
 
 
 
 

 

 

Beste buurtgenoten,  
Voor uw alweer nieuwsbrief 6 met nieuws over de komende activiteiten die op het programma staan. 

 
 
 
 

 
St. Maarten 
In onze buurt zal het sint maartensvuur branden op 
zaterdag 18 november om 19.00uur. 
Alleen op zaterdag 18 november is er tussen 10:00 uur en 16:00 uur de 
mogelijkheid om snoeihout te brengen. 
Het st. maartensvuur zal branden op het perceel gelegen op de kruising 
heide/aan de grave. Naast Fam. v. Roy Heide 19.   
Er zal gezorgd worden voor warme chocomelk met wafels. Uiteraard mag je je 
(zelf gemaakte) lampion meenemen en vergeet niet om je oude kleren aan te 
trekken. Voor leden is dit uiteraard gratis. 
Voor niet leden zijn de kosten € 2,00 p.p. 
Hoogstwaarschijnlijk zal dit het laatste sint maartenvuur zijn in onze buurt.  

 

 
 

 
Bezoek van Sinterklaas 
Sinterklaas komt ook dit jaar weer naar de Heidebuurt en wel op op zondag 26 
november. Om 10.30 uur staat de koffie/thee met ranja en iets lekkers klaar in 
“Oos Hoes”  zodat we vol spanning kunnen wachten op de komst van sint en 
zijn pieten. De pieten hebben ook al grootste plannen voor deze morgen  
(samen met de heikrekels) maar willen hiervoor wel weten hoeveel kinderen 
ze kunnen verwachten en welke hobby’s de kinderen hebben.  
Daarom graag onderstaand opgave strookje mailen naar 
activiteitenheidebuurt@gmail.com  vóór vrijdag 10 november 2017. 
Sinterklaas zou het uiteraard leuk vinden als je een optreden voor hem in petto 
hebt! Dit dan graag wel even vooraf laten weten aan de activiteitencommissie, 
bij de opgave per mail. Sinterklaas verwacht stiekem ook vele tekeningen, daar 
is ie namelijk dol op.       

 
 

 

Opgavestrookje bezoek sinterklaas:  
Ja naam kind(eren)van de leeftijd…jaar komen naar de sinterklaas morgen op zondag 26 november.   
Hun hobby’s zijn:……  
En hebben wel/niet een optreden voor sinterklaas en zijn pieten in petto. 
Sinterklaas is ook erg nieuwsgierig naar een leuke anekdote over de kinderen, ook dit graag vermelden!   
 
Niet opgegeven voor 10-11-17  is helaas pindakaas, geen sinterklaas.  
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Kerststukjes maken: 
Op woensdag 13 december kunnen de creatieve leden van de buurt om 20.00 uur in Oos 
Hoes aan de slag, met eventuele hulp van Toos, Mariet en Ria, om een eigen kerststukje te 
maken. Natuurlijk onder het genot van een hapje en een drankje.  
Voor oase, bloemen/groen en versiering zal gezorgd worden en daarom zijn de kosten voor 
deze activiteit voor leden € 15,00 en voor niet leden € 17,50.  
 
Graag een eigen schaal/pot meebrengen om het kerststukje op te maken en een 
snoeischaar. Zoals op de afbeelding in deze nieuwsbrief, is het voorbeeld van het 
kerststukje wat gemaakt gaat worden, met een amaryllis. Deze activiteit heeft echter maar 
voor max. 20 personen plaats. Geef je daarom snel op want vol is vol.  

 

S.v.p. het onderstaande  opgave strookje gebruiken in uw mailbericht 

aan activiteitenheidebuurt@gmail.com vóór zondag 3  december 2017: (dan wordt ook 

echt de opgave gesloten i.v.m. bestellen bloemen)   

 

Ik wil graag een kerststukje komen maken op woensdag 13 december 2017: 

 Uw naam: 

 Ja, ik ben lid van de Heidebuurt en maak het bedrag €15,00 over op  IBAN NL13RABO 0122 2120 61 o.v.v. 

kerststukje en mijn naam 

Of:  

 Uw naam: 

 Nee, ik ben geen lid van de Heidebuurt en maak het bedrag van € 17,50 over op IBAN NL13RABO 0122 2120 61 

o.v.v. kerststukje en mijn naam.  

 

P.S. mocht er iemand nog groen mee willen nemen van thuis wat we voor iedereen kunnen gebruiken tijdens 

de activiteit dan geef dit even door in de opgave mail, welk groen je eventueel mee zou willen/kunnen nemen.  
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Gezocht penningmeester/bestuurslid   
 
Draag je onze mooie buurtvereniging een warm hart toe?  
Vind je het leuk bestuurlijk actief te zijn? Heb je affiniteit met 
cijfers? Gezien huidige penningmeester al enige tijd geleden heeft 
aangegeven haar functie te willen neerleggen, zijn we daarom nog 
steeds hard op zoek naar een opvolger m/v die de rol van 
penningmeester enthousiast op zich zal nemen.  
Ook zijn we op zoek naar bestuursleden.  
Wie o wie vindt het leuk om ons te komen versterken.  
Hebt u belangstelling? Stuur dan een mailtje naar 
heidebuurt@gmail.com  of bel met onze voorzitter 06-27556416.  

   
 

 

Toneel voorstellingen door ‘Het scherm open’ 
Op vrijdagavond15 december, zaterdagavond 16 december en 
zondagmiddag 17 december staat ‘het scherm open’ met een 
nieuw toneelstuk op de planken in ‘Oos Hoes’.   
De titel van de voorstelling luid: 
‘Oma is Jaorig’. 
Kijk snel op de website https://hetschermopen.weebly.com/ 
voor een tipje van de sluier.  
Of laat je verrassen en bestel kaarten á € 8,00 p.p. 
(incl. 1 consumptie) via: Ves/Mariet Rutten:  
0495-641427 of via heidebuurt@gmail.com 

 

 

 

Onder voorbehoud staan de volgende activiteiten op de agenda:  

 Op zaterdagavond 18 november sint maarten om 19.00 uur  

 Op zaterdagavond 18 november 50 + dansen 

 Op zondag 26 november bezoek van sinterklaas  

 Op zaterdagavond 9 december 50 + dansen  

 Op woensdag avond 13 december kerststukjes maken om 20.00uur  

 Op vrijdagavond 15, zaterdagavond 16 en zondagmiddag 17 december toneelvoorstelling  

 Op zondag 31 december oudejaars zingen en oudejaars dansen  
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