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Nieuwsbrief nr. 4 

Beste buurtgenoten,  
De zomervakantie is weer voorbij. De bladeren aan de bomen beginnen langzaam te 
verkleuren en de dagen worden zichtbaar korter. De herfst is in aantocht en dat 
betekent dat het weer tijd is voor een nieuwsbrief van onze buurtvereniging. In deze 
nieuwsbrief kunt u meer lezen over de invulling van het 50 jarig jubileumfeest. Wordt er 
op 18 oktober een leuke activiteit voor de jeugd georganiseerd en kunt u alles lezen 
over de aankomende toneelvoorstellingen in december in Oos Hoes. Ook vragen wij om 
uw steun bij Rabo Clubsupport en herhalen we de oproep voor mensen die de Sociale 
hygiëne commissie willen versterken. 

50 jarig jubileumfeest  

In de vorige nieuwbrief heeft u kunnen lezen dat het 50 jarig jubileum van onze 
buurtvereniging gevierd wordt op zaterdag 13 en zondag 14 juni 2020. 

Programma 
In de zomer is gewerkt aan de verdere 
invulling van het programma en kunnen we 
melden dat we voor het muziekfeest op 
zaterdagavond 13 juni bij Oos Hoes DJ’s 
Wipneus en Pim hebben vastgelegd. De high-
energy show van DJ’s Wipneus en Pim, vol 
herkenbare hits, is sinds jaar en dag een 
topper op elk feest, festival en evenement. 
Naast deze Feestdj’s zullen deze avond ook 
(lokale) artiesten optreden. 

Op zondag 14 juni zal om 11.30 uur een Mis 
plaatsvinden in Oos Hoes en zal er een expositie te zien zijn van de Heemkunde 
vereniging Heitse. Aan het begin van de middag vindt een geheel verzorgde brunch 
plaats voor leden, oud leden en genodigden. Aan het middagprogramma wordt nog hard 
gewerkt maar er zal in ieder geval lokale muziek te horen zijn. 
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Friet en bowlen voor de jeugd 

Vrijdagavond 18 oktober om 17.30 uur is de jeugd van onze buurtvereniging (t/m 16 
jaar) welkom in Oos Hoes om samen friet & snacks te eten. Daarna vertrekken we naar 
Pints en Pints in Nederweert om een avondje te gaan bowlen. Wil je meedoen? Geef je 
dan op vóór 11 oktober via activiteitenheidebuurt@gmail.com   
De eigen bijdrage van € 5,00 p.p. kun je ter bevestiging overmaken op IBAN NL13RABO  
0122 2120 61 o.v.v. bowlen, je naam en het aantal personen. 

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 
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Toneelgroep ‘Het Scherm Open’ brengt ‘Kontakt met Kootje’ in Oos Hoes 

Toneelgroep ‘Het Scherm Open’ uit Heibloem brengt op vrijdag 13, zaterdag 14 en 
zondag 15 december de klassieker ‘Kontakt met Kootje’, een klucht van Hans van 
Wijngaarden, ten tonele in Oos Hoes. In de toneelwereld is deze klucht een begrip en 
voor de toneelliefhebber een must om te zien. Zeker ook leuk omdat dit stuk zich 
afspeelt ver voor de digitale periode. De regie is in vertrouwde handen van Ger 
Verdonschot. Meer informatie over de voorstelling is te vinden op: http://
www.hetschermopen.com/ 

Bestel kaarten á € 8,- p.p. inclusief 1 koffie of thee voor aanvang van de voorstelling. 
Bestellen kan telefonisch via Ves en Mariet Rutten 0495-641 427 of stuur een e-mail aan 
heidebuurt@gmail.com 
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Rabo ClubSupport 

Wij doen dit jaar mee aan Rabo ClubSupport! En elke stem is geld waard. Kunnen wij rekenen op 
die van jou? Kijk dan snel op Rabobank.nl/clubsupport  

 jouw stem is 
geld waard.  
Vanaf 27 
september kun 
je op ons 
stemmen. 

Ontdek hoe op 
Rabobank.nl/
clubsupport 
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Activiteitenagenda 

- 28 september 50+ dansen 
- 8 oktober kienen 
- 18 oktober friet en bowlen voor de jeugd 
- 26 oktober 50+ dansen 
- 12 november kienen 
- November; Sint maarten & Sinterklaas 
- 16 november 50+ dansen 
- 10 december kienen 
- 13 december toneelvoorstelling Kontakt met Kootje in Oos Hoes (20.00 u) 
- 14 december toneelvoorstelling Kontakt met Kootje in Oos Hoes (20.00 u) 
- 15 december toneelvoorstelling Kontakt met Kootje in Oos Hoes (14.00 u) 
- 21 december 50+ dansen 
- 31 december oudjaarsdansen 


