
Nieuwsbrief november 2022 
Beste buurtgenoten,  
Hierbij al weer snel een nieuwe nieuwsbrief over de start van de kaartverkoop voor het toneel in 
december. Een reminder over de geldigheid van de gele consump;emunten en aankondigingen 
van de komende vastelaovundj ac;viteiten en alvast een save the date voor de nieuwjaarsborrel. 

 
Viering Sinterklaas - reminder 
Zoals in de vorige nieuwsbrief al is aangegeven brengen Sinterklaas en zijn 
Pieten op zondag 27 november om 11.00 uur een bezoek aan de 
Heidebuurt. 
Wil je dit feest niet missen? Opgeven kan nog tot 7 november!  
Stuur een mailtje met onderstaande informa;e naar: 
ac;viteitenheidebuurt@gmail.com 

Naam kind(eren):   Lee@ijd:  Hobby:                     CadeauEp: 

Toneel in Oos Hoes 

De kaartverkoop voor de toneelvoorstellingen ‘Waat ein sjienheilig gedoons’ in Oos Hoes op 
vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 december 2022 is van start gegaan. Op vrijdag en zaterdag 
start de voorstelling om 20.00 uur en zondag om 14.00 uur. Kaartjes zijn online te koop via 
www.heidebuurt.nl. De entree bedraagt €10,- en is inclusief 1 consump;e. 

  
Waat ein Sjienheilig Gedoons 

Een klucht van Maurits Keyser 
'Devoot en Despoot'
Misverstanden. Paniek. Chaos. 
Bedrog. Intriges. Jaloezie. 
Rotstreken. Gekonkel, gevaar en 
verwarring. Allemaal dingen die je 
normaal gesproken niet in een 
klooster zou verwachten. Maar is 
dat wel zo?

Moeder Overste is ziek en dat zorgt voor problemen in het 
nonnenklooster. Zo ambitieus als de ene non is om het leiderschap 
over te nemen, zo ongeboeid zijn de anderen. Het bezoek van een 
hongerige pastoor, een vreemde kardinaal en een onuitstaanbare 
dame, zorgt voor de nodige spanningen in deze vrome en heilige 
omgeving. En waarom is dat ‘hoofdkussen’ eigenlijk zo belangrijk?

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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Geldigheid gele consumptiemunten 

Op de jaarvergadering in 2021 is besloten dat de oude gele consump;emunten geldig zullen 
blijven t/m 31 januari 2023. Dit is daarna via de notulen gecommuniceerd aan de leden. Vanaf 1 
februari 2023 kan alleen nog betaald worden met de nieuwe paarse munten. U heeV nog 3 
maanden de ;jd om de oude gele munten op te maken. Dit kan bijvoorbeeld nog ;jdens het 
dansen of kienen. Het toneel of de nieuwjaarsborrel. 


 
Hummelkesbal en Prinsebal  

Op zondag 5 februari 2023 zal door de CV de Fieëstnaze het Hummelkesbal 
georganiseerd worden. Daarna is het op vrijdag 10 februari weer ;jd voor het 
Prinsebal! Haal de slingers en de confeQ maar alvast tevoorschijn.  

Save the Date: Nieuwjaarsborrel op vrijdag 6 januari 2023  

De gezellige en goedbezochte nieuwjaarsborrels van voor corona krijgen natuurlijk een vervolg in 
2023. Op vrijdagavond 6 januari vanaf 20.00 uur is iedereen van harte uitgenodigd om in Oos Hoes 
te proosten op het nieuwe jaar. Dit jaar met een extra feestelijk ;ntje omdat dit één van de laatste 
gelegenheden is om de oude gele consump;emunten in te wisselen. Er kan deze avond weer 
gedart, genageld en gebiljart worden. Ook kan er een kaartje gelegd worden of kan er gewoon 
gezellig bijgekletst worden met buurtgenoten. 
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AcEviteitenagenda  
De volgende ac;viteiten vinden nog plaats in 2022 

Di 8 november 19.30 u Kienen 
Za 12 november 20.00 u Dansen 
Zo 27 november 11.00 u Sinterklaasfeest 
Za 10 december 20.00 u Dansen 
Di 13 december 19.30 u Kienen 
Vr 16 december 20.00 u Toneel 
Za 17 december 20.00 u Toneel 
Zo 18 december 14.00 u Toneel 
Za 31 december 19.00 u Oudjaar 

De volgende ac;viteiten vinden plaats in 2023 

Vrijdag 6 januari 20.00 u Nieuwjaarsborrel 
Zondag 5 februari 14.00 u Hummelkesbal 
Vrijdag 10 februari  20.00 u Prinsebal 

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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