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Beste buurtgenoten,  
Middels nieuwsbrief 5 willen we jullie op de hoogte stellen van onze activiteiten de komende tijd.  

 

Herinnering opgave fietstocht en partypan.  
Zoals in nieuwsbrief 4 is vermeld organiseren we op zondag 3 september 2017 onze jaarlijkse 
fietstocht. We zullen verzamelen om 13.00 uur bij ‘Oos Hoes’.  
Omstreeks 17.00 uur zijn we terug, waar de partypan buffet zal klaar staan voor ons.  
Het is natuurlijk ook mogelijk om ervoor te kiezen om alleen te fietsen of alleen om later gezellig aan 
te sluiten bij onze partypan (buffet). 
 

Eigen bijdrage partypan:   

Kinderen tot 10 jaar: gratis inclusief ranja 

Leden (vanaf 10 jaar): € 12,50,- inclusief 2 consumpties 

Niet leden: € 17,50,-  inclusief 2 consumpties 
De overige consumpties zijn voor eigen rekening. 
 
Aanmelden is nog mogelijk tot uiterlijk 20 augustus per mail aan activiteitenheidebuurt@gmail.com 
 en betalen eigen bijdrage deelname partypan kan via IBAN NL13RABO 0122 2120 61 onder 
vermelding van naam + aantal personen.   
 
Graag verzoeken wij u om onderstaand gegevens door te geven in uw aanmeldingsmail naar de 
activiteiten commissie;   

 Naam gezin:  

 Aantal personen:  

 Leeftijd:  

 Deelname fietstocht: ja/nee 

 Deelname partypan: ja/nee  

 Lid van de buurt: ja/nee  

 

Uitnodiging H.Mis  

Op zondag 17 september, om 14 uur in ’t Kirkske Oos Hoes  
(Heide 29 te Heythuysen) wordt ook dit jaar een speciale H. Mis gehouden.  
Het thema is Dienstbaarheid en wordt voorgegaan door Pastoor Jacobs.  
Zowel de lezingen, als de muziek en aankleding wordt door eigen leden 
verzorgd. We nodigen iedereen, leden en niet leden, van harte uit en hopen er 
samen een heel fijne, inspirerende en bijzondere viering van te maken.  
De viering zal na afloop nog een speciaal tintje krijgen.  
Daarna kunt nog gezellig samenzijn en genieten van een kop koffie of een 
drankje met een hapje welke u door de buurt wordt aangeboden.  
 
Voor wie een misintentie wil doorgeven graag even contact opnemen met  
Gustav Ras 06-275 564 16 of heidebuurt@gmail.com.   
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Jeugdactiviteit 
Op zondagmiddag 15 oktober willen we een jeugdactiviteit organiseren.  
I.p.v. het jaarlijkse jeugdherfstkienen, gaan we dit jaar een middag beugelen.  
Om 15.00 uur verzamelen bij de beugelclub ‘Oet ein Stok’  
Onder de wieken 20 in Heythuysen.  
Als afsluiting zullen we samen friet eten.  
Omstreeks 18.00 uur zal deze activiteit afgelopen zijn.  
Opgave voor deze activiteit tot uiterlijk 7 oktober per mail aan activiteitenheidebuurt@gmail.com   
Er zijn geen kosten aan deze activiteit verbonden.  
 
 
 
 

 

Leden/vrijwilligers gezocht voor onze activiteitencommissie:  
Wij zoeken leden die onze activiteitencommissie komen ondersteunen in onze 
buurtvereniging.  Bruis je al van de ideeën voor activiteiten voor onze buurt?  
Je kunt altijd een vergadering bij wonen, of het mee maken om een activiteit voor te 
bereiden/uitvoeren. Voor vragen en/of opgave kun je mailen naar 
activiteitenheidebuurt@gmail.com of vrijblijvend contact opnemen met een van de 
activiteitencommissie leden.  
 

 

 

Onder voorbehoud staan de volgende activiteiten op de agenda:  

 Op zondag 3 september fietstocht + partypan  

 Op zaterdagavond 30 september 50+ dansen 

 Op zondagmiddag 15 oktober jeugdactiviteit beugelen  

 Op zaterdagavond 21 oktober 50+ dansen  

 Op zaterdagavond in november sint maarten  

 Op vrijdagavond 17 november bar open 18+ 

 Op zaterdagavond 18 november 50 + dansen 

 In november bezoek van sinterklaas  

 Op zaterdagavond 9 december 50 + dansen  

 In december kerststukjes maken  

 Op zondag 31 december oudejaars zingen en oudejaarsdansen  
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