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Nieuwsbrief nr. 3 

Beste buurtgenoten,  
Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 3 van onze buurtvereniging. Een nieuwsbrief met 
een feestelijk tintje en met nieuws over de komende activiteiten, de verbouwing van 
Oos Hoes en de subsidieaanvragen hiervoor, het 50 jarig jubileumfeest en een oproep 
voor mensen die de Sociale hygiëne commissie en de Activiteitencommissie willen 
versterken. 

Activiteiten  
De subsidieaanvragen en de voorbereidingen voor de verbouwing en ook de 
voorbereidingen voor het 50 jarig jubileumfeest in 2020 vragen veel tijd van het bestuur 
en betrokken leden. Daarom is besloten een aantal eerder geplande activiteiten dit jaar 
aan te passen. De apart te houden vrouwen-, en mannendag en kidsdag worden 
vervangen door een gezellige familiebarbecue voor het hele gezin op zaterdag 31 
augustus 2019. Het bestuur rekent hiervoor op uw begrip. 
 

Familiebarbecue   
Zoals hierboven is aangegeven zal er op zaterdag 31 
augustus voor alle leden van de buurtvereniging een 
gezellige familiebarbecue georganiseerd worden. 
Inloop is op die dag vanaf 17.00 uur en om 17.30 uur 
starten we bij Oos Hoes met de barbecue. Voor de 
kinderen zal er een springkussen zijn. Het enige wat u 
hoeft te doen is u aan te melden via 
activiteitenheidebuurt@gmail.com  
De bijdrage voor deelname aan de barbecue is voor leden 
vanaf 12 jaar €10,00 en voor kinderen tot 12 jaar €5,00. Na aanmelding de bijdrage 
overmaken naar IBAN NL13RABO 0122 2120 61 o.v.v. familiebbq en uw naam + aantal 
personen. Opgeven kan tot uiterlijk dinsdag 20 augustus. 

Verbouwing Oos Hoes  
Door het bestuur is de afgelopen maanden hard gewerkt om financiële middelen te 
verwerven voor de verbouwing van Oos Hoes. Zowel bij het Oranjefonds als het VSB 
fonds zijn subsidieaanvragen ingediend. We kunnen inmiddels melden dat we zowel van 
het Oranjefonds als het VSB fonds positief nieuws hebben ontvangen over de aanvragen.  
Van het Oranjefonds zal de buurtvereniging € 11.500,- subsidie ontvangen (waarvan € 
5.000,- van de provincie Limburg). Van het VSB fonds zal de buurtvereniging € 11.000,- 
subsidie ontvangen. Deze subsidies leveren een zeer belangrijke bijdrage aan het  
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toekomstbestendig maken van Oos Hoes en maken dat we de komende maanden hard 
kunnen doorwerken aan het verder uitwerken van de verbouwingsplannen. 

50 jarig jubileumfeest  
In 2020 bestaat onze buurtvereniging 50 jaar! Na overleg met verschillende partijen is 
besloten om het 50 jarig jubileum groots te vieren op zaterdag 13 en zondag 14 juni 
2020. 

Programma 
Aan het programma wordt momenteel al 
hard gewerkt maar inmiddels kunnen we 
al wel een tipje van de sluier oplichten. 

Op zaterdagavond 13 juni zal bij Oos Hoes 
een groot en spetterend muziekfeest 
gehouden worden voor jong en oud met 
verschillende artiesten. 

Op zondag 14 juni willen we voor leden en oud leden een geheel verzorgde brunch 
organiseren met ’s middags een gevarieerd programma met onder andere spel en 
muziek. Houd de volgende nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie! 

 

Save the date! 

13 en 14 juni 2020 

50 jarig jubileum buurtvereniging
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Hulp gezocht  
Onze buurtvereniging kan niet bestaan zonder de hulp en inzet 
van alle vrijwilligers. Soms zijn leden genoodzaakt te stoppen 
met hun werkzaamheden voor de buurtvereniging en hebben 
we nieuwe of meer vrijwilligers nodig. Vele handen maken 
tenslotte licht werk.  

Hulp bij activiteitencommissie 
De buurtvereniging wil graag leuke activiteiten blijven organiseren voor de leden. Vind 
je het leuk om te helpen bij het organiseren van 1 of meerdere activiteiten? Heb je 
vragen of wil je je aanmelden? Stuur een e-mail aan heidebuurt@gmail.com 

Hulp bij Sociale hygiëne commissie 
De sociale hygiëne commissie zorgt op maandelijkse toerbeurt voor de controle van de 
eisen ten aanzien van de sociale hygiëne binnen de buurtvereniging. Denk hierbij aan 
het controleren van de koelingen en temperaturen en de houdbaarheidsdata op 
producten. De groep komt daarnaast 2 á 3 keer per jaar bij elkaar om te overleggen. 
Heb je interesse of wil je nog iets vragen? Kom gerust een keer meekijken bij een 
overleg of stuur een e-mail naar heidebuurt@gmail.com 

Activiteitenagenda 
- 13 augustus kienen 
- 31 augustus familiebarbecue 
- 10 september kienen 
- 28 september 50+ dansen 
- 8 oktober kienen 
- 26 oktober 50+ dansen 
- 12 november kienen 
- November; Sint maarten & Sinterklaas 
- 16 november 50+ dansen 
- 10 december kienen 
- 21 december 50+ dansen 
- 31 december oudjaarsdansen 
 

Fijne zomer toegewenst! 
Namens het bestuur van de buurtvereniging iedereen 
een fijne zomer toegewenst en hopelijk tot ziens bij 
onze volgende activiteiten.
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