
 

 

                      Je kan nog opgeven tot en met 21 juli!!!!!!!!!!! 

         Zaterdag 24 juli 2021 BORRELAVOND EN ZONDAG 25 JULI 2021 

KINDERACTIVITEIT 

 

Zaterdag 24 juli 2021 is het weer tijd voor een gezellige borrelavond. De Hei-

kant nodigt iedereen vanaf het voortgezet onderwijs uit voor deze avond. 

Vanaf 19.00 uur verwelkomt de Heikant jullie met een hapje en een drankje. De 

avond duurt tot 24.00 uur. 

De eigen bijdrage voor deze avond bedraagt € 7,50 per persoon. 

Tijdens deze avond zal de maquette door de ontwerpers worden gepresenteerd 

en natuurlijk zal het T-shirt voor 2021 bekend gemaakt worden. 

LET OP: We hanteren de COVID maatregelen die op dat moment gelden (Houd 

dus rekening met 1,5 mtr!). 

 

Heb je zin om te komen? 

Meld je dan aan via het formulier op de website van de Heikant, hier kan je ge-

lijk de kosten voor deze avond via Ideal betalen. 

Bent u sponsor? 

Sponsoren ontvangen een aparte uitnodiging voor deze borrelavond per e-mail 

of post. Geef u op via opgeven@denheikant.nl o.v.v. SPONSOR en het aantal 

personen. 

UITERSTE OPGAVEDATUM: !!!!!!!21 juli 2021!!!!!!!!!!!  

Zondag 25 juli kinderactiviteit 

We hopen deze zondag veel kinderen te zien, iedereen t/m groep 8 is welkom. 

Zoals jullie weten is het thema van onze corsowagen VERF. Dit betekent dat jul-

lie hier iets mee gaan doen. Doe vooral kleding aan die vies mag worden (het 

kan zijn dat je kleding niet meer schoon wordt). 

We verwachten jullie om 10.30 uur, rond 12.00 uur sluiten we af met heerlijke 

pannenkoeken. 

Breng ook jullie papa’s en mama’s mee, er is altijd wat te doen in de tent en ex-

tra handjes bij de kinderactiviteit zijn ook van harte welkom. 

Vragen over de borrelavond of de kinderactiviteit? Mail dan naar opge-

ven@denheikant.nl t.a.v. Lydia Schrauwen 

Tot in de tent!!   Activiteitencommissie de Heikant 

 

                             
 

mailto:opgeven@denheikant.nl
mailto:opgeven@denheikant.nl
mailto:opgeven@denheikant.nl

