
Nieuwsbrief oktober 2022 
Beste buurtgenoten,  
Hierbij weer een nieuwsbrief met het laatste nieuws over de lopende en komende ac8viteiten in 
Oos Hoes, een mooie schenking aan DiaNico en de inrich8ng van Oos Hoes. Ook kunnen we de 
uitslag van Rabo clubsupport met jullie delen en is er een datum geprikt voor de Sinterklaas 
viering. 

Activiteiten in Oos Hoes   
We zijn erg blij dat na lange 8jd, in oktober het maandelijkse DANSEN en KIENEN weer is gestart in 

Oos Hoes. Op zaterdag 8 oktober is er door de 50 aanwezigen 
weer vol enthousiasme gedanst op de muzikale klanken van 
DJ Jo de Wit. Op dinsdag 11 oktober was er veel animo voor 
het Kienen. De spanning was op sommige momenten te 
snijden onder de 46 deelnemers.  

Dit jaar kun je in Oos 
Hoes nog Kienen op 

dinsdag 8 november en dinsdag 13 december. De entree is 
gra8s en de aanvang is 19.30 uur. Voor €8,- speel je de hele 
avond mee. 
Gezellig dansen kan dit jaar nog op zaterdag 12 november en 
zaterdag 10 december, aanvang 20.00 uur. De entree is gra8s 
en ook op deze avonden wordt de muziek verzorgd door DJ Jo 
de Wit. 

Toneel in Oos Hoes 
Op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 december 2022 brengt 
Toneelgroep Het Scherm Open uit Heibloem het toneelstuk ‘Waat ein sjienheilig gedoons’ in Oos 
Hoes! Op vrijdag en zaterdag start de voorstelling om 20.00 uur en zondag om 14.00 uur. Kaartjes 
zijn binnenkort online te koop via www.heidebuurt.nl. Meer info over de voorstelling en de 
kaartverkoop volgt snel. Houd hiervoor ook onze social media pagina’s in de gaten. Wil je als 
vrijwilliger de buurtvereniging op één of meerdere data helpen bij het toneel? Geef je dan op via 
heidebuurt@gmail.com  
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Uitslag Rabo clubsupport 
Dit jaar hebben we ons als buurtvereniging weer ingeschreven voor 
deelname aan Rabo clubsupport. Deze week ontvingen we de uitslag. Dit 
jaar ontvangen we €178,19 van de Rabobank. Iedereen die gestemd hee\ 
op onze buurt hartelijk dank daarvoor! 

Viering Sinterklaas  
Er is druk overleg geweest met de hulppiet over een defini8eve datum in de zeer drukke agenda 
van de Sint maar het is gelukt hoor! Zondag 27 november om 11.00 uur kan genoteerd worden in 
de agenda’s want Sinterklaas en zijn Pieten brengen dan een bezoek aan de Heidebuurt.  

De Pieten willen wel alvast weten hoeveel kinderen ze kunnen verwachten. Ook 
vinden zij het leuk om van ieder kind te weten welke leuke hobby hij/zij hee\. Een 
cadeau8p maakt het vele werk van de Pieten ook wat lichter. Enneh….. Sinterklaas 
hoopt dit jaar ook weer veel tekeningen te krijgen. Dat vindt hij namelijk superleuk.  
Wil je de viering van Sinterklaas niet missen? Geef je dan snel op vóór 7 november. 
Stuur een mailtje met onderstaande informa8e naar: 
ac8viteitenheidebuurt@gmail.com 

Naam kind(eren):   LeeLijd:  Hobby:                     CadeauPp: 

Collecte voor DiaNico  
Bij de viering van het 50 jarig jubileum is er 8jdens de Heilige Mis een collecte gehouden voor 
DiaNico. Aan de opbrengst, die al flink was, is door het bestuur namens de Heidebuurt nog een 
bedrag toegevoegd. Hiervoor zijn een heleboel boodschappen gekocht die op 16 september 
overhandigd zijn aan DiaNico. Namens DiaNico. Heel erg bedankt!  
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Nieuwe gordijnen in Oos Hoes   
Na de verbouwing en herinrich8ng van Oos Hoes ontbraken nog 
gordijnen die recht doen aan de nieuwe inrich8ng en s8jl van Oos Hoes. 
Het bestuur hee\ de interieurclub dan ook gevraagd om nieuwe 
gordijnen uit te zoeken die passen bij Oos Hoes en die ook voldoen aan 
de gestelde eisen voor wat betre\ brandveiligheid. Om een 8pje van de 
sluier op te lichten hierbij een foto van de nieuwe gordijnen.  

Het bestuur vindt het wel belangrijk hierover het volgende te melden. 
De kosten voor aanschaf van de gordijnen komen boven het bedrag uit 
waarvoor het bestuur financieel mandaat hee\. Leden die niet kunnen 
instemmen met de aanschaf wordt dan ook vriendelijk gevraagd dit per 
ommegaande via e-mail aan het bestuur te laten weten. 

Foto’s Jubileumfeest   
Voor de leden die het bericht op social media misschien gemist hebben. De foto's van het 50 jarig 
jubileumfeest zijn online te bekijken op de website van de Heidebuurt. hjp://www.heidebuurt.nl/
fotos-2022/ 

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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