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C O L O F O N 

Buurtvereniging ’t Huufke, is opgericht 1 april 1981 
 

Kijk voor actuele info op onze site: www.thuufke.nl  of  
Op onze site, facebookpagina en in het buurtboekje staan regelmatig 
verslagen en foto’s van activiteiten, mocht u het niet op prijs stellen dat u op 
een van deze foto’s staat of wilt u niet met naam vermeld worden, laat het ons weten, dan 
houden we daar rekening mee. 
 

Bestuur 
 
Voorzitter    François Watervoort T: 259981/06-51564618 

Valkenburgstr. 30 E: voorzitter@thuufke.nl 
Secretaris:   Joan Vogels   T: 06-29479097 
      Maatsestraat 15  E: Secretaris@thuufke.nl 
Penningmeester: John van Geffen  T: 266959 

Valkenburgstr.22  E: Penningmeester@thuufke.nl 
Bestuurslid:  Riny van den Broek T: 850927 
      Valkenburgstr. 20 E: mjvandenbroek@ziggo.nl 
Bestuurslid en: Jolanda Lourensen T: 06-12870884 
Jeugdcommissie Leeuweriksweg 82 E: jeugdcommissie@thuufke.nl 
 

Bestuurslid en: Etienne Kandelaars T: 06-81484513 
Webbeheerder  Cuijkstraat 30   E: info@thuufke.nl 
 

 

Wijkagent: Dhr Frido Dapperen, tel. 0900-8844 
Wijk BOA:  Dhr Denny Langens, tel. 06 – 21 85 47 53 
 

Contributie: De contributie bedraagt € 15,00 per gezin, per jaar en 
dient vóór 15 december te zijn overgemaakt, o.v.v. straatnaam en 
huisnummer op rekeningnummer: NL 61 RABO 017.15.91.860  
t.n.v. ’t Huufke. Opzegging kan schriftelijk en uiterlijk 1 oktober. 
 
 

 

 
 

Tot wanneer de kopie voor het volgende boekje is in te leveren is 
nog niet bekend.  
Redactie , Mia van der Rijt, telefoon: 264541 Salmstraat 24  
E: miavanderrijt@gmail.com 
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V O O R W O O R D 

 

Beste buurtjes, 

 

Eindelijk hij is er weer, ons mooie boekje, ook digitaal te vinden op 

onze website. Wat vind jij leuker zo in de hand of via de website?                                

Laat het ons weten, wat je mening is hierover. 

We willen weer zachtjes gaan beginnen, startend met een gezellige 

fietstocht. Opgave hiervoor zit een stukje verder in het boekje. 

Verder gaan we druk bezig met de voorbereidingen om het 40-jarig 

bestaan te gaan vieren van onze buurtvereniging ’t Huufke. 

Ook hiervoor mag ik jullie verzoeken je op te geven voor dit mooie 

feest. Wat we voor jullie en met jullie gaan vieren, staat in ons 

mooie boekje. 

We gaan ook onze adverteerders een uitnodiging sturen om deel te 

nemen aan deze mooie gelegenheid. 

Ook de speeltuin die een klein beetje bij ons hoort, daar is weer hard 

gewerkt om alles zo veilig mogelijk te krijgen, zelfs ons nieuwe afdak 

is ondertussen van een mooi kleurtje voorzien om zo er lang plezier 

van te hebben. Zodat we met wat slechter weer toch met elkaar 

gezellig kunnen genieten van een drankje of wat van toepassing is. 

Ook wordt onze nieuwe afdak nog voorzien van mooie en duurzame 

verlichting. 

Verder hoop ik dat iedereen de zware periode die achter ons ligt, 

nog niet helemaal weg, maar toch dat we als buurt het weer gezellig 

gaan maken, met eenieder zijn eigen toegevoegde waarde. 

Nu maar hopen dat de weergoden ons goed gezind blijven en we 

een zonnige zomer tegenmoet mogen zien. 

Jullie voorzitter 

François Watervoort 
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Fietstocht 26 juni 
 

Buurtgenoten, zoals jullie wel al begrepen hebben komen er 

versoepelingen aan betreft het Covid19 virus. Helaas kan de 

buurtvereniging dan nog niet alle activiteiten, die in de planning 

zaten door laten gaan.  
 

Wel is besloten door het bestuur dat de  
 

fietstocht op zaterdag 26 juni wel doorgang kan vinden. 

Vertrek 14:00 uur vanaf wijkgebouw ’t Huufke 

Vanaf 13:30 uur kan er verzameld worden, dan staat er voor 

degene die wil een kopje koffie of thee klaar. 

Alles uiteraard met de aanpassingen die er op dat moment gelden 

i.v.m. Covid19 richtlijnen van het RIVM. 
 

Er wordt ook dit jaar weer een route gefietst waar onderweg weer 

genoten kan worden van een drankje met iets lekkers. Ook wordt er 

zoals gewoonlijk gezorgd voor een versnapering onderweg.  

Helaas kan het eten na de fietstocht geen doorgang vinden, omdat 

dit nu volgens de gemeente Uden nog niet mag en als dit allemaal 

wel doorgang kan vinden te kort dag wordt om alles te regelen. 
 

Toch willen wij van het bestuur graag weten wie er allemaal mee 

gaat fietsen. Opgeven kan via: 

- de website bij de optie “aanmelden activiteiten”  of 

- door het formulier in te vullen dat in dit boekje is bijgevoegd.  

De strook ingevuld inleveren bij: John van Geffen, Valkenburgstr. 22 

Graag aanmelden fietstocht vóór maandag 21 juni 2021 
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Kinderbingo 
 

Op zondag 18 juli  
vindt er een gezellige bingo plaats voor de kinderen van de 

buurtvereniging en de speeltuin  

in speeltuin de Wiebert 
 

Neem een kleedje mee om een lekker bingo plekje te maken. 

We starten om 11:00 

Meld je voor 11 juli aan  
via: jeugdcommissie@thuufke.nl 
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40 jarig bestaan 

Buurtvereniging ’t Huufke 
 

          Dit jaar bestaat onze buurtvereniging  

           40 jaar, en dit willen we zeker niet  

           zonder meer voorbij laten gaan.  

        Het is een lastige tijd geweest voor 

    iedereen. Maar dit willen we groots gaan 

vieren en wel op:  
 

zondag 19 september 
We hebben van alles bedacht om er een leuke en gezellige dag voor 

iedereen van te maken. Voor jong en oud. 

Ook voor de kleintjes hebben we deze dag een leuke verrassing. 

Er is voor iedereen wat lekkers, eten en drinken. En natuurlijk een 

lekker muziekje. 
 

Wanneer: Zondag 19 september 

Hoe laat  : Vanaf 14:00 uur tot 20:00 uur 

Waar      : In het ’t Huufke en de Speeltuin 

Vanaf 14:30 komt onze eerste verrassing. 

En de kleintjes kunnen natuurlijk ook nog eens lekker spelen in 

de speeltuin naast de verrassing die er gaat komen.  
 

Wel graag opgeven als je wilt en kunt komen.  

Dit zodat wij hier rekening mee kunnen houden. 

Je kunt je opgeven tot en met 11 september 2021. 

Door je naam en het aantal personen die komen te  

mailen naar: info@thuufke.nl 

Wij hopen jullie dan allemaal te zien en  

dat we er een gezellige dag van kunnen maken. Tot dan! 
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Rebus. 
 

Welke zin lees je hier? 
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Voorkeur voor ontvangst buurtboekje 
 

Internet is in ons dagelijks leven inmiddels zo ingeburgerd dat we 

steeds meer dingen via onze laptop, tablet of telefoon doen. 

Dat heeft zo zijn voordelen, je kunt veel gemakkelijker alle nieuwtjes 

en wijzigingen op de activiteiten direct communiceren of ontvangen. 
 

Al een hele poos is het ook mogelijk om het buurtboekje digitaal te 

bekijken op de site. Vele van u zullen dat ook regelmatig doen of 

willen dat gaan doen. Een boekje in de bus is dan niet meer nodig 

en dat scheelt geld dat we dan weer ergens anders aan kunnen 

besteden verder scheelt het papier en dat is dan weer gunstig voor 

het milieu. 

Vanaf januari 2021 bieden wij u de mogelijkheid om een keuze te 

maken uit 4 verschillende optie om het boekje te ontvangen. 

Bijgaand in dit boekje vindt u het voorkeurs formulier voor ontvangst 

van het buurboekje. De voorkeuren die u op kunt geven zijn: 

 Ontvangst van het boekje op papier in de bus 

 Ontvangst van het boekje per email 

 Ontvangst van een mail als men het boekje op de site kan 

bekijken 

 Geen boekje of bericht omdat je zelf regelmatig op de site kijkt 

U kunt ons op twee manieren op de hoogte brengen van uw 

voorkeur.  

 Vul bijgevoegd formulier in en stuur het naar: 

Miavanderrijt@gmail.com of gooi het in de bus op Salmstraat 24 

 Ga naar de website www.thuufke.nl daar vindt u, het formulier 

om in te vullen. 
 

Verschillende leden hebben hun voorkeur al doorgegeven, degene 

die dit nog niet gedaan hebben kunnen dit alsnog doen. 

Alvast bedankt voor uw medewerking 



                                                nummer 1 – juni 2021 

20 
 

 

 



                                                nummer 1 – juni 2021 

21 
 

 



                                                nummer 1 – juni 2021 

22 
 

 

 



                                                nummer 1 – juni 2021 

23 
 

 
 
 

 Buurtertjes     
-------------------------------------------------------------- 

Voor een goed doel brei ik zoveel mogelijk babymutsjes. Die maak 
ik in allerlei kleurtjes van resterende bolletjes wol. Heeft er iemand 
nog van die bolletjes wol liggen en worden die niet meer gebruikt, 
dan zou ik ze graag van u willen ontvangen om mutsjes van te 
breien. Als u ze aan mij wilt geven bel me dan op telefoonnummer 
0413-267477  
Alvast hartelijk dank daarvoor. Nellie Verkuijlen 
-------------------------------------------------------------  
In deze rubriek “Buurtertjes” staan mededelingen die van leden van de 
buurtvereniging komen. Heeft u ook een “Buurtertje” stuur die dan per 
mail door en deze zal geplaatst worden in de volgende uitgave.  
Verstuur het naar: miavanderrijt@gmail.com 
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J A A R P R O G R A M M A   2 0 2 1 
 

Datum  Activiteit jeugd 

18-07  Bingo voor de jeugd (in samenwerking met de speeltuin) 

  

Datum  Activiteit volwassenen 

26-06  Fietstocht 

19-09  Feest 40-jarig jubileum 

 

 
 


