gewaarborgd is en waarbij mensen geen
spullen van elkaar hoeven aan te raken (niet kaarten dus!)
het een gesloten dagbesteding betreft.
thee tot de mogelijkheid behoort.
Deze handreiking is naar de gemeente gegaan en doorgestuurd
naar de afdeling toezicht en handhaving.
Gezien het feit dat de meeste van onze leden een kwetsbare
groep vormen willen wij toch, onder de voorwaarden die
verder in deze buurtklap worden vermeld, op 15 december ons
buurthuis open stellen voor een groep die graag kerststukjes
wil maken.
Uit de teruggezonden formulieren bleek dat hier wel animo en
behoefte voor is.
Martien v.d. Molengraft
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Inschrijven Kerststukjes maken.
Annemie Gijsbers is weer bereid om samen met een groep, in deze
wat sombere tijd, Kerststukjes te maken. In tegenstelling tot andere
jaren kan dit alleen onder bepaalde voorwaarden.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
9.
10.
11.

Iedereen moet zich conformeren aan de dan geldende
coronaregels.
Kom alleen als je geen klachten hebt.
Alleen vooraf opgegeven leden hebben toegang tot het
buurthuis.
Mondkapjes zijn vanaf 1 december verplicht. Dus ook in
ons buurthuis. Dit houdt in: bij binnenkomst mondkapje
op. Zitplaats innemen, daarna mag het mondkapje af. Na
Blijf zitten op de plaats die je hebt ingenomen.
Het buurthuis is zo ingericht dat 1,5 meter afstand houden
gewaarborgd is. Iedereen dient zich daaraan te houden.
De attributen voor het kerststukje liggen klaar bij je
ingenomen plaats.
De instructie voor het maken van het kerststukje wordt met
videobeelden ondersteund.
Annemie Gijbers loopt niet rond en kan alleen bij hoge
uitzondering wat aanwijzingen geven.
Opruimen van de restmaterialen gebeurt de andere dag
door het bestuur.
buurthuis konen voor een gezellig samen zijn.

We begrijpen dat de gezelligheid van andere jaren helaas niet
mogelijk is. Toch vinden wij dat er weer eens iets georganiseerd
moet worden om het contact met onze leden niet te verliezen. Wij
hopen toch dat ondanks de strenge regels voldoende animo is om
met deze activiteit mee te doen.
Inschrijven mogelijk tot uiterlijk 9 december
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Lezing oude Kerkhof.
Uit de ingezonden formulieren
bleek er ook veel belangstelling
te zijn voor de lezing en bezoek
Oude Kerkhof.
We gaan hier zeker op korte
termijn gehoor aan geven.
Hopelijk gaat de horeca op niet
al te lange termijn weer open
en kunnen we dan ook weer
genieten van een drankje.

Jaarvergadering
Als vereniging zijn wij verplicht om minstens een keer per kaar een
algemene ledenvergadering te houden om verantwoording af te
leggen voor het gevoerde beleid.
Meestal is dat in de maand februari. Als er niet snel iets verandert
zijn wij genoodzaakt de vergadering pas uit te schrijven zodra we
met z’n allen weer wat meer vrijheid hebben en het leven naar
normaal is terug gekeerd.
Houd nog even vol en blijf vooral gezond

Digitaal vergaderen?? Liever niet.
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Een alternatief voor de Kerstactiviteit op 20
december
Helaas kan de geliefde Kerstwandeling en Kerstbrunch met de
huidige coronaregels niet doorgaan. Maar niet getreurd, daar
hebben we wat op gevonden.
Op 20 december kunt u tussen 14.00 en 16.00 uur een mooie
wandeling maken met uw eigen gezin van huis naar ons Buurthuis.
De afstand kunt u zelf bepalen, mag door de bossen of via een mooie
wandeling langs een route met gedichten, zie onderstaand kaartje,
door ons mooie Valkenswaard. Route gratis verkrijgbaar bij VVV
Valkenswaard
U kunt natuurlijk
ook via de kortste
weg naar ons
Buurthuis komen.
Kom vooral want
het bestuur wacht
u buiten op om u
te verrassen met
een Kerstpakket.
Houd bij aankomst
wel rekening met
1,5 meter afstand
houden.
Laat ons weten als u niet mobiel bent. Natuurlijk zorgen wij ervoor
dat het Kerstpakket bij u wordt bezorgd.

Nieuwjaarsreceptie
Afhankelijk van de maatregelen gaan wij er nu van uit dat
de Nieuwjaarsreceptie niet kan doorgaan. In de komende
bestuursvergadering hebben wij overleg hoe hiermee om te gaan.
Misschien is een buitenactiviteit mogelijk. Wij houden u op de
hoogte.
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Sinterklaas op bezoek??
Ook heeft corona onze jongste
leden geraakt. Er stond een bezoek
in het teken van Sinterklas gepland
in ons buurthuis.
Door de strenge regels kon dit
niet doorgaan. Maar…. Onze
jeugdcommissie is niet voor een
gat te vangen. Op 29 november
werd er met de Pieten een rondje
gereden langs de huisadressen
van onze jongste leden om er toch
voor te zorgen dat de cadeautjes op
plaats van bestemming kwamen.
Jeugdcommissie bedankt voor dit
mooie initiatief

Aankleding pleintje Buurtvereniging
Om toch wat sfeer
te krijgen bij ons
buurthuis willen we
de houten kerstboom
en kraampjes voor
15 december weer
plaatsen.
I.v.m. corona zal dit
met een minimaal
aantal
vrijwilligers
moeten gebeuren. Wij zullen hiervoor enkele leden benaderen.
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Mondkapje verplicht vanaf 1 december
Nieuwsbericht | 19-11-2020 | 14:50
Om verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan,
wil het kabinet het dragen
van een mondkapje in
onder
andere
winkels,
musea,
restaurants
en
theaters vanaf 1 december
verplichten. Ook in het
onderwijs (met uitzondering
van
de
basisschool)
moeten mensen dan een
mondkapje gaan dragen.
Voor contactberoepen geldt
de regel zowel voor de klant als de professional, zoals de kapper
of de rij-instructeur. In het openbaar vervoer was een mondkapje al
verplicht, maar voortaan is dit ook het geval in stations en bij bus- en
tramhaltes. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en
ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro.
De mondkapjesplicht geldt in alle publieke binnenruimten,
stationsgebouwen en luchthavens. Voorbeelden van publieke
binnenruimten zijn winkels, musea, benzinestations, restaurants,
cafés, theaters en concertzalen. Een mondkapje is niet verplicht als
mensen een vaste zitplaats hebben. Concreet betekent dit dat in
bijvoorbeeld restaurants of theaters het mondkapje af mag wanneer
mensen aan tafel of in de zaal plaatsnemen. Wanneer vervolgens
wordt opgestaan om naar het toilet of naar buiten te gaan, moet het
mondkapje weer worden gedragen. In gebouwen die bedoeld zijn
voor het belijden van godsdienst, zoals kerken, moskeeën, tempels
en synagogen, is een mondkapje niet verplicht.
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Geplande activiteiten 2020/2021

Openingstijden dinsdag t/m zondag van 12.00 tot 21.00 uur

