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       Nieuwsbrief november 2017. 

                  

St. Nicolaasmiddag zondagmiddag 26 nov. 
14.00 uur t/m 16.00 uur. 

 

 
 

Kleur deze kleurplaat en breng deze mee op de Sinterklaasmiddag 26 

november in ons buurthuis! 

Naam: ___________________________________________________ 

Leeftijd: __________________________________________________ 



 

 
Zaterdagmorgen 16 december H. Mis, koffietafel en loterij. 
 
Heilige Mis is om 10.00 uur in ons buurthuis.  
Misintenties zijn voor Betsie vd Velden en Piet Prinssen en voor alle 
overleden leden van BV. “De Heikant”.  
Na de Mis de koffietafel en daarna de loterij. 
Opgeven via de mail: Vogel256@planet.nl of mobielnr. 06-19981598  
of schriftelijk bij Jolanda Renders, Broekstraat 7A in Best. 

 
Inschrijfformulier koffietafel 

 
De HL. Mis is om 10.00 uur. 

Koffietafel (Gratis) op zaterdagmorgen 16 december 2017. 
 

Aantal personen: _____________________________________ 
 
Naam deelnemer(s): ___________________________________ 
 

 

Nieuwe website van de BV. “De Heikant”:  
Zie ook de nieuwe website en 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! 

  

Zaterdagmorgen 11 november oud papier brengen van 9.00 t/m 
12.00 uur.      De koffie staat klaar! 
Assistenten: Arno vd Laar, Lambert vd Velden en René van Rooij. 
Er is in september 2.560 kilo’s gebracht en de opbrengst is € 192,-.   
Oud papier in september is € 0,075 per kg.  

Interieurverzorgsters van het buurthuis. 
Nov.  Henny Raaijmakers, Toos Scheepens en Kitty Scheepers. 
Dec.  Wieny vd Velden, Annemarie vd Sande en Jeanne Scheepers. 
De Sleutel ophalen bij Jolanda Renders. 
Dames, alvast bedankt en succes ermee! 

 
 

mailto:Vogel256@planet.nl


 
Zie hierboven het voorbeeld! 
 

SCHILDERWORKSHOP 
Wie wil er op dinsdag 14 november mee doen met een 
schilderworkshop in het buurthuis.  José van Hout wil ons leren hoe je 
met een ballon een modern schilderij kan maken in één avond. Bedenk 
van te voren waar je deze wil ophangen, en stem daar de kleuren op 
af. We willen om 20.00 uur beginnen, zodat je om 22.00 uur met je 
schilderij weer naar huis kunt gaan. De kosten zijn €10.00 pp. En je 
hoeft zelf niets mee te brengen. Geef je snel op bij Jeanne Scheepers 
info@autobedrijfwimscheepers.nl  want vol is vol. 

mailto:info@autobedrijfwimscheepers.nl


 

Agenda November 2017. 
 
Do. 2 nov. Rikken en jokeren, aanvang 20.00 uur. 
Obers: Lambert vd Velden en Hanny Gast. 
 
Vrij. 3 nov. Kienen, aanvang 20.00 uur. 
 

Vrij. 3 nov. Spotdropping. We verzamelen om 19.00 uur bij het buurthuis, 

het eindpunt is ook in het buurthuis, waar dan een verrassing klaar staat 
voor iedereen. 
 
Ma. 6 nov. Katten, aanvang 20.00 uur. Locatie SKV.  
Heikant - Aarle. SKV. - OVS. 
 
Za, 11 nov. Oud papier brengen buurthuis van 9.00 t/m 12.00 uur. 
 
Di. 14 nov. Workshop schilderen. Aanvang 20.00 uur. 
 
Do 16 nov. Rikken en jokeren, aanvang 20.00 uur. 
Obers: Toon vd Aker en Berry vd Biggelaar. 
 
Ma. 20 nov. Katten, aanvang 20.00 uur. Locatie OVS.   
SKV. - Nieuwstraat. OVS. - Heikant. 
 
Zo. 26 nov. Sinterklaas en Pieten in het buurthuis,  
aanvang 14.00 t/m 16.00 uur. 
 
Do. 30 nov. Rikken en jokeren, aanvang 20.00 uur. 
Obers: Martijn Daniels en Pim Hermans. 
 
Vrij. 1 dec. Kienen, aanvang 20.00 uur. 
 
Ma. 4 dec. Katten, aanvang 20.00 uur. Locatie Heikant. 
Nieuwstraat - Heikant. OVS. - Aarle.  
Obers: Louis vd Boom en Lambert vd Velden. 
 

Hou deze data vrij! 
 
Wo. 12. Kerstworkshop, aanvang 20.00 uur. 
Za. 16 dec. H. Mis & koffietafel & loterij. Misintentie voor Mevr. Betsie vd 
Velden, Piet Prinssen en voor alle overleden leden van BV. “De Heikant”. 
Vrij. 5 jan. 2018: Nieuwjaarsborrel, geen kienen! 
Za. 24 febr. 2018: Walking Dinner.  
(Eten wat de pot schaft). 
Za. 2 juni 2018: Wadlopen. 
 

 



KERSTWORKSHOP 

WOENSDAG 13 DECEMBER 2017 

De avonden beginnen alweer wat donkerder te worden. 

Dat betekend dat we steeds dichter naar de donkere dagen gaan,  

dat betekend ook:  

“lichtjes, kaarsjes en heel veel sfeer maar ook gezelligheid”. 

 
Daarom zijn wij voornemens om weer een mooie kerstworkshop  

in elkaar te gaan zetten. 

Wij willen een “gaaf kerst tafelstuk” gaan maken. 

 

      Hoe gaat het tafelstuk eruit zien!, dat gaan we de komende dagen bekijken, 

We zullen tijdig zorgen dat er voorbeelden beschikbaar zijn, zodat je naar eigen 

inzicht een mooi stuk kunt maken. 

( Als het voorbeeld beschikbaar is dan zullen we ook de kosten in beeld brengen).  

 

Op deze avond is het ook mogelijk om een stuk te maken  

geheel naar eigen inzicht, en met eigen materialen. 

 

Mocht je zeggen, wij vinden het gezellig om samen wat te freubelen, of…ik wil thuis 

geen rotzooi dus ga ik mooi in het buurthuis, of gewoon voor de gezelligheid in het 

buurthuis.  

Noteer dan alvast 13 december in je agenda, wij zorgen in ieder geval  

voor de koffie, thee en iets lekkers. 

 

In het volgens buurtblad, komen we uitgebreider terug,  

                                                   hoe en wat we het allemaal gaan aanpakken. 

Je mag je vast opgeven bij:  

Jeanne Scheepers           info@autobedrijfwimscheepers.nl    tel: 06-37342450 

Henny Raaijmakers         h.raaijmakers@hotmail.nl               tel: 06-19063122 

 

  

Suus Bloem en Meer.. 

De laatste jaren zijn we gewend geweest dat Suus een mooi kerststuk bedacht en 

uitwerkte voor ons, echter heeft Suus het heel erg druk met haar winkel, en zeker 

in deze tijd van het seizoen, dat ze graag haar energie in haar eigen winkeltje wil 

stoppen.  Ook heeft ze zoiets, misschien is het tijd, dat er andere mensen met 

andere ideeën komen.    

Maar wil je toch graag een mooi stuk van Suus op tafel hebben met de feestdagen   

 Kijk dan op haar site en meld je aan voor de kerstworkshop.   

www.suusbloemenmeer.nl 
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