
 


Nieuwsbrief februari 2022 
Beste buurtgenoten,  
Hierbij de eerste nieuwsbrief van 2022 met een aantal feestelijke berichten.   

Alternatief Carnavalsfeest in Oos Hoes op 20 februari 
Nu vanaf vrijdag de 18e de coronamaatregelen 
versoepeld worden, zal er op zondag 20 februari een 
alternatief carnavalsfeest gehouden worden in Oos 
Hoes. Alle buurtleden, van jong tot oud zijn welkom 
vanaf 14.00 uur om er een gezellig feestje van te 
maken. Aan de kinderen is ook gedacht en er zal voor 
hen iets lekkers zijn.  

Een coronatoegangsbewijs is deze dag nog wel 
verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder. Neem 
dus je coronacheck app met QR code mee! 

Wat: Alternatief Carnaval 
Wanneer: zondag 20 februari 2022 
Tijd: vanaf 14.00 uur 
Waar: Oos Hoes aan de Heide 29 
Wie: alle leden inclusief aanhang en kinderen 
Dresscode: verkleed/feestkleding 
QR code: verplicht 
Confetti: toegestaan 
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50 jarig jubileumfeest  
De seinen staan op groen en we hebben er goeie hoop op dat het 50 jarig jubileumfeest 
dit jaar doorgang kan vinden.  

Zoals in juli 2021 al is gecommuniceerd zal het jubileumfeest dit jaar plaatsvinden op 
vrijdag 10 en zaterdag 11 juni 2022. Noteer deze data dus snel in je agenda! 

Het programma ziet er als volgt uit. 

Vrijdagavond 10 juni 2022 
Muziekfeest met de Feest DJ’s Wipneus en Pim. De high-energy show van DJ’s Wipneus 
en Pim, vol herkenbare hits, is sinds jaar en dag een topper op elk feest, festival en 
evenement. Naast deze Feestdj’s zullen deze avond ook (lokale) artiesten/dj's optreden. 

Zaterdag 11 juni 2022 
Op zaterdag zal er een Dienst worden gehouden en een expositie van de 
Heemkundevereniging. Daarna zal er 's-middags en aan het begin van de avond gezellig 
gegeten en gedronken kunnen worden met alle buurtleden en oud buurtleden. Ook is er 
deze middag ruimte voor lokale muziek. 
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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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