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Feest Heikant 70 jarig bestaan
1947-2017
Buurtvereniging De Heikant bestaat 70 jaar en dit willen we
graag op een bijzondere manier met jullie allemaal vieren! Er is
een feestcommissie in het leven geroepen om een
onvergetelijke dag te organiseren voor ALLE generaties
Heikanters!
Datum 8 juli 2017
Het belooft een avontuurlijke dag en avond te worden vol
verrassingen en veel gezelligheid! We hopen dat jullie allemaal
van de partij zijn! Voor degene die overdag echt niet
kunnen, is er de mogelijkheid om vanaf 19.00 uur aan
te sluiten.
Programma:
10.00
Ontvangst met koffie en gebak bij het buurthuis
11.00
Vertrek met tourbussen naar Biesbosch
13.00
Starten GPS sloepentocht en andere leuke
activiteiten.
19.00
Terugkomst bij het buurthuis heerlijke warme belegde
broodjes en wraps voor iedereen klaar staan. Aansluitend volgt
er een feestelijke avond met de Double DJ’s!
Kosten:
10 euro per persoon (voor kinderen 5 euro)
Alleen avond (5 euro per persoon)
Aanmelden én betalen graag vóór 30 april
2017
t.a.v. BV Heikant
Rekeningnummer: NL73RABO0107068117
o.v.v. namen + Heikant 70 JAAR
Het is ook mogelijk om contant te betalen.
Graag envelop met namen + Heikant 70 jaar in brievenbus
bij Jolanda Renders (Broekstraat 7a)

Nieuw lid als gezin:
Perry van Vught, Oirschotseweg 90 B in Best.

Nieuwe website van de BV. “De Heikant”:
Zie ook de nieuwe website en ook op Facebook onder de naam:
buurtverenigingdeheikant.nl
•
•

Voor de foto’s van de Heikant:
Wachtwoord: heikant

Dan blijven jullie op de hoogte van alle activiteiten van de Heikant!

Interieurverzorgsters van het buurthuis.
Mei: Tonnie vd Laar, Elly vd Laar en Friedy vd Aker.
Juni: Antonet van Heerebeek, Annemarie Spanjers en Hanneke
Raeven.De sleutel van het buurthuis ophalen bij Jolanda.
Dames, alvast bedankt en succes ermee!
Zaterdagmorgen 8 april oud papier brengen van 9.00 t/m 12.00
uur.
De koffie staat klaar!
Assistenten: Jan Appels, Bart vd Velden en Harrie vd Laar.
Er is in februari 2.500 kilo’s gebracht en de opbrengst is € 200,-.

Oud papier in febr. is € 0,08 per kg.
Fortuin gevonden op de St. Franciscusweg 5.
In een kelder van een huis op de St. Franciscusweg 5 ligt voor een fortuin aan
gouden munten begraven. Althans dat heeft Wout gehoord van zijn vader. Zijn
grootvader zou tijdens de oorlog de munten hebben begraven in zijn kelder om ze uit
handen van de bezetter te houden. De huidige eigenares verhuurt het huis nu aan
vakantiegangers. Dus boekt Wout met vrouw en dochter een vakantie om de 'schat'
op te graven. Maar, inderhaast heeft hij de bovenverdieping gehuurd en daar vind je
meestal geen kelder! De kelder blijkt trouwens helemaal onvindbaar. Verder moet
Wout oppassen voor Bram de bouwvakker, die met ziekteverlof is en rust zoekt. En
wie is Mevrouw de Jager? Een krasse oude dame die meer weet dan ze wil zeggen.
Dat Wout zijn knokkels en de badkamer stukslaat is slechts een bijkomstigheid in de
chaos die hij veroorzaakt. Hij probeert krampachtig de schatgraverij geheim te
houden, maar de smoesjes die hij verzint zijn wel erg doorzichtig. Toch is er iemand
die aan het eind van de regenboog het geluk wel vindt.........Wil je weten hoe dit
afloopt? Regisseurs: Hanny Gast & Jeanette van Rooij.

Op vrijdagavond 21 april is al vol en op
zaterdagavond 22 april zijn nog plaatsen vrij!!!
De kosten per avond is € 3,- maar bij binnenkomst van ons
buurthuis ontvangt U meteen twee consumptiemunten terug.
U kunt zich opgeven via telebankieren: NL73 RABO 01070.68.117 onder de naam
BV. “De Heikant”. Het kan ook met een envelop, € 3,- erin en Uw naam vermelden en
welke avond dat U wilt komen en deze bij Jolanda Renders, Broekstraat 7A, in de
brievenbus stoppen! Het buurthuis is open om 19.00 uur en om 19.45 uur begint
de voorstelling. Alvast bedankt voor Uw medewerking!
Afz: Toneelvereniging
“De Heikant”.

Op zaterdagmiddag 6 mei:
Heilige Mis bij het Heikants kapel, Heuveleindseweg te Best.
Aanvang 17.00 uur en daarna koffie drinken in ons buurthuis!
Deze Mis is voor alle overledene leden van de Heikant.

Buurtverenigingentoernooi van Best-Vooruit 9 juli.
Hoi voetballers van De Heikant, wij willen op zondag 9 juli, op
het Buurtverenigingentoernooi van Best-Vooruit met een team
meedoen.
Geef je zo snel mogelijk op bij Maria van Kollenburg
Vogel256@planet.nl of mobiel: 06-19981598.
We gaan natuurlijk voor de eerste plaat. Groetjes Maria.

Wadlopen
Zaterdag 2 juni 2018 willen we gaan wadlopen. Deze activiteit heeft veel
voorbereiding nodig, dus daarom vertellen wij er nu al over. We willen smorgens al vroeg met auto’s of een bus vertrekken. Dan de tocht van +/10 km in ongeveer 3 uur lopen, met een gids.
In de gehuurde accommodatie gezamenlijk eten
Voor de avond een soort bonte avond maken.
En op zondag met de boot weer terug naar het vasteland.
De kosten zijn € 23,50 voor de boot en de gids, en € 10 voor het slapen.
We gaan uit van minimaal 30 personen, en opgeven mag vanaf 14 jaar.
Bespreek dit thuis alvast met je gezinsleden of vrienden, en in een
volgend buurtblad krijg je weer meer details.
De Activiteiten Commissie
Agenda april:
Vrij. 7 april. Kienen. Aanvang 20.00 uur.
Za. 8 april: Buurtkwis. Aanvang 17.00 uur.
Zo. 9 april: Buurtverenigingentoernooi van Best-Vooruit 9 juli

Ma. 10 april: Katten locatie SKV. Heikant-Aarle. SKV.-OVS.
Aanvang 20.00 uur.
Vrij. 21 april: Toneel in ons buurthuis van toneelvereniging
”De Heikant”. Het buurthuis is open om 19.00 uur en om 19.45 uur
begint de voorstelling.
Za. 22 april: Toneel in ons buurthuis van toneelvereniging
”De Heikant”. Het buurthuis is open om 19.00 uur en om 19.45 uur
begint de voorstelling.
Ma. 24 april: Katten, algemeen katavond bij de katkampioen.
Aanvang 20.00 uur.
Za. 6 mei Mis bij het kapel aan de Heuveleindseweg om 17.00 uur.
Deze Mis is voor alle overledenen leden van BV. “De Heikant”.
Daarna koffie drinken in het buurthuis.
Hou deze datum vrij:
Zo. 21 mei : Motor-toertochten. Verdere info volgt z.s.m.
Zo. 2 juli : Motor-toertochten. Verdere info volgt z.s.m.
Za. 8 juli: Uitstapje van de Heikant i.v.m. 70 jarig jubileum.

14 e Bestse Buurtkwis zaterdag 8 april 2017
Ook dit jaar organiseert buurtvereniging Hoge Akker weer hun jaarlijkse
Bestse Buurtkwis. Vele dorpen kennen inmiddels hun eigen buurtkwis.
Buurtvereniging Hoge Akker organiseert nu al voor het 14e
achtereenvolgende jaar een kwis voor geheel Best. Vorig jaar deden er
35 teams aan de kwis mee. Een aantal wat elk jaar nog groeit. Wil je een
avondje lekker puzzelen, op internet surfen, in boeken snuffelen of

kennissen bellen voor antwoorden? Of je wordt door je teamgenoten op
pad gestuurd om de antwoorden in Best te gaan zoeken. Het kan
allemaal in deze kwis. Om 5 uur haal je de vragen op en je gaat met je
team, thuis of bij een ander team-lid, aan de slag om de antwoorden te
vinden. De vragen hebben betrekking op Best, muziek, radio –en tv,
actualiteit, geschiedenis, raadsels etc etc.
Om half 11 die avond lever je alle antwoorden in en nog dezelfde avond
is de prijsuitreiking. Het ophalen van de vragen, het inleveren van de
antwoorden en de prijsuitreiking wordt gehouden bij eetcafe FF in de
Nieuwstraat. Je kunt je nu al aanmelden : Stuur even een mailtje naar
Adrie van Haren , emailadres : Harenavan@kpnmail.nl vermeld daarin
de naam van de teamleider, je teamnaam en het aantal personen
waaruit je team bestaat. (Deze gegevens mogen ook begin april
doorgegeven worden). De kwis is bedoeld voor teams uit Best.
Voorwaarde voor deelname is dat de teamleider uit Best komt.
Voor leden van buurtvereniging Hoge Akker is de deelname gratis. Het
inschrijfgeld voor teams die geen lid van deze buurtvereniging zijn is €
5,00 per team en moet bij aanmelding betaald worden op banknummer
NL71RABO0107064855 t.n.v. buurtvereniging de Hoge Akker o.v.v.
Buurtkwis 2017 + de naam van het team. Na aanmelding krijgt u een
bevestiging van uw deelname en krijgt u begin april verdere informatie .
Het team met de meeste punten ontvangt ook dit jaar weer een originele
“Bolleboos”-trofee. Behalve deze trofee zijn er nog meerdere prijzen te
winnen. Evt. info via de mail of via 06-50231758. Adrie van Haren
Buurtvereniging Hoge Akker
Onder de vlag van de Heikant opgeven bij Hennie Raaijmakers:
h.raaijmakers@hotmail.nl

