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Nieuwsbrief nr. 5 

Beste buurtgenoten,  
In deze nieuwsbrief aandacht voor de Sint-Maartenviering en het laatste nieuws van de 
Sint. Ook leest u meer over Rabo Clubsupport en volgt een oproep voor mensen die het 
bestuur van de buurtvereniging willen komen versterken. Tenslotte een herhaling van de 
aankondiging voor de toneelvoorstellingen in december. 

Sint-Maarten en Bar open op vrijdag 15 november  

Vrijdagavond 15 november om 19.00 uur wordt bij Oos Hoes net als vorig jaar weer een 
Sint-Maartensvuur ontstoken in een vuurkorf. De kinderen kunnen marshmallows 
roosteren en deze avond is de bar open voor 18+ voor een hapje en een drankje. 
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Sinterklaas komt naar de Heidebuurt op zondag 24 november 

Sinterklaas komt ook dit jaar weer naar de Heidebuurt en wel op op zondag 24 
november. Om 10.45 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 maar willen hiervoor wel 
weten hoeveel kinderen ze kunnen verwachten en welke hobby’s de kinderen hebben. 
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. Sinterklaas 
verwacht stiekem ook vele tekeningen, daar is ie namelijk dol op. 
Daarom graag onderstaande informatie mailen naar: activiteitenheidebuurt@gmail.com 
vóór dinsdag 12 november. 

Naam kind(eren):   Leeftijd:   Hobby’s:    
wel/geen optreden voor de Sint     Leuke anekdote: 

Okt 2019
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Rabo ClubSupport uitslag 

Tussen 27 september en 11 oktober hebben de leden van de Rabobank via Rabo 
ClubSupport een stem kunnen uitbrengen op een club of vereniging. Ook dit jaar heeft 
de Heidebuurt weer veel stemmen mogen ontvangen. Hartelijk dank daarvoor! De 
opbrengst voor de Heidebuurt is ruim € 220,-  
Via deze link is een filmpje te bekijken met de uitslag voor Heythuysen: https://youtu.be/
pPSwSkDHwKY 
 

 
  

Bestuursleden gevraagd 

Helma Korten-Verhaegh heeft aangegeven in 2020 te willen stoppen als bestuurslid van 
de buurtvereniging. We zijn daarom 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 

https://youtu.be/pPSwSkDHwKY
https://youtu.be/pPSwSkDHwKY
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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 

 

http://www.hetschermopen.com/
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De Heidebuurt op Facebook en Instagram 

De buurtvereniging is al langer actief op Facebook maar sinds kort heeft de Heidebuurt 
ook een Instagram account waarop allerlei foto’s over de buurtvereniging gedeeld 
worden. Wilt u ons volgen op Facebook of Instagram dan kan dit via de volgende links:  

www.facebook.com/heidebuurt/ 
 

www.instagram.com/heidebuurt/ 

Activiteitenagenda 

- 26 oktober 50+ dansen 
- 12 november kienen 
- 15 november Sint-Maarten en Bar open 
- 16 november 50+ dansen 
- 24 november Sinterklaas 
- 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 

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

