Nieuwsbrief januari 2017.

Hallo Heikanters, het bestuur wenst iedereen fijne kerstdagen toe en
alle goeds in 2017 en vooral een goeie gezondheid! Jullie zijn hartelijk
welkom op de Nieuwjaarsreceptie op vrijdagavond 6 januari om 20.30
uur!
Groetjes van bestuur.
Dankwoord: Familie de Bresser bedankt voor de mooie kerstboom!
Rita en Jan, bedankt voor het optuigen van de kerstboom!
De boom zag er weer prachtig uit, bedankt!
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.
In januari 2017: Jolanda Renders, Jose Schellekens en Tiny van
Kollenburg. Februari 2017: Harriet Hermans, Ans vd Boom en Liesbeth
vd Vleuten. De sleutel van het buurthuis ophalen bij Jolanda.
Dames, alvast bedankt en succes ermee!

•
•
•

Zaterdag 14 januari oud papier brengen
van 9.00 t/m 12.00 uur.
Assistenten: René van Rooij, Arno vd Laar en Willem Renders.
In november is 3820 kg gebracht. Opbrengst: € 286,50.
De prijs van oud papier is in nov. per kilo € 0,075.

Sinterklaasmiddag 27 nov. in het buurthuis.
Er zouden 12 kinderen komen maar een was er ziek en lag met hoge
koorts in bed. Om 14.00 uur kwamen de kinderen binnen en begonnen
de stoelen van Sinterklaas en van de kinderen te versieren. En
aangezien de cd-speler weg was, hadden wij geen Sinterklaasmuziek.
De kinderen zongen zelf Sinterklaasliedjes. De microfoon doet wonderen
bij de kinderen. En Joep zong zonder de microfoon: Piet, wiede Wiet, je
hoort hem wel maar je ziet hem niet! Er werden kleurplaten van Sint en
Piet gekleurd en snoepjes gegeten, die op tafel stonden. Om 15.00 uur
werd er aan de deur geklopt! Een Zwarte Piet met een politiepet kwam
binnen en keek overal rond of het wel veilig was binnen voor Sinterklaas
en zijn Zwarte Pieten. Natuurlijk was het buurthuis veilig! Rohin had al
stiekem aan Zwarte Piet gevraagd of hij de cadeautjes niet vergeten had.
Sinterklaas had een koffertje bij en daar zat het Sinterklaasboek in. Maar
er moest eerst een code gezocht worden voordat het koffertje openging!
Er werd gepuzzeld en gezocht naar de code. Berry vd Biggelaar werd
gefouilleerd door de Zwarte Piet voor een codecijfer. Niet alleen hij maar
alle ouders werden gefouilleerd door de kinderen op zoek naar een
codecijfer. En ondertussen deed Kato (1 ½ jaar oud) haar middagdutje
op moederschoot en zij heeft weinig van Sint en zijn Pieten
meegekregen. Rond 16.00 uur vertrokken Sinterklaas en de Zwarte
Pieten nadat de cadeautjes uitgedeeld waren. Iedereen zong: DANK U
WEL SINTERKLAAS EN TOT ZIENS VOLGEND JAAR!
DAAAAG!!

ETEN WAT DE POT SCHAFT
Het is nog ver weg, maar alvast een datum om vrij te houden. Op
4 februari 2017 willen wij weer een WALKING DINNER/WISSEL DINER
organiseren, ”ETEN WAT DE POT SCHAFT”.
Een hapje eten met buurtgenoten, iedereen maakt een gang klaar.
Deelnemers eten op het eerste adres een voorgerecht, op het tweede
adres een hoofdgerecht en op het derde adres het toetje.
Het is de bedoeling om per stel (niet perse een echtpaar, mag ook met
een ander buurtlid, als je maar met tweeën bent) een gerecht te koken.
Iedereen kookt een gang.
Dit wordt bij jou thuis op gegeten met twee andere stellen. Ook ga je bij
twee andere stellen een gang eten. Je krijgt een week van te voren te
horen welke gang je moet maken, zodat je het gerecht al kunt
voorbereiden.
We komen om te beginnen om 18.30 uur bij het buurthuis bij elkaar voor
een aperitiefje. Daar krijgt iedereen te horen waar ze naar toe moeten
voor het voorgerecht.
Tussen de gerechten in zit genoeg tijd om naar het volgende adres te
gaan en eventueel nog iets aan het gerecht te doen als het bij jou thuis
is.
Het lijkt ingewikkeld, maar dat is het zeker niet en je hoeft zeker geen
“Jamie Oliver” te zijn, iets eenvoudigs kan ook lekker zijn, het gaat ook
om de gezelligheid.
Later op de avond komen alle stellen weer bij het buurthuis bij elkaar om
na te buurten over hun eet- en kook ervaringen. Daar staat koffie klaar
met iets lekkers en krijg je 2 consumpties van de buurt, verdere
consumpties zijn voor eigen rekening.
Opgeven kan tot 26 januari (NA DEZE DATUM IS HET NIET MEER
MOGELIJK OM JE EIGEN OP TE GEVEN) bij Liesbeth van de Laar;
hvdlaar@ziggo.nl Alleen per mail. Groetjes Activiteiten commissie.

STAMPPOTTEN FEEST !
Op vrijdag 6 Januari is het Stampotten Feest!
Iedereen is welkom om 19:00 In ons buurthuis onder genot van elkaars
stampot gaan we het nieuwe jaar goed en met een volle buik beginnen.
De spelregels zijn simpel:
1: je maakt je eigen favoriete stamppot met bijvoorbeeld worst,
gehaktballen.
(Neem niet meer mee dan voor 4 personen.)
2: Je wordt om 19:00

uur in ons buurthuis verwacht.

3: iedereen neemt zijn favoriete gerecht warm mee we gaan direct aan
tafel!
Vanaf 20.30 uur zijn ook de niet-eters van harte welkom op onze
Nieuwjaarsreceptie!!

Agenda januari 2017:
Do. 29 dec. Rikken en jokeren. Aanvang 20.00 uur.
Obers: Bart Spanjers en Corné vd Sande.
Di. 3 jan. Darten, aanvang 20.00 uur.
Vrij. 6 jan. Stamppotfeest , aanvang 19.00 uur.
Vrij. 6 jan. Nieuwjaarsreceptie, aanvang 20.30 uur.

Ook een loterij!
Za. 14 jan. Oud papier brengen.
Do. 12 jan. Rikken en jokeren. Aanvang 20.00 uur.
Obers: Ad Schellekens en Mieke Matheeuwsen.
Di. 17 jan. Darten, aanvang 20.00 uur.
Ma. 23 jan. Katten, locatie Aarle. SKV.-Heikant. Aarle-Nieuwstraat.
Do. 26 jan. Rikken en jokeren. Aanvang 20.00 uur.
Obers: Martien Hermans en Toon vd Aker.
Di. 31 jan. Darten, aanvang 20.00 uur.

Hou deze data vrij:
Vrij. 6 jan. 2017: Stamppotfeest , aanvang 19.00 uur.
Vrij. 6 jan. 2017: Nieuwjaarsborrel, aanvang 20.30 uur.
Vrij. 3 feb. Kienen, aanvang 20.00 uur.
Za. 4 febr. 2017: Eten wat de pot schaft.
Ma. 20 maart: Jaarvergadering. Aanvang 20.00 uur.
Vrij. 21 april: Toneel in ons buurthuis van toneelvereniging
”De Heikant”. Verdere informatie komt nog!
Za. 22 april: Toneel in ons buurthuis van toneelvereniging
”De Heikant”. Verdere informatie komt nog!

WE WISH YOU EEN
MERRY CHRISTMAS
aND AN HAPPY NEW
YEAR !

