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Nieuwsbrief nr. 2 
Beste buurtgenoten,  
De vorige nieuwsbrief is alweer van afgelopen juni. Daar meldden we dat de 
maatregelen om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan, langzaam werden 
afgebouwd. De afgelopen weken is helaas gebleken dat het aantal besmettingen weer 
stijgt. Gezien we aardig wat nieuws te melden hebben leek het ons wel goed weer een 
nieuwsbrief uit te brengen. In deze nieuwsbrief vindt u oa. een update over de 
verbouwing van Oos Hoes en nieuws over het 50 jarig jubileumfeest.  

Verbouwing Oos Hoes  
De verbouwing is al weer een aantal maanden aan de gang en wat is er veel werk 
verricht! Het dak is geheel vernieuwd. De wanden zijn gestuct en ook de elektrische 
installatie is vernieuwd. Ook zijn 2 mooie schuifwanden geplaatst waarmee de 
verschillende ruimtes afgesloten kunnen worden. De werkzaamheden aan de 
verwarmingsinstallatie worden ingepland en een aantal enthousiaste leden hebben 
nagedacht over de kleuren op de muren en de inrichting van Oos Hoes. Op korte termijn 
zal gestart worden met het schilderwerk en daarna kunnen we beginnen met het 
inrichten. De verschillende ruimtes zullen ook grondig gepoetst moeten worden want 
wat komt er een stof vrij bij zo’n verbouwing. We zoeken dan ook nog leden die ons 
willen helpen bij het poetsen. Ook zoeken we handige leden die willen helpen met het 
monteren van bijv. de luidsprekers en het ophangen van andere zaken. Het idee is om in 
de 2e helft van de maand september 2 avonden in te plannen om met een groepje 
mensen de schoonmaak en de andere klusjes te doen. Zodra de data bekend zijn wordt u 
hierover geïnformeerd. Wilt u ons helpen met poetsen of met de andere klusjes? Stuur 
alvast een mail naar heidebuurt@gmail.com 

Hieronder wat foto’s van de verbouwing 
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Uitslag muurschildering 
In februari/maart van dit jaar konden de leden kiezen welke muurschildering er in Oos 
Hoes zou komen. De uitslag had u nog tegoed van ons.  
Uiteindelijk hebben 26 leden een stem uitgebracht en zij hebben als volgt gestemd. 

Keuze 1 = 16 stemmen = 62% 
Keuze 2 = 3 stemmen =  11% 
Keuze 3 = 7 stemmen =  27% 

Er was dus een overduidelijke voorkeur voor muurschildering 1. Hieronder ziet u het 
prachtige resultaat op de muur in Oos Hoes! 
 

Opening nieuwe Oos Hoes 
Het bestuur had het idee opgevat om na de verbouwingswerkzaamheden in de loop van 
september een bescheiden barbecue te houden om op gepaste wijze het nieuwe 
verbouwde Oos Hoes te openen. Gezien de recente ontwikkelingen met betrekking tot 
Covid-19 heeft het bestuur besloten deze opening te verplaatsen naar een nog nader te 
bepalen datum.  

Bestuursleden gevraagd 
Het bestuur van de buurtvereniging is nog op zoek naar 1 of 
meerdere bestuursleden en specifiek naar een voorzitter die 
het bestuur wil 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 
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50 jarig jubileumfeest  
Er heeft in de zomer overleg plaatsgevonden met de jubileumcommissie en er is een 
nieuwe datum voor het 50 jarig jubileumfeest!  De nieuwe datum is: 
Zaterdag 29 en zondag 30 mei 2021 
Nu maar hopen dat het feest op deze data kan doorgaan. Het programma voor deze 
dagen zal bijna gelijk zijn aan 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 is er een brunch 
voor alle leden, oud leden en genodigden. In het middagprogramma is er ruimte voor 
lokale muziek.  

Activiteiten tijdens Corona 
Het bestuur heeft besloten om in ieder geval tot 1 december 2020 geen activiteiten te 
laten plaatsvinden in Oos Hoes. De accommodatie wordt tot die tijd dan ook niet 
verhuurd aan externen. Het is wel mogelijk om kleinschalige activiteiten vanuit de eigen 
buurtvereniging te laten plaatsvinden. Ook kleinschalige activiteiten die een direct 
verband hebben met de buurtvereniging kunnen eventueel plaatsvinden. Dit alleen na 
expliciete toestemming van het bestuur van de buurtvereniging. Vanzelfsprekend 
moeten hierbij altijd de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid opgevolgd worden. 
 

Poetshulp gevraagd 
De buurtvereniging is op zoek naar iemand die vanaf het najaar 3 
uur per week Oos Hoes wil poetsen. Monique Golsteijn heeft 
helaas aangegeven te willen stoppen. Monique ontzettend 
bedankt voor je inzet de afgelopen jaren!  
Kent u iemand die geïnteresseerd is? Laat deze persoon contact 
opnemen met de Heidebuurt door een e-mail te sturen naar 
heidebuurt@gmail.com 

 

Heidebuurt info-app 

In 2019 zijn we gestart met de Heidebuurt info-app. Inmiddels zijn er ruim 
20 deelnemers. U kunt zich aanmelden via heidebuurt@gmail.com  
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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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