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       Nieuwsbrief oktober 2017                  

St. Nicolaasmiddag 26 nov. 14.00 uur t/m 16.00 uur.  
Hallo kinderen van de Heikant, ik heb weer een app van Sinterklaas 
ontvangen en hij schrijft dat hij en zijn Zwarte Pieten op zondagmiddag 
26 november naar ons buurthuis willen komen! Laat jullie pappa en 
mamma het aanmeldingsformulier invullen en bij mij thuis brengen: 
Kerkstraat 21 of via de mail: Vogel256@planet.nl of via een app: 
06-19981598. Dan app ik Sinterklaas terug dat jullie allemaal komen 
en dat hij heel veel cadeautjes mee moet brengen want op de Heikant 
wonen alleen maar lieve kinderen!!! Inleveren uiterlijk 30 oktober!!! 
Tot ziens!  Groetjes van Maria. 
 
O jaar t/m 3 jaar. 

Naam Geb.datum O jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 

      

      

      

      

Schoolgroepen. 

Naam Geb.Datum. Groep 
1 

Groep 
2 

Groep 
3 

Groep 
4 

Groep 5 

       

       

       
 

 

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! 

Winterseizoen: 
Kienen: 6 okt. 3 nov. 1 dec. 2017. 2 febr. 2 maart en 6 april 2018. 
Rikken en katten op ma. 25 sept. Rikken en jokeren: Do. 5 okt. 19 okt. 2 nov. 16 
nov. 30 nov. 14 dec. 28 dec. 2017. 11 jan. 25 jan. 8 febr. 22 febr. 8 maart, 22 maart 
2018 afsluiting. Katten in ons buurthuis: 18 sept.  4 dec. 2017 en 19 febr. 2018. 
Darten via de dart-app.              

mailto:Vogel256@planet.nl


Zaterdagmorgen 14 oktober oud papier brengen van 9.00 t/m 
12.00 uur.      De koffie staat klaar! 
Assistenten: Willem Renders, Noud vd Velden en Jos van Kollenburg. 
Er is in augustus 2.960 kilo’s gebracht en de opbrengst is € 251,60.   
Oud papier in augustus is € 0,085 per kg.  

Interieurverzorgsters van het buurthuis. 
Okt.: Angelique vd. Sande en Monique Renders. 
Nov.  Henny Raaijmakers, Toos Scheepens en Kitty Scheepers. 
De Sleutel ophalen bij Jolanda Renders. 
Dames, alvast bedankt en succes ermee! 

 

 

 

Hallo Heikanters, ik heb de buurtvereniging “De Heikant”opgegeven voor 

de Rabobank Clubkas Campagne voor onze aktiviteit BBQ op 

zaterdagavond 23 september 2017 en het is geaccepteerd. 

Wie kunnen er stemmen? 
Leden van de bank ontvangen per post een unieke code waarmee ze 
kunnen stemmen. Van woensdag 4 oktober tot en met dinsdag 17 
oktober kunnen zij via een stemsite hun stem uitbrengen op de 
verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toe dragen. Ieder lid 
ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde 
vereniging mogen worden uitgebracht. 

Let op: alleen leden van Rabobank Het Groene Woud Zuid mogen 
stemmen. Als u klant bent, bent u niet automatisch lid. Klanten die vóór 1 
juli 2017 lid zijn van de bank kunnen meestemmen tijdens de campagne. 
Het lidmaatschap aanvragen kan via onze website 
www.rabobank.nl/hgwz, onder het kopje ‘De voordelen van het 
lidmaatschap’. 

Iedereen, die lid is van de Rabobank, stemmen op onze buurtvereniging 
“De Heijkant”. Wie niet waagt, wie niet wint! Alvast bedankt! Gr. Maria. 

 

http://www.rabobank.nl/hgwz


 

SPOTDROPPING  

VRIJDAG 3 NOVEMBER 2017                                                                

 
 
DROPPING!    
Wat houd dat in…Het woord zegt het al….letterlijk wordt je gedropt…en zie maar 
eens zo snel mogelijk het eindpunt te vinden….maar….er lopen, fietsen, rijden van 
die vervelende personen rond en die noemen ze muizen….deze kunnen je het 
weleens heel erg moeilijk gaan maken. 
 
Verder hebben wij niet alleen een dropping in elkaar gezet maar er zal ook zeker de 
nodige inspanning door jezelf geleverd moeten worden. Dit zal weer punten op 
kunnen leveren…maar wat we gaan doen dat vertellen we nog niet. 
Dus …zorg dat je getraind op de dropping verschijnt. 
 
Hou je van een uitdaging, spanning, avontuur en gezelligheid en ben je niet te 
bang in het donker. Doe gewoon mee. 
 
Je mag meedoen als je van de lagere school af bent. 
Trek oude kleding aan en zorg voor makkelijke en vooral  
goede schoenen, het kan af en toe een beetje modderig  
en drassig zijn….Je mag een zaklamp meenemen. 
 
We verzamelen om 19.00 uur bij het buurthuis, het eindpunt is ook in het buurthuis, 
waar dan een heerlijk soepje klaar staat voor iedereen. 
 
Zou je graag mee willen doen maar je bent alleen, neem dan gerust een vriend of 
vriendin mee. Als organisatie zouden we heel erg graag nieuwe gezichten willen 
ontmoeten.  
 
Ook kunnen we nog wat extra handjes gebruiken:  
Vind je het leuk om een keertje als muis mee  
te helpen of vind je het leuk om een groepje mee te begeleiden?  
Meld je dan ook aan, hoe meer zielen hoe meer vreugd, ook voor deze groep is er  
zeer zeker de nodige spanning en plezier.. 
 
Geef je op tot en met 16 oktober bij:  
 
Martien Hermans via de mail: mpc.hermans@home.nl of per tel: 391414 of bij  
Henny Raaijmakers via de mail: h.raaijmakers@hotmail.nl of per tel: 06-19063122 
 
                PS: Alcoholische dranken tijdens de dropping zijn niet toegestaan. 
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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 gbws@planet.nl want vol is vol. 
 

 

Za. 23 sept. Barbecue. Aanvang 18.00 uur. 
 
Ma. 25 sept. Algemeen kaartavond in het buurthuis.  
Iedereen is welkom om mee te kaarten. 
Aanvang 20.00 uur. Obers: Lambert vd Velden en Toon vd Aker. 
 

Agenda oktober. 
 
Ma. 2 okt. Algemeen kaartavond bij buurtvereniging O.V.S. Iedereen is 
welkom om mee te kaarten. Aanvang 20.00 uur. 
Do. 5 okt. Rikken en jokeren, aanvang 20.00 uur.  
Obers: Ad Schellekens en Mieke Matheeuwsen. 
Vrij. 6 okt. Kienen, aanvang 20.00 uur. 
Za. 14 okt. Oud papier brengen van 9.00 t/m 12.00 uur. Assistenten: Willem 
Renders, Noud vd Velden en Jos van Kollenburg. 
Do. 19 okt. Rikken en jokeren, aanvang 20.00 uur.  
Obers: Bart Spanjers en Richard vd Langenberg. 
Ma. 23 okt. Katten, locatie Aarle. Heikant-SKV. Aarle-Nieuwstraat. Aanvang 
20.00  uur 
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. 
Hou deze data vrij! 
Di. 14 nov. Workshop schilderen.  
Zo. 26 nov. Sinterklaas en Pieten in het buurthuis,  
aanvang 14.00 t/m 16.00 uur. 
Za. 16 dec. Hl. Mis & koffietafel & loterij. Misintentie voor Mevr. Betsie vd 
Velden en voor alle overledenen 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. 
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