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Beste buurtgenoten,  
Voor u nieuwsbrief 1 van 2018 met boordevol informatie over activiteiten die georganiseerd worden 
de komende weken.  

 
 
NL Doe Dag/Klusdag:  
Handige handjes gezocht zowel jong als oud voor ons NL Doe dag op zaterdag 10 
maart. We beginnen om 13:00u en willen graag de buitenkant van “Oos hoes” 
weer een voorjaarsbeurt geven 
Als we na enkele uurtjes onze werkzaamheden afgesloten hebben zullen we 
gezamenlijk wat eten. 
 
Voor leden en kinderen die zin hebben om al voor de paasactiviteit te knutselen: 
Zij zijn tijdens NL Doet van harte welkom bij Rondmeer Heide 3. Hier zullen samen met de mensen 
van Rondmeer houten mandjes gemaakt worden die dan beschilderd en bekleed worden. De 
kinderen mogen hun eigen mandje al mee naar huis nemen. (Wel graag weer mee nemen voor het 
paaseieren rapen op 2e Paasdag).  
 
 
 

Paaseieren zoeken en paasbrunch:  
Het is inmiddels traditie geworden: 2de paasdag paaseieren zoeken met de jeugd, met aansluitend 
een paasbrunch. Dit jaar zullen de activiteiten plaatsvinden op maandag 2 april.   
Om 10.30u uur zijn alle kinderen welkom om de paaseieren te komen zoeken in/rondom “Oos Hoes”, 
waarna we omstreeks 11.00u starten met onze paasbrunch.   
Deze activiteit bedraagt voor leden vanaf 10 jaar € 5,00 en voor niet leden vanaf 10 jaar € 10,00.   
S.v.p. onderstaande gegevens overnemen en gebruiken in uw mailbericht aan 
activiteitenheidebuurt@gmail.com vóór zaterdag 17 maart 2018:   
 
Paaseieren zoeken:  

 Naam (gezin):  
 Aantal kinderen:  

  
Deelname  aan de paasbrunch:  

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

( En maken ter bevestiging € 5,00 p.p. 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 € 10,00 p.p. over op IBAN NL13RABO 0122 2120 61 o.v.v. 

paasbrunch en uw naam + aantal personen) 
 

 

https://maps.google.com/?q=Heide+3&entry=gmail&source=g
mailto:activiteitenheidebuurt@gmail.com
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Algemene ledenvergadering 2018 

Leden van de Heidebuurt zullen binnenkort de uitnodiging voor algemene 
ledenvergadering in maart ontvangen. 

 
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 2018 + naam + adres) 
Contributie dient uiterlijk 15 maart a.s. maart betaald te zijn. Mede ivm duidelijkheid wie lid is ivm 
stemrecht bij a.s  Algemene Ledenvergadering. 

 
Statafels te koop (bij opbod)   
Er zijn statafels te koop. Zowel met rond blad als vierkant.  
Zie foto’s. In totaal zijn er 5 statafels te koop.   
Bij interesse graag uw bod mailen naar het bestuur; heidebuurt@gmail.com  
U kunt tot 01-04-2018 reageren 
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Loop ‘ns door ons prachtige Heitser buitengebied 

Joekskapel Angesom organiseert  een wandeltocht. 

Datum:  hemelvaartsdag 10 mei. Afstanden zijn ca 6-12-18 km. We heten u van harte 

welkom. 

Zeer geschikt voor gezinnen, senioren, lange-afstand-wandelaars, kortom iedereen die 

graag wandelt.  

U kunt op de rustplaatsen genieten van koffie/thee/broodjes etc.  
Inschrijven voor deze wandeltocht kan tussen 08:00u en 14:00u, 18km tot 13:00 uur op 
startpunt  "Oos Hoes". Kosten volwassenen € 2.50 en voor kinderen vanaf 6 jaar € 1,00.  
Neem dus uw vrienden en bekenden mee en kom gezellig meewandelen.  
 
Noteer dus alvast in uw agenda en mis dit niet. 


