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Nieuwsbrief maart 2022 
 
Beste buurtgenoten,  
Hierbij weer een nieuwe nieuwsbrief maart 2022 met het laatste nieuws over het Jubileumfeest, 
een bericht over de AED herhalingslessen en een vooraankondiging voor de Algemene 
Ledenvergadering. 
 
 
50 jarig jubileumfeest  
Inmiddels begint het programma voor het 50 + 2 jarig jubileumfeest van de buurtvereniging op 10 
en 11 juni 2022 definitieve vormen aan te nemen en is er achter de schermen door de 
jubileumcommissie hard gewerkt om het programma rond te krijgen. We zijn dan ook blij om te 
melden dat het programma voor het muziekfeest op vrijdag 10 juni 2022 definitief is. De 
kaartverkoop hiervoor is inmiddels gestart. 
Het programma voor 10 juni ziet er als volgt uit. 
 
Vrijdagavond 10 juni 2022 
Muziekfeest met de feestDJ’s Wipneus en Pim, Marleen Rutten en diverse DJ's. 
 
Het 50 + 2 jubileumfeest van de buurtvereniging Heidebuurt wordt gevierd op vrijdagavond 10 
juni 2022 van 19.00 uur tot 02.00 uur met een Fout Feest voor jong & oud. 
Deze avond zullen bij Oos Hoes feestDJ’s Wipneus en Pim optreden. Ook Marleen Rutten is van 
de partij. De avond wordt omlijst door DJ The Housebreakerz, DJ Diego en DJ Robin Rox. Tickets á 
€8,50 (excl. €0,75 administratiekosten per ticket) zijn te verkrijgen via de volgende link: Tickets 

Hei Jubileumfeest. Of scan de QR-code op onderstaande flyer. Wees er snel bij want vol is vol! 

https://www.onlineticketsverkopen.nl/winkel/940
https://www.onlineticketsverkopen.nl/winkel/940
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Zaterdag 11 juni 2022 
Het programma op zaterdag 11 juni is alleen toegankelijk voor buurtleden en oud buurtleden en 
zal 's middags beginnen met een Mis. Ook is er een expositie van de Heemkundevereniging Heitse. 
Later op de middag en aan het begin van de avond zal er gezellig gegeten en gedronken kunnen 
worden met alle buurtleden en oud buurtleden. Ook is er deze middag ruimte voor lokale muziek. 
Noteer zaterdag 11 juni alvast in je agenda. De officiële uitnodiging voor alle buurtleden volgt 
binnenkort. 
 

AED herhalingslessen 
In verband met de coronamaatregelen hebben de AED herhalingslessen in Oos Hoes de afgelopen 
2 jaar stilgelegen. Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld worden de herhalingslessen weer 
opgestart. We zijn erg blij dat Anne van Heugten zich heeft aangemeld om de organisatie van de 
AED herhalingslessen op zich te gaan nemen. De leden die al 
Burgerhulpverlener (BHL-er) zijn en die vóór corona hebben 
deelgenomen aan de AED herhalingslessen hebben inmiddels een 
e-mail ontvangen van Anne. 
 
De afgelopen 2 jaar zijn er een flink aantal nieuwe leden van de 
buurtvereniging bijgekomen. We willen daarom inventariseren of 
er nieuwe leden zijn die BHL-er zouden willen worden en 
hiervoor een basiscursus AED willen volgen. We vinden het als 
buurtvereniging namelijk erg belangrijk dat er voldoende 
burgerhulpverleners in de Heidebuurt beschikbaar zijn die het 
AED apparaat bij Oos Hoes kunnen bedienen.  
Als er voor een nieuwe AED basiscursus voldoende animo is, zullen we in overleg met het 
opleidingsinstituut bekijken of we, naast de jaarlijkse herhalingslessen ook een basisopleiding AED 
in Oos Hoes kunnen organiseren. De deelname voor leden aan de AED basiscursus (en AED 
herhalingslessen) is gratis. De kosten worden gedekt door de gemeente Leudal en de 
buurtvereniging.  
 
Wil je je aanmelden voor de basiscursus AED? Stuur dan een e-mail aan Anne via 
aed.heidebuurt@gmail.com. Mocht je je nog niet aangemeld hebben voor de herhalingscursus, 
meld je dan z.s.m. aan bij Anne via bovengenoemd e-mailadres. 
 
Als burgerhulpverlener ben je aangemeld bij het reanimatie oproepsysteem HartslagNu. Bij een 
hartstilstand bij jou in de buurt, krijg je van HartslagNu een oproep op je mobiel om te gaan 
reanimeren of de dichtstbijzijnde AED te halen. Ben je nieuwsgierig naar de AED cursus en 
Burgerhulpverlening? Neem dan voor meer informatie een kijkje op: 
https://hartslagnu.nl/burgerhulpverlening/ en https://hartvoordebuurt.nl/hartvoorlimburg/ 
 

mailto:aed.heidebuurt@gmail.com
https://hartslagnu.nl/burgerhulpverlening/
https://hartvoordebuurt.nl/hartvoorlimburg/
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Algemene Ledenvergadering Heidebuurt 
Op dinsdagavond 26 april 2022 zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de 
buurtvereniging Heidebuurt weer plaatsvinden. Noteer deze datum alvast in je agenda. De 
officiële uitnodiging volgt binnenkort. 

 

 

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 
 
 
 

 

http://www.facebook.com/heidebuurt/
http://www.instagram.com/heidebuurt/
http://www.heidebuurt.nl/

