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Beste Buurtgenoten, 

 

De winter van 2014/2015 waarin wij het vaandelfeest hebben georganiseerd is 

afgesloten met mooie herinneringen aan Paardenkracht. Tijdens de 

aardbeienfeesten kunnen we deze herinneringen ophalen bij de maquettes waar 

nog een keer een mooi plekje vrij is  gemaakt voor Paardenkracht. 

Maar het nieuwe corsoseizoen is weer geopend!  We hebben de knollen al weer 

geplant, de tent is gezet en het gezellige meifeest is gevierd! Tevens heeft ons 

jaarlijks darttoernooi 2e Pinksterdag weer plaats gevonden, wat zeer goed bezocht 

is door de darters en toeschouwers! 

Ondertussen zijn we al een behoorlijke tijd bezig met het bouwen van onze Van 

Gogh creatie. Waar vele handjes bij nodig zijn zowel op het veld als in de corsotent. 

Dus als je een avondje tijd hebt is er altijd wat te doen in de corsotent, en als je een 

steentje bij wilt dragen op het veld houdt dan de mail/social media in de gaten. 

Ik wens iedereen een mooi corsoseizoen, en  veel leesplezier voor deze eerste 

editie van 2015! Hopelijk zien we elkaar weer snel in de tent, op het veld of bij een 

buurtgelegenheid!  

 

Mathijs Verdaasdonk Voorzitter 

 

 

  

Voorwoord voorzitter 
 



 
Beste lezers, onder dit kopje interviewen wij elke editie verschillende personen uit 

onze buurtschap. 

Wie is die meneer/mevrouw  toch ook weer, ik spreek hem eigenlijk alleen vlak 

voor, of tijdens het corso. Deze welbekende vraag gaan we hier voor u 

beantwoorden. Dit stukje gaat over Robert Borrias 

 

Wie is Robert Borrias?  

Robert is geboren in Vianen. Een jaar later is hij verhuisd naar Zundert en is hij in 

de Vincent van Goghstraat gaan wonen. Hij is 37 jaar oud. Robert ging naar de 

Sint-Anna basisschool. Na de basisschool is hij naar de Christoffel in Breda gegaan 

waar hij zijn Mavo diploma heeft gehaald.  Daarna heeft hij een oriëntatie jaar 

gehad op de KMBO, om te kijken wat hij graag wilde worden.  Robert ging vroeger 

veel stappen overal en nergens, hij had niet echt een specifieke kroeg waar hij veel 

kwam. Hij is een aantal jaar in dienst geweest. Zijn passie voor corso begon toen hij 

4 jaar was, hij ging samen met zijn vader tikken bij buurtschap de Berk. Robert vindt 

het leuk om te klussen, sinds een aantal maanden is hij met Wendy verhuisd naar 

de Nachtegaalstraat waar hij veel klust aan hun nieuwe huis. Ook heeft hij een 

vijver met kooikarpers. Hij heeft veel goede vrienden bij de Heikant zoals Marco, 

Richard, Serge en nog meer. Robert vindt het leuk om series te kijken zoals The 

Walking Dead.  

Wat doe je in het dagelijks leven? 

Robert heeft vroeger als servicemonteur gewerkt bij Lensvelt in kantoormeubelen. 

De afgelopen 8/9 jaar is hij kippenvanger.  

  

Wie ben ik? 
 



 
Wat doe je het liefst in de corsotent/ bloemenveld/ etc.? 

Zo min mogelijk ;) Meer mensen aansturen.  Robert was vroeger actief bij de Berk, 

daarna is hij met zijn broer Aart- Jan mee gegaan naar Laer-Akkermolen omdat hij 

daar ontwierp. Toen is hij mee gegaan naar de Heikant waar hij het laatste jaar 

heeft geholpen met Dentro el Brezal. Toen is hij naar buurtschap Poteind gegaan. 

Hier is hij de afgelopen drie jaar ontwerper geweest. Zijn ontwerpersgroepje is 

gestopt. Robin heeft hem toen benaderd en gevraagd om bij de Heikant te 

ontwerpen. Waar hij erg veel zin in heeft! 

Wat vond je van het afgelopen jaar? 

Het afgelopen jaar was een emotioneel jaar, met het afscheid van zijn broer. Hij 

heeft veel steun gehad aan de buurten waar hij veel met zijn broer is geweest. 

Vooral de wagen van de Berk is bijzonder omdat het ontwerp van zijn broer was.   

Wat is jou mooiste Heikant ervaring? 

Het moment dat de Tijger eerste werd. Prachtig corso. Het moment dat ‘’De Sus 

zei;  na 56 jaar is het gelukt’’. Robert was dat jaar duwer onder de wagen. Hij 

verteld dat hij een aantal keer eerste prijzen heeft meegemaakt maar dat ‘Moeders 

Kroost’ de mooiste was. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Wie ben ik? 
 



 
Het Pokertoernooi 

Door Matz Jochems 

  

Op 31 januari 2015 was het jaarlijkse pokertoernooi van buurtschap de Lent.  Ik zelf 

heb hier aan deelgenomen, samen met 70 ander deelnemers. Aan iedere tafel 

zaten 8 mensen en werden er 3 rondes gespeeld  met een startbedrag van 250 

punten. Wat na iedere ronde opnieuw aan je gegeven werd . Na een tijd gespeeld 

te hebben beëindigde een ronde. Alle punten die je won mocht je mee overnemen 

naar de volgende ronde. Verloor je? Dan kon je gewoon weer opnieuw meedoen 

met 250 punten. In de 3 ronden werd het een knock out ronde en ging het er om 

wie er als laatste over bleef. 

Het was de eerste keer voor mij om hier aan mee te doen. Ik moet zeggen dat ik 

een serieuze en kalme sfeer had verwacht. Maar gelijk bij de eerste ronde was er 

een relaxte en leuk sfeertje aan de tafel. Er werden wat grappen gemaakt en 

iedereen probeerde elkaar een beetje uit de tent te lokken om een grootte slag te 

slaan. Tijdens de volgende rondes werd iedereen wat serieuzer omdat iedereen 

toch een echt potje wilde pokeren ook al stond er niks op het spel (niet dat iedereen 

maar wat deed, om dat er toch niks te winnen was) zelf had ik dit ook en heb dan 

ook een paar spannende ronden kunnen spellen en enkele met een paar goeie 

blufs. De laatste ronde was helemaal spannend omdat ik het tot de laatste 10 heb 

kunnen halen en tijdelijk chip leader was maar helaas ben ik 7e geworden hahaha . 

Ik heb het pokertoernooi als een leuk evenement beleefd en zal er zeker nog een 

keer aan meedoen en ik raad iedereen aan om ook keer mee te doen.          

  

Pokertoernooi 
 



 
Sponsorinterview met Jan Jochems 

Iedereen kent het bekende sponsorbord wel dat ieder jaar naast de tent staat. Maar 

kent iedereen ook de gezichten die achter de sponsorlogo’s hoort? Wij van het 

Heikrantje dachten van niet vandaar deze interviews met onze sponsors. Deze 

editie is Jan Jochems aan de beurt. 

Toen we op een regenachtige zondagmiddag bij Jan Jochems aan de tafel schoven 

zat er op zijn trui nog een stickertje: Jan van Jan. De dag ervoor hadden ze 

namelijk een familiedag/reünie zo staat Jan bij vele nog bekend. Jan van (oud-

voorzitter ) Jan. Maar ook de broer van: Frank, Jos en Loek! 

Veel met corsobouwen heeft Jan nooit gehad, vroeger omdat hij toen nog bij Jos 

Dams werkte en in die tijd er gewoon zo veel werk was dat hij geen tijd had om vrij 

te nemen voor het corso en op dit moment heeft hij natuurlijk zijn eigen 

transportbedrijf en dus nog steeds geen tijd om te komen bouwen. Tijdens het 

laatste weekend komen hij en Mieke met de kinderen wel even helpen met bloemen 

prikken.  

Want hij nog wel van (heel) vroeger weet is dat de bloemencorsowagen werd 

gebouwd door twee timmermannen en de uren die zij maakten werden vergoed. 

Deze vergoeding kwam van het geld dat werd opgehaald met de rondgang. Dat 

waren in die tijd maar 52 huizen op de Heikant.  

Waar Jan wel heel fanatiek in was, waren de activiteiten die werden georganiseerd 

door onze eigen buurt of door andere buurtschappen zoals de 6 kamp. Pa Jochems 

was dan de ‘coach’ van de groep en die was nog fanatieker. Hij bouwde zelfs thuis 

een zeepbaan na om zo zijn team te kunnen laten oefenen. Ook mochten ze geen 

bier drinken bij de ‘wedstrijd’ alleen hier werd niet altijd gehoor aan gegeven lacht 

Jan. 

  

Sponsor interview 
 



 
Zo als we in de vaandeleditie van ‘het Heikrantje’ hebben kunnen lezen heeft Jos 

tijdens zijn voorzitterschap voor sponsoren geregeld. De bouw van de wagen  ‘De 

Witte Wieven’ in 1998 was een dure wagen en het geld had Den Heikant toen niet. 

Jos heeft toen aan een aantal personen gevraagd of zij eenmalig wilde sponseren. 

Aan Jan werd dit toen ook gevraagd en omdat hij met zijn handen niet veel kon 

helpen kon hij via het sponsoren toch Den Heikant helpen. Alleen dat eenmalige 

duurde wat langer. Want nu in 2015 is Jan nog steeds SuperSponsor bij Den 

Heikant.  

Hoe Jan voor zijn eigen is begonnen is ook een apart verhaal. Omdat hij eigenlijk 

begonnen was zonder dat hij er zelf erg in had. Toen, 26 jaar geleden, werkte Jan 

nog voor Jos Dams. Die had gevraagd of Jan een vrachtwagen wilde gaan halen 

die Jos wilde kopen. Alleen toen Jan terug kwam met die vrachtwagen had Jos al 

twee andere wagens gekocht en hoefde hij die andere eigenlijk niet meer te 

hebben. En omdat Jan vond dat hij die wagen niet terug kon brengen heeft hij die 

wagen zelf maar gehouden. Toen heeft hij ook maar een containeraanhanger 

gekocht zodat hij in ieder geval containers kon laden.  

En dan moet je gaan beginnen, dit ging in het begin ook op z’n ‘Jans’ hij had aan 

iemand stro verkocht zonder dat hij zelf stro had. Hij is toen maar naar hun thuis 

gereden en gevraagd of hij daar stro kon pakken om te laden. En zo was zijn eerste 

rit een feit!  

4 jaar later heeft Jan het huis gekocht aan de Waayenbergstraat waar hij op dit 

moment  nog steeds woont met Mieke, die er sinds 1997 bij woont, en hun 4 

kinderen, Jantje, Willem, Liz en Jess. Nu heeft Jan 7 vrachtwagens, meer dan 

chauffeurs lacht hij.  

  

Sponsor interview 
 



 
Nu is Jan iedere avond thuis en doet hij ook meer kantoorwerk. Maar toen hij nog 

alleen reed, sliep hij bijna iedere avond in zijn wagen. Zelfs al was hij gewoon in 

Zundert. De reden hiervoor? Omdat anders zijn huis vies werd. 

Afsluitend aan ons gesprek had Jan nog wel een tip voor het corso in het 

algemeen. Bij hem in de straat is er een parkeerplaats met corso. De mensen die 

van uit Meer komen worden naar deze parkeerplaats gestuurd. Ook de oudere 

mensen met rollators of gezinnen met kinderen. Deze moeten dan helemaal te voet 

naar Zundert wat stiekem best een stuk lopen is.  

Jan zegt als je wilt dat corso druk bezocht blijft moet je ervoor zorgen dat mensen 

die vorig jaar geweest zijn dit jaar weer terug komen. Als mensen ver moeten lopen 

zeker de oudere kan dit een reden zijn om niet meer terug te komen.  

De tip die Jan heeft is zet pendelbusjes in van die parkeerplaatsen. Verhoog 

eventueel de parkeerkosten met € 1-, of vraag bij het pendelbusje een klein bedrag 

zodat mensen de keuze blijven hebben om met het pendelbusje te gaan of toch te 

lopen.  

 

  

Sponsor interview 
 

Sponsor interview 
 



 
Uit de oude doos 
Dit corsojaar staat in het teken van  Van Gogh.  Als je dan terug gaat in de tijd van 

onze buurtschap  kom je onder andere een ontwerp van Ad Vromans tegen.  Ad 

was verschillende jaren bij onze buurtschap als ontwerper betrokken. Helaas is Ad 

niet meer in ons midden maar door onderstaand ontwerp nog eens te laten zien  

blijft hij op een of ander manier bij ons.  

 

Titel: Vincent van Gogh 

Categorie: Wagen 

Jaar: 1978 

Buurtschap: Klein Zundertse Heikant 

Ontwerper: Ad Vromans 

Startnummer: 8 

Prijs: 8e 

Punten 336                 

Juryrapport: 
Een echt Zunderts onderwerp, dat knap was uitgevoerd met een prima figuratie, 

weinig of niets op af te dingen, heeft zijn plaats gekregen op de ranglijst, door 

concurrentie met de overige deelnemers.  

Uit de oude doos 
 



 
Hallo allemaal,  

 

mijn naam is Moniek Verboven, ik ben 

22 jaar en woon in Zundert. Op dit 

moment werk ik bij transportbedrijf 

Oostvogels op Hazeldonk als 

administratief medewerkster. Verder 

werk ik in het weekend ook nog 

regelmatig bij Café de Valk in 

Wernhout.  

Van kleins af aan ben ik al actief bij 

den Heikant en werd jaar naar jaar 

steeds fanatieker binnen de 

buurtschap.  

Meestal houd ik me bezig met plakken of met het alternatieve werk zoals 2 jaar 

geleden de led lampjes. Afgelopen jaar heb ik me, samen met nog een stel meiden, 

bezig gehouden met het bloemen  lijmen voor op de wagen. Dit was een enorme 

klus maar ook heel erg leuk om te doen.  

Ook was ik afgelopen jaar beweger in de wagen en wat is het dan gaaf om te 

mogen stoppen op de markt en onder de wagen uit te mogen komen. Hier droomt 

natuurlijk iedere corsobouwer van.  

Na het afgelopen corso ben ik door het bestuur benaderd of ik interesse zou 

hebben om in het bestuur te komen. Dat leek mij natuurlijk heel leuk en ben dus 

ook sinds 2 februari lid van het bestuur. Hierbij ga ik voornamelijk het eerste jaar 

meelopen met de catering en merchandising.  

Ik ben benieuwd wat dit jaar weer gaat brengen, ik heb er in ieder geval weer erg 

veel zin in.  

Groetjes, 

Moniek  

  

Voorstellen bestuur 
 



 
Verslag Paasactiviteit  

Op maandag 6 april was het weer tijd voor de jaarlijkse 

paasactiviteit. Dit jaar heeft de activiteitencommissie een 

evenementenbureau ingeschakeld om een leuk spel op te zetten 

voor den Heikant. 

Het spel wat we gespeeld hebben is een ‘Spy Game’. De Heikanters 

werden verdeeld in groepjes die als taak kregen hun missie te 

volbrengen. Bij de opstart van het spel was er een ‘geheim agente’ 

die de teams afzonderlijk een briefing gaf en de teams uitleg gaf 

over het spel. 

De teams kregen een koffertje mee waar aanwijzingen in zaten die 

zij moesten oplossen. Ook zat er in de koffer een wapen oftewel een 

waterpistooltje. In de koffer zat geld om aanwijzingen te kopen. 

Je kon als teams geld verdienen door op een koffer van een ander 

team te schieten of een afspraak te maken bij de ‘maffia’. Als je daar 

een opdracht goed uitvoerde kreeg je hier geld voor. Tijdens het 

spel was de spanning van begin tot eind te snijden. Het is een 

spannend spel. De opdrachten kon je oplossen door een goede 

creativiteit en samenwerking. Het spel speelde zich af rondom de 

Molenstraat. De missie was niet zomaar op te lossen. Wie is er te 

vertrouwen en wie niet? Wat mag je wel en wat mag je niet volgens 

de regels? 

Tijdens het spel konden de teams een aantal informanten vinden in 

Zundert. Hoe meer informatie en aanwijzingen de teams weten te 

verkrijgen hoe dichter ze bij de oplossing kwamen. De teams 

hebben met een hoop hilariteit en plezier het spel gespeeld.  

  

Paasactiviteit 
 



 
Na deze spannende middag was het natuurlijk tijd voor de 

prijsuitreiking. Iedereen wilde natuurlijk weten of zij de missie goed 

hadden opgelost. De teams hebben goed gespeeld en de scores 

lagen allemaal dicht bij elkaar. Het team wat verloren had kreeg een 

lintje, dit als aanmoedigingsprijs om de volgende keer een medaille 

te halen. De tweede prijs was een waterpistooltje, dit werd gebruikt 

tijdens de missie om geld te verdienen en je team te verdedigen. En 

ten slotte kreeg de eerste prijs een groter waterpistool als leuk 

aandenken aan de Spy Game. Na de prijsuitreiking hebben we met 

zijn allen frietjes gegeten bij ’t wapen van Zundert. Tijdens het eten 

werd er veel nagepraat over de missie. We hebben met zijn allen 

een ontzettend leuke middag gehad!  

 

  

Paasactiviteit 
 



 
  

Paas Activiteit Foto’s 
 



 
  

Nog …. Dagen 
Piet Domen 

 



 
Beste lezers, onder dit kopje interviewen wij 

elke editie verschillende personen uit onze 

buurtschap. 

Wie is die meneer/mevrouw  toch ook weer, ik 

spreek hem eigenlijk alleen vlak voor, of tijdens 

het corso. Deze welbekende vraag gaan we 

hier voor u beantwoorden. Dit stukje gaat over 

Ton Huijbregts. 

Wie is ….?Ton Huijbregts  

Is geboren in Breda. Hij heeft vier jaar 

tegenover de corsotent van de Markt gewoond. 

Daarna is hij verhuisd naar Rijsbergen en is 

daar naar de Sint-Bavoschool gegaan. Na de basisschool heeft Ton Havo gedaan 

op de KSE in Etten leur. Daar kwam hij in Havo 5 bij Jeroen Sprenkels in de klas en 

via via leerde hij Ronald Braspenning kennen waar hij mee naar “De Stal” ging. 

Samen met Ronald een keer naar de Heikant gegaan en Ton is nooit meer 

weggegaan. Hij heeft daar veel mensen leren kennen en een hechte vriendengroep 

opgebouwd. Met die vriendengroep hebben ze regelmatig feestjes en bouwen ze 

vervoersmiddelen voor de Zwarte Cross.  Ton zijn hobby’s zijn knutselen en motor 

rijden. In 2007 is Ton weer terug in Zundert komen wonen.  

Wat doe je in het dagelijks leven? 

Ton heeft vanaf 2008 zijn eigen bedrijf Proton Graphics in Zundert. Hij heeft van zijn 

grootste hobby zijn werk gemaakt. In het begin aan de Industrieweg en sinds twee 

jaar is zijn bedrijf gevestigd aan De Ambachten. Ton is vooral actief met het 

bestickeren  van auto’s/motors, reclamepakketten voor bedrijven ontwerpen en 

produceren, drukwerk, bedrijfskleding etc. Op zondag werkt Ton samen met Henk, 

Dennis, Erik, Richard en anderen aan de Zwarte Cross voertuigen.  

Wat doe je het liefst in de corsotent/ bloemenveld/ etc.? 

Hij vindt alles eigenlijk wel leuk om te doen. Klein beetje lassen, het vormen met 

tempex, het chroom plakken met paardenkracht, papier plakken, de ogen van de 

wagen, alternatief materiaal etc.  

 
  

Ton Huijbregts ~ Interview 
 



 
Wat vond je van het afgelopen jaar? 

Geweldig!! Tijdens het corso waren de reacties zo overweldigend dat 
niemand durfde te geloven dat het wel eens een winnaar kon zijn. Toch 
wist Ton zelf ook wel dat het een gave bak was! De beweging  klopte 
precies. De sfeer in de ploeg was goed en iedereen werkte samen om er 
een gave wagen van te maken. Ook het vaandelfeest was geweldig 
natuurlijk! Het kippenvel van de wagen werd herhaald met het zien van 
het vaandel. Gaaf!!  
 
Wat is jou mooiste Heikant ervaring? 

Het winnen met Paardenkracht en alle reacties van mensen is zo gaaf en 
zeker het gevoel als de wagen stopt is tof. Ook een kippenvel moment was 
toen Ton het vaandel voor het eerst zag! 
 
Wat heeft je overwogen hoofdsponsor te worden? 

De Heikant is voor Ton een club waar hij graag komt. Hij weet dat er geld 
nodig is om alles te financieren en daarom vindt hij het leuk om financieel 
bij te dragen. Je wordt altijd overal bij betrokken en je naam wordt 
vermeld in het Heikrantje en op het sponsorbord. Ton is ook 
aanspreekpunt voor diverse reclame en promotie & ook het ontwerpen 
van de shirtjes. Ton vind het tof om op verschillende manieren iets te 
kunnen doen voor de Heikant.  
  

Ton Huijbregts ~ Interview 
 



 
Beste buurtgenoten,                                                                

Eetcafé Den Soete Inval heeft een sponsoractie 

‘Samen houden we Zundert op de kaart’. 

Onze buurtschap Klein Zundertse Heikant is ook  

ingeschreven voor deze actie.  

Iedere organisatie uit de gemeente Zundert, die geheel bestaat uit vrijwilligers kon 

zich inschrijven voor onze actie.  

Zo dus hebben wij dit ook gedaan 

 

Hoe gaat dit in zijn werk: 

Bij besteding van iedere € 100,- tijdens het diner, mag u als gast zelf bepalen aan 

welke, ingeschreven, organisatie De Soete Inval  € 5,- mag sponsoren. 

Het zou natuurlijk heel fijn zijn dat jullie dan aan onze buurtschap denken. 

Dit bedrag kan aardig oplopen en daar kunnen we weer iets moois van organiseren 

of aankopen. 

Via Facebook kun je bijhouden hoeveel we aan sponsoring opgebouwd hebben. via 

www.facebook.nl/densoeteinval.  

 

Deze actie is alleen geldig bij contante 

cq pinbetaling, en is niet geldig in 

combinatie met andere acties. 

  

 

  

Sponsoractie Den Soete Inval 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.nvwa.nl/onderwerpen/regels-voor-ondernemers-eten-en-drinken/dossier/contactmaterialen-levensmiddelen/tips-voor-veilig-gebruik&ei=qS5SVeigNoq17gbXn4KACw&psig=AFQjCNEu2h1purjYkbNgeaUU1rX5tR2crA&ust=1431535649177742
http://www.facebook.nl/densoeteinval


 
Tentzetten 

 
Op donderdag 23 april stond er 23 man klaar om de tent te zetten. 

De deuren gingen open en de heftruck werd gehaald dus volop aan de bak.  

Die avond zijn er 3 lagen jukken overeind gezet. Mooi werk! 

De avond erna, op vrijdag, is er ook weer hard gewerkt. 

Zaterdagochtend zijn de dakspanten er op gegaan en s ’middags  de dakzeilen en 

de zijkanten.Weer een geweldig eerste weekend van tent bouwen. 

De week daarop is de kleine tent (lager stuk tot aan het kotje) dichtgelegd en de 

grote tent helemaal dicht gemaakt. 

Super gedaan mensen wat een mooie start voor het nieuwe corso seizoen. 

 

  

Tentzetten 
 



 
Voorstellen Activiteiten Commissie lid Nancy 

 Mijn naam is Nancy den Otter,  geboren in 

Rozenburg en ben 45 jaar. Ik woon in Klein-

Zundert , getrouwd met Jan en heb twee 

kinderen, Laura en Ramon.  

Na de MAVO heb ik de opleiding bloemsierkunst 

gedaan op de Middelbare Tuinbouwschool in 

Rijswijk. Na mijn opleiding ben ik gaan werken in 

een bloemenwinkel en na 7 jaar bij een 

tuincentrum. 

Toen wij gingen verhuizen naar Klein-Zundert, dit 

is bijna 7 jaar geleden, heb ik in de Thuiszorg 

gewerkt en op dit moment werk ik bij Dirk van den 

Broek. Mijn hobby's zijn tuinieren, wandelen, 

hardlopen en natuurlijk corso. 

Wij zijn nu ongeveer 6 jaar bij de Heikant en het 

is een ontzettend leuke, gezellige buurtschap. 

Ik vond het ook heel bijzonder om het mee te 

maken dat je als buurtschap eerste wordt.  

Ieder jaar probeer je steeds meer te helpen en 

vanaf dit jaar zit ik in de Activiteiten Commissie 

en hoop zo een steentje bij te kunnen dragen. 

Groetjes, Nancy    

  

Activiteiten Commissie 
 



 
Zunderts Dahlia Darts Toernooi 

Maandag 25 mei was het weer zover. Het jaarlijkse Zunderts Dahlia Darts Toernooi 

werd weer door onze buurtschap georganiseerd. Dit jaar alweer voor de 17e keer. 

Met net als vorig jaar weer een geweldige opkomst. 34 teams over 11 verschillende 

buurtschappen gingen de strijd met elkaar aan. Dat zijn ongeveer 140 darters. Het 

stond dus weer behoorlijk vol in onze tent. 

Rond 11:00uur kwamen de eerste teams zich melden bij de wedstrijdleiding. Wij als 

dartcommissie hadden de taak om deze dag wedstrijd technisch in goede banen te 

leiden. Dit deden we onder andere door de wedstrijduitslagen te verwerken in de 

computer en zorgen dat andere teams weer verder konden darten. 

Het was dit jaar een spannend darttoernooi. Na vier voorrondes was er een knock-

outsysteem. Er werd zowel een winnaars- als een verliezersronde gespeeld. De 

vier halve finalisten van de winnaarsronde waren De Markt, Veldstraat Helpt-

Elkander en Den Heikant. Na twee spannende halve finales waren het Helpt-

Elkander en Den Heikant die de finale behaalden. Jack, Niek, Robin en Daan 

gingen de strijd aan om de titel, maar helaas, Helpt-Elkander heeft het toernooi 

verdiend gewonnen. 

De verliezersronde werd gewonnen door het jonge team ‘De Praaivangers’. 

Normaal gesproken krijgt het winnende team van de verliezersronde een bladje 

bier. Maar omdat geen van alle ‘Praaivangers’ 18 jaar was, hebben we ze vanuit de 

catering getrakteerd op een schaal hakkedellen. 

Al met al was het voor onze buurt een zeer geslaagde dag. Volgend jaar hopen we 

opnieuw op een goede opkomst en weer een gezellig darttoernooi. 

Tot volgend jaar! 

Joris Jochems 

Namens Dartcommissie  

Klein Zundertse Heika  nt 

  

Darten 
 



 
Voorstellen bestuurslid Erwin 

 

Ik ben Erwin Verschuuren en ik ben 22 

jaar. Ik ben momenteel bezig met de 

laatste stappen van mijn opleiding in 

strategic management.  

Al zolang als ik me kan herinneren zit ik 

bij den Heikant en dat zal ook de 

komende jaren niet zomaar veranderen. 

 

Binnen de buurt was ik tot nu toe alleen 

actief bezig met de bouw van de tent en de wagen, maar ik wilde graag iets meer 

gaan doen voor de buurt en daarom heb ik me verkiesbaar gesteld voor het 

bestuur.  

De tent staat al weer en we gaan er met z’n allen weer een gezellig bouwjaar van 

maken. 

  

Voorstellen Bestuur 
 



 
Het Meifeest 

Het nieuwe corsoseizoen is weer gestart. De tent staat er weer klaar voor. En 

traditiegetrouw wordt het seizoen dan ook geopend met “Het Maaifeest”.  Natuurlijk 

te beginnen met een bakje koffie en thee . Onze voorzitter Mathijs Verdaasdonk 

sprak daarna een kort woordje en sloot af door iedereen uit te nodigen voor het  

buffet. Omdat dit corsojaar in het teken staat van “Van Gogh” heeft de 

activiteitencommissie de invulling van deze avond hierop gebaseerd. Zo ook het 

buffet heeft een vleugje van die tijd meegekregen. Denk aan de droge worst en de 

“hoofdkaas” ofwel zure zult. Dit laatste tot enkele neus optrekkingen van de jeugd. 

Zodra de yoghurt, bruine en gele vla gegarneerd met aardbeien en slagroom  

opgesmuld waren kon de tent ingericht worden voor dé activiteit van deze avond. 

Maar voordat hiermee gestart kon worden kreeg Karel de Hoon nog de microfoon 

om namens de ontwerpers hun maquette toe te lichten voor dit jaar. Zoals we de 

laatste jaren gewend zijn zal ook dit jaar weer veel gevraagd worden van ieders 

creativiteit en zal het wederom een spektakel worden. We gaan het beleven of 

Vincent zijn gezicht kan wisselen van treurnis naar enige optimisme.  

Er werden al voorspellingen gedaan wat we zouden doen deze avond en deze 

werden al snel bevestigd. De canvas doeken werden namelijk tevoorschijn gehaald 

met de bijbehorende  kwasten. Elk doek was voorzien van een kaartje met daarop 

het onderwerp wat geschilderd moest worden. De onderwerpen varieerden van 

Paardenkracht tot Bloemenmeisje en van Wir War tot Heraldiek. Vooraf waren er 

groepen verdeeld en per groep, van zo’n ca. 8 personen, ging men één doek 

beschilderen. Daarvoor kreeg je ongeveer 10 minuten. Zodra de tijd voorbij was, 

kondigde, onze trouwe spreker, Rian Verdaasdonk, aan dat men een plaats op 

moest schuiven zodat men verder kon gaan schilderen aan het volgende doek. Dit 

herhaalde zich een aantal keren zodat men op het laatst weer bij het eerste 

schilderij aankwam. Het was al bekend dat onze buurt vol creativiteit zat en dit 

spatte er zo van af dat men aan de canvasdoeken niet voldoende had. Zelfs de 

achtergrondplaten van karton kregen de gekste creaties. Ook hadden een paar 

groepen hun eigen symbool  terug laten komen op ieder doek zoals een teletubbie,  

een soort van donald duck of een krokodil. Na afloop werd er nog volop nagepraat 

onder het genot van een lekker drankje en kon zo het Maaifeest weer succesvol 

worden afgesloten.  Met dank aan de “AC”! 

Silvia van Rijckevorsel 

  

Meifeest 
 



 
Activiteitenkalender 

 

 

Wanneer Welke 
Buurtschap 

Wat is er te doen? 

2e weekend januari Allemaal Vaandelfeest 

Januari  De Lent Pokertoernooi 

Februari Poteind Corsokennis quiz 

19 april Molenstraat Wandelevenement 

3 mei Raamberg Voorjaarsmarkt 

15 mei Stuivezand Trekkertrek 

25 mei Heikant Dahlia darttoernooi 

7 juni Klein-Zundert Corso zonder grenzen 

13/14 juni Allemaal Aardbeienfeesten 

21 juni Schijf Beachvolleybal 

5 juli  Veldstraat Boerendart 

12 juli Markt Kofferbak sale 

22 augustus ’t Stuk Corsong 

26 september Molenstraat  Corso clash 

7/8 december Allemaal Corsofototentoonstelling 

Datum nog niet 
bekend 

Rijsbergen Verkoop kalenders 

Activiteitenkalender 
 



 
  

Activiteitenkalender 
 



 
 

      

De Heikrantredactie is op zoek naar jou! 

Ben jij iemand die graag een stukje schrijft?  

 

Creatief is en mensen interviewen interessant vindt? Dan 

ben jij diegene die we nodig hebben! 

Het Heikrantje komt 4 x per jaar uit, we komen hooguit 1x 

in de maand bij elkaar voor een vergadering om ideeën uit 

te wisselen. 

Dus denk jij dat je een beetje tijd kunt missen? Wil je op 

deze manier jezelf inzetten voor de Heikant? Laat het ons 

dan horen. 

 

06-20282721 

 

Buurtschap Klein Zundertse Heikant bedankt Jos Jochems uit Sprundel  voor 

het sponsoren van de kachels.  Hij doet dit al vele jaren zodat we er warmpjes 

bij zitten in de tent  en afgelopen jaar  met het Vaandelfeest en Maaifeest.  

  

Oproep Heikrantje 
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Volgende Heikrantje  
Augustus 

 


