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        Nieuwsbrief juni 2017. 

 

Met de ouderen van de Heikant naar de Heilige Eik geweest! Het was 
weer heel erg gezellig geweest! Alle vrijwilligers bedankt en Jolanda en 
Rita bedankt voor de lekkere High Tea! 

 
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! 
 
                     



Feest Heikant 70 jarig bestaan 
1947-2017 

	
Datum 8 juli 2017 UITSTAPJE. 
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! 
    

 
	
 

 
Zaterdagmorgen 10 juni oud papier brengen van 9.00 t/m 12.00 
uur.      De koffie staat klaar!  
Assistenten: Huub Raeven, Jan Kuik en Lambert vd Velden. Er is in 
april 2.900 kilo’s gebracht en de opbrengst is € 217,50.  Oud papier in 
april is € 0,075 per kg.  
 



Op 8 juli is het uitstapje van de Heikant naar de Biesbosch en 
daarom is het op 1 juli oud papier brengen naar het buurthuis! 
 

 
Interieurverzorgsters van het buurthuis. 

Juni: Antonet van Heerebeek, Annemarie Spanjers en Hanneke 
Raeven. Juli: Francien Dane, Mariet vd Velden en Jolanda 
Raaijmakers. De sleutel van het buurthuis ophalen bij Jolanda.   
Dames, alvast bedankt en succes ermee! 

 
 

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 s-
morgens 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 
 
 
 
 
	



 

 
 
	



	

Kanoën 2e pinksterdag . 
 
Hallo buurtleden. 
Het is al weer een paar jaar geleden dat we rondje Boxtel gevaren 
 
Nu alles daar weer af is willen weer een rondje Boxtel gaan kanoën 
start bij de kano-vereniging de Pagaai in Boxtel. 
Na het kanoën is er een mogelijkheid om te douchen mocht je een nat 
pak halen. 
Neem dus ook droge kleren mee en reserve schoenen. 
 hebben, het was toen in groot onderhoud. 
Alles is nu weer af en netjes begroeid. 
Het is een activiteit voor jong en oud. 
Kleine kinderen kunnen onder begeleiding van de ouders. 
 
De activiteit is op 2e pinksterdag  op zondag 5 juni net na de middag. 
Kosten eigen bijdrage 5 euro pp : opgeven is ook betalen. 
Opgeven kan tot 20 mei. 
Opgeven bij Louis van den Boom. 
Telefoon 0499-399878. 
louisvandenboom@onsmail.nl 
 
Groet en tot dan, 
De activiteitencommissie 
 
Agenda juni: 
 
Zo. 5 juni: Kanoën. 
Woe. 7 juni: Pub-Quiz. Aanvang 19.00 uur. 
ZA. 10 juni: Oud papier brengen van 9.00 t/m 12.00 uur. 
Zo. 2 juli : Motor-toertochten.  
Hou deze data vrij! 
Za. 8 juli: Uitstapje van de Heikant i.v.m. 70 jarig jubileum. 
Za.15 juli of 22 juli of 29 juli Jeu de Boules competitie. 
Za. 2 juni 2018 : Wadlopen. 
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