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Nieuwsbrief nr. 6 
Beste buurtgenoten,  
Zo aan het einde van het jaar is het vaak gebruikelijk even terug te kijken op het jaar 
en vervolgens realiseren we ons dan dat het jaar weer voorbij gevlogen is. In deze 
laatste nieuwsbrief van 2019 kijken we vooral vooruit naar het jaar 2020. In 2020 staan 
er zoals u weet belangrijke en feestelijke dingen te gebeuren in de buurtvereniging. De 
verbouwing van Oos Hoes zit er aan te komen en op 13 en 14 juni vieren we het 50 jarig 
jubileum van de Heidebuurt. 

Nieuwjaarsborrel op vrijdag 10 januari 2020  

Na de gezellige en goedbezochte nieuwjaarsborrel van vorig jaar krijgt deze natuurlijk 
een vervolg in 2020. Op vrijdagavond 10 januari vanaf 20.00 uur is iedereen van harte 
uitgenodigd om in Oos Hoes te proosten op het nieuwe jaar. Er kan deze avond weer 
gedart, genageld en gebiljart worden. Ook wordt er een kaartje gelegd of kan er gewoon 
gezellig bijgekletst worden met buurtgenoten. 
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Jaarvergadering 2020 Heidebuurt op donderdag 6 februari 19.30u 

Op donderdag 6 februari vindt vanaf 19.30 u de jaarvergadering 2020 plaats. Hier zal aan 
de leden voorgelegd worden of zij akkoord gaan met verbouwingsplannen en kosten van 
de verbouwing van Oos Hoes. Gezien de omvang van de investeringen is het zeer 
gewenst dat zoveel als mogelijk leden aanwezig zijn op 6 februari as. Begin januari 
2020 wordt de uitnodiging met de agenda en het verslag van de jaarvergadering 2019 
aan iedereen verstuurd.  

 
Bestuursleden gevraagd 

Zoals in nieuwsbrief 5 al is vermeld heeft Helma Korten-
Verhaegh aangegeven in 2020 te willen stoppen als bestuurslid 
van de buurtvereniging. We zijn daarom 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 

Ervaringen Heidebuurt info-app 

In 2019 zijn we gestart met de Heidebuurt info-app. 10 leden hebben zich 
hiervoor aangemeld. We zijn benieuwd naar de ervaring met de Heidebuurt info-app. 
Stuur hiervoor een e-mail aan heidebuurt@gmail.com  Als u nog geen lid bent van deze 
app-groep kunt u zich altijd aanmelden via bovenstaand e-mailadres.  

Contributie voor 2020 
  
Voor de leden die een automatische incasso hebben afgegeven zal de contributie á € 10,- 
eind januari 2020 automatisch worden afgeschreven.  
Voor degenen die geen automatische incasso hebben afgegeven, geldt dat de contributie 
á € 10,- op 30 januari 2020 per bank dient te zijn overgemaakt op: 
IBAN NL 13 RABO 0122 2120 61 o.v.v. contributie Heidebuurt 2020 en uw NAAM en 
ADRES.  
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Oproep: oude foto’s van de Heidebuurt 

Voor het 50 jarig jubileumfeest van de buurtvereniging zijn we op zoek naar oude foto’s 
van de Heidebuurt. De Heemkundevereniging beschikt al over de nodige foto’s en om 
een zo’n compleet mogelijke expositie te houden zijn er misschien nog leden die foto’s 
hebben die tot nu toe onbekend zijn gebleven. Heb je zelf oude foto’s van de 
Heidebuurt of ken je iemand die oude foto’s heeft? Stuur een e-mail aan 
heidebuurt@gmail.com 
 

Prettige feestdagen en voor iedereen een goed begin van het nieuwe 
jaar toegewenst! 

Het bestuur van de buurtvereniging wenst iedereen hele fijne feestdagen en een goed 
begin van 2020 toe. Een speciaal woord van dank aan alle leden die dit jaar opnieuw op 
welke manier dan ook bijgedragen hebben of geholpen hebben bij een activiteit van de 
buurtvereniging. Zonder vrijwilligers was er geen buurtvereniging. 
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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 van 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 

- 21 december 50+ dansen 
- 31 december oudjaarsdansen 
- 10 januari nieuwjaarsborrel 
- 18 januari 50+ dansen 
-  6 februari Jaarvergadering 2020 
-   9 februari Hummelkesbal 
-  14 februari Prinsebal 
-  22 februari 50+ dansen 
-  21 maart 50+ dansen 
-  18 april 50+ dansen
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