Persbericht
10 december 2014

OUD EN NIEUW ACTIVITEITEN IN OUDHEUSDEN
Wat is er dit jaar te doen in Oudheusden?
Sinds een aantal jaren maken Woonveste en de gemeente Heusden het mogelijk dat er diverse
activiteiten rondom de feestmaand december kunnen plaatsvinden voor de bewoners van
Oudheusden. Deze activiteiten organiseert ContourdeTwern Heusden. Wilt u helpen? Of volgend
jaar zelf iets organiseren? Dan kunt u contact opnemen met Noortje Bijvelt via de e-mail:
noortjebijvelt@contourdetwern.nl U kunt ook langskomen tijdens het spreekuur in de Irenestraat
14 in Oudheusden op dinsdag en donderdag van 9.00 uur tot 11.00 uur.
De Oud en Nieuw activiteiten zijn:


Op woensdag 10 december is er kerstversiersels knutselen voor de kinderen van Oudheusden. Het knutselen is gratis en de kinderen krijgen er iets lekkers en iets te drinken bij.
Waar? Buurthuis De Schakel. Hoe laat? 14.30 uur tot 16.30 uur. Deelname is gratis.



Op woensdag 17 december van 17.00 uur tot 19.00 uur is er voor bewoners met een Heusdenpas een gratis driegangenkerstdiner in Buurthuis De Schakel. Wilt u mee eten? Meld u
dan aan vóór 15 december a.s. bij ContourdeTwern Heusden, Gerrit Nooijen in buurthuis De
Schakel. Aan tafel zitten ook gasten van de Voedselbrigade. Het diner wordt gekookt door
vrijwilligers van Sociaal Restaurant Beleefd Aanbevolen.



Op donderdag 18 december worden alle gemaakte versieringen van 10 december door de
kinderen zelf in de kerstbomen van Oudheusden gehangen. Om 17.00 uur is er een lampionoptocht die start bij Buurthuis De Schakel. Lampion, warme chocomel en deelname is gratis.



Op maandag 22 december is er een soccertoernooi voor jongeren uit (Oud-)Heusden bij
Soccerhome in Vlijmen. Jongeren tussen 12 en 18 jaar kunnen voor 2 euro per persoon van
11.00 uur tot 16.00 uur voetballen. Inschrijving per teams van minimaal 5 en maximaal 7
deelnemers bij f.blatter@s-hertogenbosch.nl Geef alle namen van de teamgenoten door met
daarbij de leeftijden en de teamnaam.



Op woensdag 31 december zijn er tussen 11.00 uur en 16.00 uur oliebollen te koop bij
Buurthuis De Schakel. Ook kunt u er even binnenlopen voor een kop koffie. Wilt u meedoen
aan de buurtmarkt op 11 januari? Dan kunt u zich hiervoor op 31 december aanmelden.



Op zondag 11 januari is er van 13.00 uur tot 17.00 uur een kleine buurt-|rommelmarkt en
eetkramen met na afloop een nieuwjaarsreceptie in Buurthuis De Schakel van 17.00 uur tot
21.00 uur met livemuziek en iets te drinken. Een mooie gelegenheid om uw buren Gelukkig
Nieuwjaar te wensen.
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