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HOREN DIE OOK BIJ DE BUURT??? 

Winterseizoen: 
Kienen: 6 okt. 3 nov. 1 dec. 2017. 5 jan. 2 febr. 2 maart 2018. 
Rikken en jokeren: Rikken en katten op ma. 25 sept.  
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. 

 

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! 



 

Kom ook naar de Burendag Barbecue op d’n Heikant 23 sept. 
Wegens overweldigend succes organiseert buurt op zaterdagavond 23 
september om 18.00 uur wederom een gezellige bbq in het kader van 
de Landelijke Burendag 2017.  Alle bewoners van de Heikant zijn 
hierbij uitgenodigd, dus ook als je geen lid bent van de Heikant. Komen 

jullie ook? Kosten zijn € 5,- per persoon. Uiterlijk opgeven voor 

15 september!  Zie de bijlage BBQ.  
Dus hou 23 september vrij en kom gezellig naar ons buurthuis toe! 

                 

Zaterdagmorgen 9 sept. oud papier brengen van 9.00 t/m 12.00 
uur.      De koffie staat klaar! 
Assistenten: Wiljan vd Sande, Bert Dane en Dirk Dijkhuizen.  
Er is in juli 2.080 kilo’s gebracht en de opbrengst is € 187,20.   
Oud papier in juli is € 0,09 per kg.  

Interieurverzorgsters van het buurthuis. 
Sept.: Jeanette van Rooij en Hanny Gast. De sleutel van het buurthuis 
ophalen bij Jolanda.  
Okt.: Angelique vd. Sande en Monique Renders. 
Dames, alvast bedankt en succes ermee! 

 

Agenda Sept. 
 
Ma. 18 sept. Katten, Heikant-Nieuwstraat. Aarle-OVS. Locatie 
Heikant. Obers: Martien Hermans en Wiljan vd Sande. 
Za. 23 sept. Barbecue. Aanvang 18.00 uur. 
Ma. 25 sept. Algemeen kaartavond in het buurthuis.  
Aanvang 20.00 uur. Obers: Lambert vd Velden en Toon vd Aker. 
 
Hou deze data vrij! 
Vrij. 3 nov. Spotdropping. 
Di. 14 nov. Workshop schilderen. Meer hierover in het volgende 
buurtblad. 
Zo. 26 nov. Sinterklaas en Pieten in het buurthuis. 
Za. 16 dec. Hl. Mis & koffietafel & loterij. 
Za. 24 febr. 2018: Walking Dinner.  
(Eten wat de pot schaft). 
Za. 2 juni 2018: Wadlopen. 
 

 



 

Wadlopen 2018 

In het weekend van 2 juni en 3 juni 2018. 

Holwerd - Ameland 

 

Een activiteit voor jong en oud, als je tenminste van avontuur houdt. 

Leeftijd is echter wel vanaf 14 jaar. 

 

´2018 ‘t is nog heel lang weg, maar voordat je het weet is het zover´. 

 

Wadlopen wat gaan we doen: 

Het is de bedoeling dat we op zaterdag 2 juni vroeg met auto’s of een bus naar 

Holwerd vertrekken, daar zullen we een tocht gaan lopen van ongeveer 10 km.            

( ong. 3 uur lopen ). Dit alles zal begeleid worden door een gids. ’s-Avonds 

zullen we ons in een gehuurde accommodatie op Ameland verblijven.  Hier 

zullen ook de maaltijden genuttigd worden. In de avonduren zal er een soort 

van bonte avond zijn, en kunnen we nog heerlijk nakaarten en borrelen van de 

indrukken overdag. De volgende dag zondag 3 juni gaan we weer met de boot 

terug naar het vaste land. 

Kosten wadlopen:   €  23.50 per persoon ( incl. boottocht  
Kosten Accommodatie:  € 10.00 per persoon 
Kosten Eten-drinken   €  nader te bepalen 
Kosten Vervoer   €  nader te bepalen  

 

PS. Het eten gaan we zelf koken in de accommodatie, en het drinken dat gaan we halen in de 

supermarkt ( dus de kosten zullen beperkt zijn.) 

 

 

 

                



Voor welke variatie gaan we………. 

Interesse/ Aanmelding: 

Het is de bedoeling dat we minimaal met een groep zijn van 30 personen zijn. 

En de minimum leeftijd is 14 jaar. 
 

Vind je het harstikke leuk om mee te gaan, maar wil je liever niet mee gaan 

wadlopen dat kan uiteraard ook. Dan komen de kosten van het wadlopen te 

vervallen. Echter zullen er wel kosten bij komen van de veerboot.  
 

Het is voor ons heel belangrijk of er voldoende interesse is voor deze activiteit, 

voordat we alles tot in de puntjes gaan regelen. 
 

Dus hebben we je interesse gewekt  

geef je dan zo spoedig mogelijk op:  liefst voor 5-9-2017 
 

Bij Henny Raaijmakers 06-19063122 h.raaijmakers@hotmail.nl 

Bij Louis van de Boom  0499-399878   louisvandenboom@onsmail.nl 
 

Je krijgt bij ons altijd antwoord op een mail, mocht je die op een of andere 

manier niet krijgen dan is er iets fout gegaan met de mail. Graag dan even een 

telefoontje. 
 

Opmerking: 

Mocht je interesse hebben en het gaat definitief door dan willen we graag dat 

je de kosten van wadlopen en accommodatie vooraf betaald, maar dat krijg je 

dan uiteraard nog te horen. We houden contact. 

 

Dus…..kom… doe mee…geniet van het leven...lekker sportief…heel gezellig…top 

“Gewoon een keertje iets anders dan anders, zorg dat je van de partij bent” 

De activiteitencommissie. 
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