
Nieuwsbrief mei 2022 
Beste buurtgenoten,  
Hierbij weer een nieuwe nieuwsbrief mei 2022 met het laatste nieuws uit de Algemene 
ledenvergadering, het 50 jarig jubileum en het reüniefeest. Ook zoeken we hiervoor nog 
vrijwilligers. 

Nieuws uit de Algemene ledenvergadering   
Op maandag 2 mei heeft de 52e Algemene ledenvergadering van de buurtvereniging 
Heidebuurt plaatsgevonden. Hier is opnieuw gesproken over de consumptieprijzen die in 
Oos Hoes worden gehanteerd. Tijdens de Algemene ledenvergadering, vorig jaar was al 
besloten de algemene consumptieprijs en de consumptieprijs voor het Prinsebal te 
verhogen. Nu is ook besloten de consumptieprijs bij verhuur aan verenigingen/
stichtingen en de consumptieprijs bij verhuur aan leden met ingang van 2 mei 2022 te 
verhogen. De verhoging geldt voor alle reserveringen die ná 2 mei 2022 zijn gedaan. 
Voor reserveringen die vóór deze datum zijn gedaan, geldt nog de oude consumptieprijs. 
Hieronder een overzicht van de nieuwe prijzen: 

Consumptieprijs         €1,50 
Consumptieprijs Prinsebal       €1,75 
Consumptieprijs bij verhuur aan verenigingen/stichtingen  €1,50 
consumptieprijs bij verhuur aan leden     €1,25 

Wijzigingen in het bestuur 
In het bestuur hebben er enkele 
functiewisselingen plaatsgevonden. Zo heeft 
Frank Brinkhaus met ingang van 3 mei 2022 
Gustav Ras opgevolgd als voorzitter van de 
buurtvereniging en heeft Sigrid Nouwen de 
vrijgekomen functie als penningmeester 
overgenomen.  
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Nieuwsbrief mei 2022 
50 jarig jubileum en reüniefeest en vrijwilligers gevraagd  

Reüniefeest op zaterdag 11 juni 2022 
Alle leden en oud leden van de buurtvereniging hebben inmiddels de uitnodiging voor 
het reüniefeest ontvangen. De aanmeldingen voor deze dag stromen al binnen. U kunt 
zich nog tot uiterlijk 12 mei as. aanmelden. Wacht dus niet te lang met aanmelden! 

Het programma op zaterdag 11 juni zal 's middags rond 13.30 u beginnen met een 
Heilige Mis. De Heemkundevereniging Heitse houdt een expositie over de historie van de 
buurtvereniging. Ook aan de kinderen is gedacht met een springkussen en ander vertier. 
Daarnaast zijn er optredens van lokale muziekverenigingen zoals de Joekskapel Angesom 
en is er ander amusement. Het reüniefeest wordt in de vroege avond afgesloten met een 
feestelijk buffet. 

Hei Jubileumfeest op vrijdagavond 10 juni 2022 
Voor het muziekfeest met de feestDJ’s Wipneus en Pim, Marleen Rutten, DJ The 
Housebreakerz, DJ Diego en DJ Robin Rox zijn nog kaartjes verkrijgbaar.  
Tickets á €8,50 (excl. €0,75 administratiekosten per ticket) zijn te verkrijgen via de 
volgende link: Tickets Hei Jubileumfeest. Wacht niet tot het laatste moment met het 
kopen van een kaartje want hier geldt: vol is vol! 

Vrijwilligers gevraagd  
Voor het jubileumfeest op vrijdagavond 10 juni vragen we nog vrijwilligers voor achter 
de bar, bij de kassa of om snacks te verkopen. Ook zoeken we nog vrijwilligers voor de 
zaterdagochtend 11 juni om ons te helpen met het opruimen van het feestterrein en het 
verlenen van hand-en spandiensten voor het reüniefeest van die middag. Wil je je 
aanmelden of heb je nog een vraag? Stuur dan een mailtje aan heidebuurt@gmail.com 
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https://www.onlineticketsverkopen.nl/winkel/940
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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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