
 

 

                     

                                   Nieuwsbrief 
Beste buurtleden, 

Alle buurtleden nogmaals van harte gefeliciteerd met de 1e prijs. 
Wat een fantastisch bloemencorso, de eerste prijs, en de 1e publieksprijs, een 
mooi juryrapport. Wat wil een buurtschap nog meer? Uiteraard een mooi 
Vaandelfeest in 2023!  

Wij als bestuur zijn op zoek naar leden die ons willen helpen bij het 
organiseren van dit Vaandelfeest. Wil je graag helpen geef je dan op bij Rian 
Verdaasdonk 06-30788202 of via het secretariaat@denheikant.nl of bij 
Bianca Huijbregts 06-38153615.  
We hebben zowel mensen nodig die in de feestcommissie willen helpen als 
mensen om het Vaandel mee te maken. 
Geef aan wat je graag zou willen doen, zodat een ieder zijn/haar steentje kan 
bijdragen en dat we zoveel mogelijk mensen kunnen laten helpen. 
Opgeven voor 1 november! 

 

Buurtfeest 

Na een heel gezellig bouwjaar hebben we met z’n allen ‘Freeland Festival’ 
neergezet en onze creatie werd beloond met de eerste plaats !! 

Dat gaan we vieren tijdens het buurtfeest op zaterdag 29 oktober bij café-zaal 
Schuttershof te Klein-Zundert. 

Het middagprogramma voor de ouderen begint om 15.00u met koffie en 
aansluitend een verrassingsmiddag. Consumpties zijn dan voor eigen 
rekening, voor eten wordt gezorgd. De bijdrage hiervoor bedraagt 0 euro. 

Opgeven voor het middagprogramma kan tot 21 oktober, mail naar Lydia 
Schrauwen ; lyke.schrauwen@home.nl of bel Lian Stoffelen ; 0610070701 of 
Esther Huijbregts ; 0612600140 

s’ Avonds begint de feestavond om 20.00u. Iedereen vanaf het voortgezet 
onderwijs is van harte welkom. Onze voorzitter zal ons toespreken waarna de 
band ‘Once upon a time’ voor muzikale ondersteuning zal zorgen. 

Eigen bijdrage voor deze avond is € 25,-pp. Het is een all-in prijs inclusief 
hapje en keuze uit bier van de tap, rosébier, wijn, fris of radler. 
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Opgeven voor de feestavond kan tot 21 oktober via 
https://denheikant.nl/index.php/opgeven/buurtfeest  en betalen kan gelijk 
via Ideal. Graag je naam / namen hierbij vermelden. De avond duurt tot 
01.00u, hierna zijn consumpties voor eigen rekening. 

Allemaal graag tot de 29ste !  En geef je op tijd op, dit kan tot 21 oktober ! 

 

Andere belangrijke datums: 
26 november najaar activiteit  
18 december Winterwandeltocht 

 

Foto’s: 

Tevens zijn wij op zoek naar de mooiste foto’s van Freeland Festival. Heb je 
toffe foto’s gemaakt? Stuur ze door naar website@denheikant.nl. Hele grote 
bestanden graag via WeTransfer doorsturen. 
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