
Nieuwsbrief maart 2023 
Beste buurtgenoten,  
De lente is in aantocht en daarom is het weer 1jd voor een nieuwsbrief met een aantal leuke 
berichten zoals een uitje naar Toverland voor de buurtkinderen en de aankondiging voor de 
Algemene ledenvergadering, mét een barbecue. 

Algemene ledenvergadering Heidebuurt 
In 2021/2022 is i.v.m. corona de Algemene ledenvergadering van de Heidebuurt in de zomer 
gehouden en is na afloop van de vergadering een barbecue gehouden waarover veel posi1eve 
reac1es zijn ontvangen. Het bestuur wil daarom de Algemene ledenvergadering 2022 op zaterdag 
3 juni 2023 om 18.00 u laten plaatsvinden zodat er na afloop van de ledenvergadering weer een 
barbecue gehouden kan worden.  
Voor de barbecue wordt een kleine bijdrage in de kosten gevraagd van €5,- per persoon (kinderen 
onder de 12 jaar eten gra1s). De drankjes zijn voor eigen rekening.  
Wij vragen u vooraf aan te melden voor de ledenvergadering en de barbecue na afloop. Dit kan 
door uiterlijk vrijdag 26 mei as. een e-mail te sturen aan heidebuurt@gmail.com. Vermeld in de 
mail het aantal personen (en evt. kinderen). Maak daarbij de bijdrage van €5,- per persoon over 
naar de Heidebuurt: NL13RABO 0122212061 

Algemene ledenvergadering en barbecue 
Zaterdag 3 juni 2023 
Aanvang ledenvergadering 18.00 u  
Aanvang barbecue 19.30 u 
Aanmelden uiterlijk 26 mei 
via heidebuurt@gmail.com 

Nb: in de statuten van de Heidebuurt is opgenomen dat de jaarlijkse algemene ledenvergadering vóór 1 
april van het nieuwe jaar moet plaatsvinden. Mochten er leden zijn die toch graag voor 1 april willen 
vergaderen, laat dit dan per e-mail weten aan het bestuur via heidebuurt@gmail.com  

 

Bestuursleden gevraagd 
Het bestuur van de buurtvereniging is nog op zoek naar 2 nieuwe 
bestuursleden die het bestuur willen komen versterken. Kom 
gerust voorafgaand aan een bestuursvergadering een keer nader 
kennismaken met het bestuur. Heb je interesse of wil je meer 
informa1e? Stuur dan een e-mail naar heidebuurt@gmail.com 
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Uitje TOVERLAND voor de buurtkinderen 
In verband met het 50 jarig jubileum van de buurtvereniging is afgesproken dat er speciaal voor de 
kinderen in de buurt een leuk dagje uit zal worden georganiseerd. 

Dit dagje vindt plaats op zaterdag 15 april 
2023 en op deze dag kunnen alle 
buurtkinderen in de lee^ijd van 4 t/m 18 jaar 
naar TOVERLAND op kosten van de 
Heidebuurt! 

Wil je dit niet missen? Meld je dan snel aan  
door een e-mail te sturen aan 
heidebuurt@gmail.com. Vermeld in de mail 
het aantal kinderen en de lee^ijd. Aanmelden 
kan tot uiterlijk dinsdag 4 april as. 

Om te zorgen dat alle kinderen een 
onvergetelijk dag in Toverland doorbrengen, 

hebben we nog enkele begeleiders nodig. Aanmelden hiervoor per e-mail heidebuurt@gmail.com  
Voorwaarde vanuit de Heidebuurt (en Toverland) is dat er 1 begeleider/ouder per 5 kinderen op 
kosten van de Heidebuurt meekan. Een extra ouder kan eventueel mee maar dit is voor eigen 
rekening. Vervoer van en naar Toverland is op eigen gelegenheid. Friet/snack voor tussen de 
middag is inbegrepen. 

Uitje Toverland voor de buurtkinderen 
Zaterdag 15 april 2023 
Aanvang 10.30 u  
Eind1jd 18.00 u 
Kind(-eren) om 10.30 u afzeden bij ingang Ki(d)ss & Ride Toverland 
Aanmelden uiterlijk dinsdag 4 april 
via heidebuurt@gmail.com 
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AcFviteitenagenda Oos Hoes 
De volgende ac1viteiten vinden plaats in 2023 

Dinsdag 11 april 19.30 u  - Kienen 
Zaterdag 15 april 10.30 u  - Uitje Toverland 
Zaterdag 15 april 20.00 u  - Dansen 
Dinsdag 9 mei 19.30 u  - Kienen 
Zaterdag 13 mei 20.00 u  - Dansen 
Zaterdag 3 juni 18.00 u  - Algemene ledenvergadering en barbecue  
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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