
Nieuwsbrief januari 2023 
Beste buurtgenoten,  
Allereerst iedereen een heel gelukkig, gezond en goed 2023 toegewenst! Hierbij weer een 
nieuwsbrief met een reminder voor de nieuwjaarsborrel - ook al ‘gele munten party’ genoemd - en 
een korte terugblik op het toneel afgelopen december. Ook zijn er weer veel nieuwe data voor 
acFviteiten bijgekomen. 

Toneel in Oos Hoes 
Op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 december 2022 waren de toneelvoorstellingen ‘Waat ein 
sjienheilig gedoons’ in Oos Hoes. Alle 3 de voorstellingen waren volledig uitverkocht en het 
publiek heeK alle dagen zichtbaar genoten van het toneel. Er is veel gelachen om alle hilarische 
gebeurtenissen in het klooster met Moeder Overste, de pastoor en alle andere spelers.  

Reminder: Nieuwjaarsborrel / Gele munten party op vrijdag 6 januari 
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 Fntje omdat dit één van de laatste 
gelegenheden is om de oude gele consumpFemunten 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. 

Pagina  van 1 3



 

Nieuwsbrief januari 2023 

Geldigheid gele consumptiemunten 
Zoals al eerder is aangegeven, zullen de oude gele consumpFemunten geldig blijven t/m 31 januari 
2023. Vanaf 1 februari 2023 kan alleen nog betaald worden met de nieuwe paarse munten. U heeK 
nog 28 dagen de Fjd om de oude gele munten op te maken. Dit kan bijvoorbeeld nog Fjdens de 
nieuwjaarsborrel, het dansen of het kienen in januari.  



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 Fjd voor het 
Prinsebal! Haal de slingers en de 
confe< maar alvast tevoorschijn.  
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VOLG ONS VIA FACEBOOK EN BLIJF OP DE HOOGTE! 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

               Zondag 5 februari     
             Hummelkesbal   13.00 uur 

           Vrijdag 10 februari 
             Prinsebal         20.30 uur 
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Ac>viteitenagenda Oos Hoes 
De volgende acFviteiten vinden plaats in 2023 

Vrijdag 6 januari 20.00 u  - Nieuwjaarsborrel 
Dinsdag 10 januari 19.30 u  - Kienen 
Zaterdag 21 januari 20.00 u  - Dansen 
Zondag 5 februari 13.00 u   - Hummelkesbal 
Vrijdag 10 februari 20.30 u   - Prinsebal 
Dinsdag 14 februari 19.30 u  - Kienen 
Zaterdag 18 februari 20.00 u   - Dansen 
Dinsdag 14 maart 19.30 u  - Kienen 
Zaterdag 18 maart 20.00 u  - Dansen 
Dinsdag 11 april 19.30 u  - Kienen 
Zaterdag 15 april 20.00 u  - Dansen 
Dinsdag 9 mei 19.30 u  - Kienen 
Zaterdag 13 mei 20.00 u  - Dansen 
Zaterdag 10 juni 20.00 u  - Dansen  
Dinsdag 13 juni 19.30 u  - Kienen 
Dinsdag 11 juli 19.30 u  - Kienen 
Dinsdag 8 augustus 19.30 u  - Kienen 
Dinsdag 12 september 19.30 u - Kienen 
Dinsdag 10 oktober 19.30 u  - Kienen 
Dinsdag 14 november 19.30 u - Kienen 
Dinsdag 12 december 19.30 u - Kienen 

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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