Nieuwsbrief februari 2017.
Het zeventig jarige bestaan van de Heikant.
1947 – 2017
Een 70 jarig jubileum is uniek!
Dat laten we niet zomaar voorbij gaan !!
We willen het vieren met zoveel mogelijk Heikanters.
Houden jullie allemaal zaterdag 8 juli vrij ?
Wij gaan er een avontuurlijke dag- en avond vol verrassingen en veel
gezelligheid van maken met ALLE generaties van onze mooie Heikant.
Wij hopen dat zowel jong als oud mee gaan.
Zorgen jullie dat iedereen in jullie gezin op de hoogte wordt gebracht
(kids, papa's, mama's, opa's & oma's uit de Heikant) ?Wordt vervolgd!
Groetjes, de feestcommissie: Marjolein Schellekens, Maud Dane, Elly
van de Laar, Jolanda Renders, Tonnie van de Laar.

Nieuw lid als gezin: Familie Rimbaud, Arianne, Sil en Liza Lapperre,
St. Antoniusweg 12 in Best. (Boerderij van fam. Cornax).
Website van de BV. “De Heikant”:
• www.buurtverenigingdeheikant.nl
• voor de foto’s van de Heikant:
• www.bvheikant.mijnalbum.nl
• Wachtwoord: heikant
Zie ook de agenda op Facebook onder de naam:
Buurtvereniging De Heikant.
Dan blijven jullie op de hoogte van alle activiteiten van de Heikant!

Interieurverzorgsters van het buurthuis.
Februari 2017: Harriet Hermans, Ans vd Boom en Liesbeth vd Vleuten.
Maart 2017: Rita Dijkhuizen, Annie Appels en Mieke Matheewsen. De
sleutel van het buurthuis ophalen bij Jolanda.
Dames, alvast bedankt en succes ermee!

•
•
•

Zaterdag 11 febuari oud papier brengen
van 9.00 t/m 12.00 uur.
Assistenten: Harrie vd Laar, Bert Dane en Jeroen van
Heerebeek.
In december is 3560 kg gebracht. Opbrengst: € 267,-.
De prijs van oud papier is in dec. per kilo € 0,075.

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING.
Op maandagavond 20 maart 2017 vindt deze vergadering in het
buurthuis plaats, aanvang 20.00 uur, U bent van harte welkom.
Agendapunten of een bezwaar kunt U tot een uur voor de vergadering
indienen bij de penningmeester.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

Opening door voorzitter Tonnie vd Laar.
Notulen jaarvergadering 2016.
Jaaroverzicht buurtvereniging de Heikant 2016.
Jaaroverzicht Activiteitencommissie 2016.
Verkiezingen. Aftredend en herkiesbaar: Jolanda Renders en Rita
Dijkhuizen.
6. PAUZE.
7. Verslag Kascontrolecommissie.
8. Benoemen nieuwe Kascommissie.
9. Financieel en Ledenverslag 2016 door penningmeester.
10. Mededelingen door voorzitter Tonnie vd laar.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Fortuin gevonden op de St. Franciscusweg 5.
In en 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 en zaterdagavond 22 april zijn
de toneeluitvoeringen in ons buurthuis!
Per toneeluitvoering kunnen er 70 personen zitten in het buurthuis. En daarom
vragen wij U welke avond dat U wilt komen: vrijdagavond 21 april of zaterdagavond
22 april? Wij willen graag overzicht houden!

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”. En vermeld ook welke avond dat U wilt komen! 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”.

Sponsors 2016 en 2017.
“Tres Jolie” Pedicure en Schoonheid
Lisette van Kollenburg

Atelier Groenseizoen

Ajax brandblussers

Bakkerij Bre@d

Ton Beerens slagerij

Berry vd Biggelaar

Angela vd Sande

Boomkwekerij - Groenprojecten
Hoveniersbedrijf vd Biggelaar

Unilever Peter Gast

Restaurant Bastille

Corput zand en grind

T Deelen herenmode

Restaurant De Ambacht.

H. vd Velden Sandalenindustrie

Piet van Grinsven kozijnen en
timmerwerken

Verreikersbedrijf Jos van Kollenburg

Bloemenkwekerij Peter Leijten

Toos Scheepens Knillie’s Zulder

Kapsalon ANJA’ ZZ.

Gloriosa bloemenwinkel

Fried vd Laar Aannemersbedrijf

Raaijmakers Jos Grondverzet en
cultuurtechniek

Sun & More

Olympia grieks restaurant

Suus Bloem & Meer

Snoeperij De Bonte Koe.

B. Schepens
Grond-en Infrawerken

Wim Scheepers autobedrijf

Raaijmakers Ad Akkerbouw en
gewasverzorging.

Gerard uw topslijterij

Snackbar de Smickel

Kleurenkamer

The Read Shop

Laarhoven H.v. Aannemersbedrijf

Allerhande houten speelgoed

No 31 Wonen & Lifestyle

De Buffel Grill-restaurant

Lunchroom Gusto

Wil v.Laarhoven Tweewielerservice.

Decorversieringen Theo Rijnen

Makelaarsbedrijf Corrie van
Kronenburg

Hartelijk dank voor Uw bijdrage voor Kerstloterij in 2016 en de
Nieuwjaarsloterij in 2017.

Carnavalsavond vrijdagavond 24 februari in ons buurthuis!
Het buurthuis wordt weer versierd met slingers en we gaan weer
hossen en een polonaise houden door ons buurthuis op muziek van
TNT Blaaskapel en laat het lekkere bier weer vloeien!
En de volgende dag zingen we met z’n allen:
Au, au, ik heb een spijker in mijn kop, au, au!
Iedereen is welkom!
Zondagmiddag 26 februari na de grote optocht is het
buurthuis niet open want er is van alles te doen in turp!
TNT ontbijt op maandagmorgen 27 februari, aanvang 10.00 uur.

Agenda februari 2017:
Di. 31 jan. Darten, aanvang 20.00 uur.
Vrij. 3 febr. Kienen, aanvang 20.00 uur.
Za. 4 febr. Eten wat de pot schaft.
Ma. 6 febr. Katten. Locatie SKV. Aanvang 20.00 uur.
OVS.- SKV. Aarle-Heikant
Do. 9 febr. Rikken en jokeren. Aanvang 20.00 uur.
Obers: Martijn Daniels en Pim Hermans.
Di. 14 febr. Darten, aanvang 20.00 uur.
Ma. 20 febr. Katten. Locatie OVS.
Nieuwstraat – SKV. Heikant – OVS.
Do. 23 febr. Rikken en jokeren. Aanvang 20.00 uur.
Obers: Harrie vd Laar en Bart vd Velden.
Vrij. 24 febr. Carnavalsavond. Aanvang 20.30 uur.
MA. 27 febr. TNT. ontbijt. Aanvang 10.00 uur.
Di. 28 febr. Darten, aanvang 20.00 uur.
Vrij. 3 maart. Kienen, aanvang 20.00 uur.
Ma. 6 maart. Katten. Locatie Heikant. Aanvang 20.00 uur.
Obers: Rene van Rooij en Wiljan vd Sande.

Hou deze data vrij:
Ma. 20 maart: Jaarvergadering. Aanvang 20.00 uur.
Vrij. 21 april: Toneel in ons buurthuis van toneelvereniging
”De Heikant”.
Za. 22 april: Toneel in ons buurthuis van toneelvereniging
”De Heikant”.
Za. 8 juli: Uitstapje van de Heikant i.v.m. 70 jarig jubileum.

Maandag 27 februari 2017!
Het inmiddels alom bekende ToeterNieToe Carnavalsontbijt
Laat u ook dit jaar weer verrassen door de culinaire creaties van
onze chefs want ze hebben ook nu weer iets bijzonders in petto.
Uiteraard wordt het carnavalsontbijt ook in 2016 geserveerd in
“Buurthuis de Heikant”
Het buurthuis zal vanaf 09:30 uur geopend zijn en vanaf 10:00 zullen
de heerlijke gerechten geserveerd worden. Zoals u van TNT gewend
bent zal een heerlijk borreltje ter afsluiting niet ontbreken.
Dit uitgebreide ontbijt en uiteraard een muzikaal optreden van
ToeterNieToe wordt u aangeboden voor slechts € 6,00 per persoon
en is inclusief koffie, thee en melk (kinderen tot 12 jaar gratis!).
Uiteraard is de borrel ter afsluiting ook inbegrepen.
Een echte Heikantse Klompengatter mag bij dit evenement
natuurlijk niet ontbreken! Het aantal plaatsen is beperkt, schrijf
daarom tijdig in door onderstaand strookje ingevuld in te leveren bij
Louisa Daniels, St. Franciscusweg 3a of Karel Theunissen,
Oirschotseweg 8

Tot ziens op Maandagochtend 27 februari.
"--------------------------------------------------------------------------------------------Uiterste inschrijf datum Woensdag 22 februari
Ik kom met _______ personen (waarvan ______ kinderen tot 12 jaar)
naar het carnavalsontbijt in buurthuis de Heikant op
maandagochtend 27 februari 2017. Het inschrijfgeld ad € ______
heb ik bij inschrijving voldaan.
Naam____________________________________________________

Adres___________________________________________________

