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Met genoegen kijken we terug op een aantal
activiteiten. De vaartocht naar Woudrichem, de
Ladies Eve en het Kwartaalcafé voldeden
ruimschoots aan onze verwachtingen.

Sint Nicolaas Anders
De laatste jaren bemerkten we dat bij de
ontvangst van de Sint in de kantine van de
steenfabriek het steeds moelijker werd om een
goede sfeer te creëren. De ruimte was te groot
voor een beperkt aantal kinderen. Daarom
verplaatsen we het feest naar een huiselijke
setting.
Esther Bruijsters, Lambertusstraat 9, heeft met de
Sint contact gehad en afgesproken dat Sinterklaas
bij haar thuis alle kinderen tot en met groep 5 zal
ontvangen. Prima!
Op zondag 26 november a.s. zal de
goedheiligman om 15.45 bij haar aan huis komen
om de Hedikhuizense kinderen te verwennen.
Vanaf 15.00 uur is ieder welkom.
Om voldoende ruimte te maken moet u wel ruim
vooraf melden dat u komt en ook met hoeveel
personen meekomen.
Het nummer van Esther is: 06 41 99 14 70.
Later evalueren we hoe het is gegaan. Zoals de
vooruitzichten nu zijn groeit in het komende jaar
het aantal jonge kinderen.
Fotoboek Verrassend Brabant
De Hedikhuizense fotograaf Hans Janssen heeft
met Peter van Haaften een prachtig fotoboek
gemaakt met daarin ook een reportage over
Hedikhuizen en de Haarsteegse wiel. Speciaal
voor de inwoners van ons dorp is het boek voor
€15.— te bestellen bij hans_janssen@ziggo.nl.
(Hoge Maasdijk 13) Dit is voor bijna de helft van
de winkelprijs.
Voor de kerstactiviteiten volgt nog een flyer
met extra informatie.

Verrassend Kerstprogramma
Ook dit jaar worden alle inwoners van 65 jaar en
ouder weer verrast met een fraai kerststukje
Voor jong en oud
Op zaterdag 23 december a.s. zal om 19.15 uur bij
de verlichte kerstboom bij de Leerfabriek een
bijeenkomst voor jong en oud zijn. Speciaal voor de
kinderen zijn er bijzondere lampionnen gekocht.
Ook zullen er herders met echte schapen zijn. Om
het nog feestelijker te maken zorgt de
Dorpsvereniging verder voor sterretjes. We gaan
natuurlijk ook liedjes zingen en schenken we warme
chocolademelk.
Jong en oud mogen ook speciale wensen,
herinneringen, foto’s, tekeningen, etc. in de boom
hangen. Het is slim om deze te sealen of in een
doorzichtig hoesje aan te leveren.
Koor Albateso en Harmonie De Eendracht
Op zaterdag 23 december geven om 20.00 uur
bijna 60 zangers en muzikanten van het koor
Albateso en de harmonie De Eendracht ’s avonds,
na de bijeenkomst bij de verlichte kerstboom, een
kerstconcert in de Leerfabriek. Heel bijzonder! Na
afloop verzorgt de Dorpsvereniging onder het genot
van een drankje een gezellig samenzijn.
Voorafgaande aan het kerstconcert mogen op
zondag 17 december jong en oud in de Leerfabriek
kerstversiering voor de muzikale avond maken.
Start 15.00 u en einde 17.00 u.
Kerstviering in een bijzondere ruimte
Op zondag 24 december is om 20.00 uur een
liturgische kerstviering binnen de gewelven van Fort
Hedikhuizen. Deze dienst wordt verzorgd door pater
Van Dommelen. Na afloop is er koffie en zijn er
worstenbroodjes.
Gezien de beschikbare ruimte is vooraf aanmelden
aan te raden.
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