
 

 
Beste buurtgenoten,  
 
De eerste maand van het nieuwe jaar is inmiddels weer voorbij. En vele onder ons zitten volop in het 
vastelaovesseizoen. Onze activiteitencommissie is inmiddels ook in de weer om talloze activiteiten te 
organiseren.  
 
 
 

NL Doe Dag:  
Zaterdag 11 maart is in onze buurt de NL Doe Dag.  
En zal wederom in het teken staan om ons buurthuis “Oos Hoes” op 
te knappen en zomer klaar te maken.  
Voor de jeugd van onze buurt hebben we een creatieve uitdaging en 
vragen we om ons te komen helpen bij het maken van een 
doekschildering. Hiermee kunnen we “Oos Hoes” kunnen aankleden.  
Het is mogelijk dat ieder jeugdlid 1 introducée meeneemt. I.v.m. gebruik van verf, vragen we 
nadrukkelijk om de jeugd te laten komen in ‘oude’ kleding. Deze activiteit zal beginnen om 14.00uur. 
I.v.m. de voorbereidingen willen we graag wel weten wie er deel zal nemen, daarom graag een 
opgavemail sturen naar activiteitenheidebuurt@gmail.com  voor zaterdag 4 maart 2017.  

Aan de volwassenen willen we vragen om ons te komen helpen om “Oos Hoes” op te knappen.  
Voor de jeugd wordt er getrakteerd op ranja en chips en voor de volwassenen koffie/thee met vlaai 
tijdens deze middag.   
 

 
 
 
Algemene ledenvergadering 2016 
Per mail komt er nog een officiële uitnodiging & agenda voor de 
algemene ledenvergadering op vrijdag 17 maart 2017 welkom vanaf 
19.30u, voor koffie en vlaai wordt gezorgd.  
Aanvang van de vergadering is om 20:00u.   
Deze avond is er tevens ook als gastspreker wijkagent Mans en een 
collega, om toelichting te geven over allerlei belangrijke preventiezaken.  
 

 
 
 
 
 

Bar open 18+  
Op vrijdagavond 24 maart is onze bar weer open vanaf 21.00uur.   
Dj Bram zal zorgen voor de muziek deze avond.  
Consumptie: € 1,25. Toegang vanaf 18 jaar, voor leden en niet 
leden.  
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Paaseieren zoeken en paasbrunch:  
Het is inmiddels traditie geworden op 2de paasdag in onze buurt naar paaseieren te zoeken met de 
jeugd, met aansluitend een paasbrunch. Dit jaar is 2de paasdag op maandag 17 april.   
Om 10.30 uur zijn alle kinderen welkom om de paaseieren te komen zoeken in/rondom “Oos Hoes”. 
Vanaf 11.00uur tot ongeveer 13.00 uur zullen we samen brunchen. Echter dit jaar zal er wat anders 
als andere jaren op het menu staan. Kom en laat u verrassen.  
Deze activiteit bedraagt voor leden vanaf 10 jaar € 5,00 en voor niet leden vanaf 10 jaar € 10,00.   
S.v.p. het onderstaande opgave strookje gebruiken in  uw mailbericht aan 
activiteitenheidebuurt@gmail.com vóór zaterdag 8 april 2017:   
 
Ik kom graag helpen zoeken om alle eieren gevonden te krijgen in onze buurt:  

 Naam (gezin):  
 Aantal kinderen:  

  
Ik neem graag deel aan de paasbrunch op 2de paasdag:  

 Naam (gezin):  
 Aantal personen onder 10 jaar:  
 Aantal personen lid van de buurt vanaf 10 jaar: 

( En maken ter bevestiging p.p. € 5,00 over op IBAN NL13RABO 0122 2120 61 o.v.v. 

paasbrunch en uw naam + aantal personen)    
 Aantal personen geen lid van de buurt vanaf 10 jaar:  

(En maken ter bevestiging p.p. € 10,00 over op IBAN NL13RABO 0122 2120 61 o.v.v. 

paasbrunch en uw naam + aantal personen) 
 

 

 

 
 
 

Heidebuurt op Facebook  
Zoals al eens eerder vermeld wordt onze internetsite vernieuwd.  
Intussen zijn we sinds enkele weken als buurtvereniging Heidebuurt ook te vinden op 
Facebook. https://www.facebook.com/heidebuurt/ Neem gerust een kijkje en like ons.   
Op Facebook zal alleen informatie vermeld worden over onze activiteiten in onze buurt.  
 
 
 
 
 
 

Contributie lidmaatschap 
Voor de leden die geen gebruik maken van automatisch incasso, graag de contributie lidmaatschap 
overmaken op rekeningnummer IBAN NL13RABO 0122 2120 61  
(o.v.v. contributie Heidebuurt 2017 + naam + adres) voor 01-03-2017.  
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Ledenwerving “Aod jóng Bore en Borinne”  
In samenwerking met buurtvereniging "Heidebuurt", is sportvereniging "Aod Jóng Bore en Borinne" 
op zoek naar nieuwe leden voor onze sportvereniging. 
Wat is er nu nog mooier om in uw eigen buurt samen met andere te kunnen sporten, sociale 
contacten te kunnen onderhouden of te intensiveren en tevens goed te kunnen zorgen voor uw 
lijf en leden. Wij sporten elke maandag avond in "Oos Hoes", waar de dames starten om 19.30 uur en 
de heren om 20.30 uur. 
Kom gerust eens een kijkje nemen op de maandag om u een beeld te kunnen vormen van onze 
activiteiten of neem contact op met een van onze navolgende deelnemers: 
Leon Dings, Mart en Truus Nouwen, Annie Mertens-van Buggenum, Jos Janssen, Huub Verstappen, 
Pierre Camp, Sjang Reijnen of Wilma Orbon. 
Graag tot ziens in "Oos Hoes"  "Aod Jóng Bore en Borinne" 

 
 
Oproep nieuwe bestuursleden 
Onze buurtvereniging is op zoek naar nieuwe bestuursleden die het bestuur 
kunnen komen versterken in het aankomende jaar. En te zorgen voor 
continuïteit van het bestuur in de daarop volgende jaren. Voor meer informatie 
of interesse kunt u zich wenden tot het bestuur via heidebuurt@gmail.com  
 

 
 
Vacature nieuwe poetshulp 
Onze huidige poetshulp beëindigd per eind februari haar werkzaamheden in 

“Oos Hoes”. Wij zijn als buurtvereniging op zoek naar iemand die enkele uren 

per week poetswerkzaamheden wil verrichten in “Oos Hoes”, voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot het bestuur via heidebuurt@gmail.com  
 
 
 
 

(Onder voorbehoud) staan de volgende activiteiten op de agenda:  
 Fieëstnaze activiteit: Hummelkesbal zondag 5 februari om 14.00uur 

 Elke 2de dinsdag van de maand kienen, zaal open om 19.00uur  

 Op zaterdagavond 11 februari en zaterdagavond 18 maart 50+ dansen 

 Fieëstnaze activiteit: Prinsebal vrijdagavond 17 februari om 20.30uur 

 Op zaterdagmiddag 11 maart NL Doe Dag om 14.00uur 

 Op vrijdagavond 17 Maart 2017 jaarlijkse algemene ledenvergadering om 20.00uur  

 Op vrijdagavond 24 maart bar open voor 18+ om 21.00uur 

 In september Fietstocht & BBQ  

 In november sint maarten 

 In november bezoek van sinterklaas en zijn pieten  
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