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Nieuwsbrief nr. 1 
Beste buurtgenoten,  
De maatregelen om de verspreiding van het Covid-19 virus te voorkomen worden 
langzaam afgebouwd. Daarom leek het ons goed alle leden te informeren over een 
aantal onderwerpen aangaande de buurtvereniging Heidebuurt. In deze nieuwsbrief 
vindt u oa. een update over de verbouwing van Oos Hoes en het 50 jarig jubileumfeest.  

Verbouwing Oos Hoes  
We zijn ontzettend blij om te kunnen melden dat de verbouwing van Oos Hoes inmiddels 
is gestart. Afgelopen week is begonnen met het 
verwijderen van de plafonds en aankomende week 
wordt gestart met het vernieuwen van het dak. De 
weken daarna wordt ook de elektrische installatie 
vernieuwd en wordt de verwarmingsinstallatie 
aangepast. Daarna zullen de binnenmuren gestuct 
worden en kan begonnen worden met de afwerking en 
aankleding.  
We zoeken nog leden die willen meedenken over de 
aankleding zoals kleurstelling en dergelijke. Heeft u 
interesse? Stuur een mail naar heidebuurt@gmail.com 

50 jarig jubileumfeest  
Begin april heeft u een e-mail ontvangen met het bericht dat het jubileumfeest dat op 
13 en 14 juni 2020 gehouden zou worden, verplaatst wordt. Gezien de huidige stand van 
zaken rondom het coronavirus heeft het bestuur besloten het 50 jarig jubileumfeest van 
de buurtvereniging te verplaatsen naar 2021. Een precieze nieuwe datum is nog niet 
bekend maar gedacht wordt aan een datum rond de maand juni 2021. Naar verwachting 
zal het programma niet veel afwijken van het voorgenomen programma van dit jaar. Dat 
betekent dat in de avond een muziekfeest gehouden zal worden. De volgende dag wordt 
gestart met een Mis en een expositie van de Heemkundevereniging. Daarna een brunch 
voor alle leden, oud leden en genodigden. Het middagprogramma zal ruimte bieden voor 
lokale muziek.  
Een overleg met de jubileumcommissie over het programma voor 2021 zal zodra dit 
mogelijk is (onder voorbehoud) ingepland gaan worden. Zodra er een nieuwe datum voor 
het jubileumfeest bekend is, wordt u hierover geïnformeerd. 
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Activiteiten  
Per 1 juli as. zou de buurtvereniging de deuren weer mogen openen. De definitieve 
besluitvorming hierover volgt eind juni vanuit de rijksoverheid. Het bestuur buigt zich 
momenteel over de gevolgen voor de verschillende activiteiten van de buurtvereniging. 
Zo zal bijvoorbeeld de 1,5 meter afstand ook tijdens de activiteiten gewaarborgd 
moeten zijn. Zodra hierover meer duidelijk is wordt u geïnformeerd. Tot nader bericht 
zijn alle geplande activiteiten dan ook afgelast. 
 

Bestuursleden gevraagd 
Het bestuur van de buurtvereniging is nog op zoek naar 1 of 
meerdere bestuursleden die het bestuur willen komen 
versterken. Heb je interesse of wil je meer informatie? Kom 
gerust een keer meekijken bij een vergadering of stuur een e-
mail naar heidebuurt@gmail.com 
 

Heidebuurt info-app 

In 2019 zijn we gestart met de Heidebuurt info-app. Inmiddels zijn er 20 
deelnemers en dit aantal groeit gestaag. Als u nog geen lid bent van deze app-groep 
kunt u zich aanmelden via heidebuurt@gmail.com  

De Heidebuurt op Facebook en Instagram 

Volgt u de buurtvereniging al op Facebook of Instagram? Bezoekt u onze internetpagina 
ook eens. Dit kan via de volgende links:  

www.facebook.com/heidebuurt/ 
 

www.instagram.com/heidebuurt/ 
 

www.heidebuurt.nl
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