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Nieuwsbrief juli 2021 
Beste buurtgenoten,  
Het zijn bijzondere tijden. Eerder werden de maatregelen om de verspreiding van het 
Covid-19 virus tegen te gaan, langzaam afgebouwd. Helaas zien we de afgelopen weken 
het aantal besmettingen weer stijgen. De vorige nieuwsbrief is alweer van vorig jaar en 
omdat we toch nieuws te melden hebben, leek het ons 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 gereed  
We zijn erg blij om te kunnen melden dat de verbouwing van Oos Hoes is afgerond. En 
wat zijn we blij met het resultaat! U wist al dat het dak geheel is vernieuwd, de wanden 
gestuct zijn en er 2 mooie schuifwanden geplaatst zijn. Een groepje enthousiaste leden 
hebben daarna gezorgd voor mooie kleuren op de muren, deuren en kozijnen. Ook 
hebben zij de handen uit de mouwen gestoken en met een beetje hulp en betrekkelijk 
weinig middelen, gezorgd voor een sfeervolle nieuwe aankleding van de bar. Daarna is er 
op 3 verschillende avonden door meerdere vrijwilligers gepoetst. Iedereen nog hartelijk 
dank daarvoor! Wat de komende weken rest is nog wat kleine klusjes zoals het ophangen 
van de luidsprekers. 

Hieronder enkele foto’s van de werkzaamheden 
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Vervolg foto’s van de verbouwing 

Camera’s bij de papiercontainers van de Heidebuurt 
Ook zijn er inmiddels camera’s opgehangen bij de papiercontainers van de 
buurtvereniging. Hiermee hopen we het illegaal dumpen van afval zoals piepschuim, 
meubels en ander grofvuil in en rond de papiercontainers tegen te gaan. 
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Opening vernieuwd Oos Hoes, Algemene ledenvergadering 2021 en BBQ 
Als de situatie rond Covid-19 het toelaat wil het bestuur op zaterdag 28 augustus 2021 
de Algemene ledenvergadering laten plaatsvinden in Oos Hoes. Om op gepaste wijze het 
vernieuwde Oos Hoes te openen zal na afloop van de ledenvergadering een bescheiden 
barbecue gehouden worden. Aan de barbecue zijn geen kosten verbonden. De drankjes 
zijn voor eigen rekening. Om rekening te kunnen houden met het aantal aanwezigen 
vragen wij u vooraf aan te melden voor de ledenvergadering en de barbecue na afloop. 
Dit kan door uiterlijk vrijdag 20 augustus as. een e-mail te sturen aan 
heidebuurt@gmail.com. Vermeld in de mail het aantal personen (en evt. kinderen).  

Algemene ledenvergadering en barbecue 
Zaterdag 28 augustus 2021 
Tijdstip ledenvergadering 17.00 u  
Tijdstip barbecue 19.00 u 
Aanmelden uiterlijk 20 augustus 
via heidebuurt@gmail.com 

50 jarig jubileumfeest  
Er is een nieuwe datum gepland voor het 50 jarig jubileumfeest in 2022!  De nieuwe 
datum is: 
Vrijdag 10 en zaterdag 11 juni 2022 
Het programma voor deze dagen zal bijna gelijk zijn aan het voorgenomen programma 
van afgelopen jaar. Er vindt alleen een verschuiving plaats in de dagen naar de 
vrijdagavond en zaterdag. De zondag zal komen te vervallen. 
Dit betekent dat op de vrijdagavond een muziekfeest 
gehouden zal worden. Op zaterdag zal er een Dienst worden 
gehouden en een expositie van de Heemkundevereniging. 
Daarna ’s-middag en aan het begin van de avond gezellig eten 
met alle leden, oud leden en genodigden en het misschien tot 
in de late uurtjes gezellig maken. 

Reminder contributie 2020 en 2021 
De leden die de contributie van de buurtvereniging voor 2020 en/of 2021 á €10,- per 
jaar nog niet - per automatische incasso- hebben betaald, verzoeken wij vriendelijk de 
contributie alsnog binnen 14 dagen te voldoen (zie IBAN hieronder). Wilt u ons alsnog 
machtigen voor het jaarlijks automatisch incasseren van de contributie? Laat dit dan 
weten aan de penningmeester via heidebuurt@gmail.com. 

Heidebuurt 
NL13RABO0122212061 
ovv adres  
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Activiteiten in Oos Hoes tijdens Corona 
Zoals bekend hebben er de afgelopen tijd geen activiteiten plaatsgevonden in Oos Hoes. 
Nu de maatregelen van de Rijksoverheid voor een deel zijn afgebouwd zijn kleinschalige 
activiteiten eventueel weer toegestaan.  
Het maandelijkse kienen en dansen in Oos Hoes zal op z’n vroegst in september 2021 
weer opstarten. Dit vanzelfsprekend met inachtneming van de op dat moment geldende 
maatregelen van de Rijksoverheid. Het bestuur heeft besloten de verhuur van de 
accommodatie aan leden/externen vanaf heden onder voorwaarden weer toe te staan. 
Zo is er voor Oos Hoes een maximum gesteld van in totaal 50 personen en is een vaste 
zitplaats verplicht. Vanzelfsprekend moeten hierbij altijd de geldende richtlijnen vanuit 
de Rijksoverheid opgevolgd worden zoals 1,5 meter afstand houden. 
 

AED herhalingslessen  
Helaas heeft Pieter Boonen onlangs laten weten te stoppen met het 
organiseren van de AED herhalingslessen. We willen Pieter hartelijk 
bedanken voor zijn inzet al die jaren! We zoeken nu iemand die de 
taak van Pieter wil overnemen. Dus heb je affiniteit met reanimatie 
en burgerhulpverlening en wil je de jaarlijkse AED herhalingslessen 
organiseren? Stuur een e-mail naar heidebuurt@gmail.com 

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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