
 

Beste Buurtgenoten,  
Voor uw nieuwsbrief nummer 7 en teven de laatste editie  van dit jaar 

 
 
Buurtvoetbal:  
Wie gaat er mee voetballen van onze buurt op woensdagavond 27 

december in de sporthal in Heythuysen tijdens de buurtvoetbal?  

Aanvang 19.00 uur t/m 23.00uur. Leeftijd vanaf 16 jaar. 

Opgave kan via Marcel Sillekens: sillh11.heytse@hetnet.nl  

of 06 13 81 41 19 (zo spoedig mogelijk)  
 
 

 
 
Oudejaars zingen op oudjaarsdag.  
Op oudjaarsdag zullen de kinderen van de buurt komen zingen aan de 
deuren. Verzamelen op 31 december om 9.00 uur bij ‘Oos Hoes’.  
Dit zal weer verlopen volgens een route.  

Voor dit jaar zal de route in de heidebuurt gemaakt worden aan alle 

gelegen huizen aan de linker kant vanaf Aan de Broek 5 t/m Hollander 

12.  

 

 

 

 

 

 

 

50+ dansend het oude jaar uit.  
De 50 plussers willen net als het vorige jaar weer samen dansend het 
oude jaar uit. De avond begint om 20.00uur met een koud en warm 
buffet. Voor leuke muziek wordt verzorgd door D.J. Jo de Wit.  
De kosten van deze avond zijn €25,00 p.p.  incl. eten en drinken.  
Opgave voor deze gezellige avond kan bij één van onderstaande 
personen:  
Harrie Schroijen: 0495-641535 
Ves Rutten: 0495-641427 
Jo de Wit: 0495-632491 
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Contributie betaling  
Graag uw aandacht voor de contributie betaling van 2017 voor diegene die geen 
automatische incasso hebben getekend, willen wij  er  aan herinneren om de contributie 
van 2017 te betalen, indien u dit nog niet betaald heeft.  
Dit kan alleen per bank. U kunt 10 euro overmaken op IBAN NL13 RABO 0122 2120 61 
o.v.v. Contributie Heidebuurt en uw NAAM en ADRES.  
 
Betreffende de contributie 2018;  
Voor diegene die een automatische incasso hebben getekend zal de contributie á €10,00 op 30 
januari 2018  worden afgeschreven. Voor wie geen automatische incasso heeft geldt dat de 
contributie á € 10,00 op 30 januari 2018 dient te zijn overgemaakt op  
bankrekeningnummer IBAN NL13 RABO 0122 2120 61 t.n.v. Heidebuurt ovv NAAM en ADRES. 
  

 

Enkele activiteiten die (onder voorbehoud) op de agenda staan voor 2018:  
 Januari: Hummelkesbal CV de Fieëstnaze  
 Februari: Prinsebal CV de Fieëstnaze  
 April: Paasactiviteit.  
 Mei: Wandeltocht georganiseerd door Joekskapel ‘Angesom’.  
 Juni/juli: Fietstocht met bbq. 
 Oktober: activiteit voor de jeugd.  
 November: Sint maarten & Sinterklaas.  
 December: oudjaarsdansen & oudjaarszingen.  
 2de dinsdag van de maand:  kienen zaal open om 19.00uur 
 3de zaterdag van de maand: 50+ dansen. 
 Meer informatie over de activiteiten kunt u altijd lezen in de nieuwsbrieven of op de website.  

 

Tot slot wenst het bestuur en activiteitencommissie u fijne feestdagen! 

 


