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Beste Buurtgenoten,
Allereerst wil ik iedereen bedanken voor het fanatisme van iedereen bij het
deelnemen aan, en het supporteren van de verschillende activiteiten van andere
buurtschappen. We hebben als buurtschap duidelijk onze deelname aan de
verschillende evenementen laten zien!
Maar we zijn ondertussen beland in de laatste weken voor ons mooie Van Gogh
Corso. We hebben een warme zomer en de bloemen worden goed onderhouden op
het veld. Alle hulp is, in deze weken, voor het corso zeer welkom. Houdt de media
van uit ons in de gaten maar breng ook elkaar op de hoogte. Mocht je na het corso
ook tijd hebben om te plukken? Dit is dan ook zeker zeer welkom na het corso
hebben we nog een aantal leveringen aan andere corso’s dus ook dan kunnen we
velen handen gebruiken.
Verder is er natuurlijk voor iedereen ook nog genoeg te doen aan onze
corsocreatie. Misschien heb je een avond of wel een aantal zondagen tijd? Wie
weet kunnen we samen onze creatie Van Gogh wel net zo ver krijgen als
Paardenkracht? Aan de sfeer zal het zeker niet liggen deze is weer op en top!
Ik wens jullie veel leesplezier in deze bruisende editie van ons Heikrantje.
Bovendien hopen wij als bestuur jullie te zien in de tent, op het veld, of bij een van
de komende activiteiten. Verder willen wij iedereen een geweldig mooi en vooral
gezellig Corso toe wensen!

Mathijs Verdaasdonk, Voorzitter

Voorwoord voorzitter

Corso munten 2015
De prijs van de corso munt zal dit jaar duurder zijn dan het voorgaande jaar.
Waarom dit is en de onderbouwing ervan staat in de brief die ons bestuur heeft
ontvangen van Stichting Bloemencorso.
Hier enkele stukken uit de brief:
Onze overwegingen om in te stemmen met het voorstel om de prijs naar € 2,50 “te
verhogen”.
De eerste reden is van zeer praktische aard.
Vorig jaar hebben we besloten om te gaan werken met de muntautomaten zoals die
er stonden. Enerzijds moest dit leiden tot een effectievere en veiligere uitgifte van
de munten en anderzijds zou dit dus leiden tot een kostenbesparing in de vorm van
minder kassières. Echter door het grote aantal storingen (automaten waren
overigens gewoon leeg) is de beeldvorming dat het inzetten van de automaten niet
aan de verwachtingen heeft voldaan.
Niets is echter minder waar. We hebben (ondanks de storingen) in een hoger
tempo de munten kunnen uitzetten onder de bezoekers dan we hadden kunnen
doen met kassières. Om het geheel nog effectiever te laten verlopen was de
aanbeveling van de leverancier om naar een afgeronde prijs te gaan van € 2,00 of €
2,50. Op deze manier kunnen we de machines beter vullen met een veel lager
risico op het leeglopen/op storing gaan van de automaat.
De tweede reden is er een vanuit het kostenaspect.
De hoeveelheid kleingeld/wisselgeld die we vorig jaar hebben moeten bestellen
was dermate groot dat dit nog tot een behoorlijke kostenpost heeft geleid. Ook de
niet standaard “kleinere” glazen van Jupiler zijn duurder dan de standaard glazen
van Jupiler. Al met al hebben we dus best extra kosten gemaakt die we hadden
kunnen voorkomen. Dit kostenaspect gold uiteraard ook voor de horeca
ondernemers.

Corsomunten 2015

De derde reden komt voort uit de evaluatie van het afgelopen jaar.
Een aantal bezoekers heeft aangegeven helemaal tureluurs te zijn geworden van
de hoeveelheden wisselgeld die men terugkreeg. Eigenlijk stonden alle lichten dus
op groen om zaken in 2015 anders aan te pakken. Als bestuur vonden we het niet
correct om de prijs echt te verhogen. Daarnaast zagen we een prijsverlaging naar €
2,00 ook niet zitten. Omdat we de marge toch willen blijven behouden, worden de
bekers wel erg klein wat volgens ons de gastvrijheid van ons evenement niet ten
goede komt.
We zijn dus gaan kijken naar de grotere beker die in aanschaf ook nog goedkoper
is. De beker van 2014 had een inhoud van 20cl en kostte € 2,10. De grotere beker
heeft een inhoud van 25cl. De prijsverhoging is dus niet gelegen in een
eenheidsprijsverhoging maar komt voort uit een volumetoename. De 25cl beker
heeft dezelfde inhoud als een flesje Jupiler. Als we de volumetoename één op één
doorrekenen dan zou de 25cl beker ruim € 2,60 moeten gaan kosten. Omdat we
daarmee ons doel van minder wisselgeld voorbij schieten, hebben we in overleg
met de horeca besloten de prijs van € 2,50 te gaan voeren. Het margeverlies wordt,
naar verwachting, gecompenseerd in lagere kosten voor onder andere kassières,
goedkopere bekers en wisselgeld en leidt daarnaast tot een nog betere
beschikbaarheid van de corsomunten.

Corsomunten 2015

Sponsorinterview met Stefan Martens
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 Stefan Martens aan de beurt.
"Ik ben geboren in 1972 in Schijf, en ja die doen tegenwoordig ook mee met de
bloemencorso", zo begint Stefan. "Maar mijn vrouw Carola komt van "Den Heikant",
die is er geboren en getogen." Stefan vertelt verder. Stefan heeft vroeger de
landbouwschool gedaan en daarna de praktijkschool in Horst. Met Carola is Stefan
gaan samenwonen in Rucphen, toen naar Schijf verhuist en in 1999 naar Zundert
toe, waar ze toen een bedrijf verbouwt hebben, en waar ze nu ook wonen. In 2000
zijn Stefan en Carola getrouwd.
Het beroep van varkensfokker heeft Stefan van huis uit meegekregen. De
varkensfokkerij is begonnen met een paar duizend varkens. De biggen worden
geboren in Rijsbergen en wanneer ze ongeveer 25 kilo zwaar zijn komen ze naar
Zundert. Als de varkens 7 maanden oud zijn gaan ze weg. Deze dieren worden
'fokgelten' genoemd, dat zijn moederdieren voor andere varkensboeren die daar
mee gaan fokken. En dat worden dan weer de mest- of vleesbiggen.
Waarom is Stefan Sponsor geworden bij 'Den Heikant'? Omdat Stefan druk is met
zijn bedrijf kan hij weinig tijd vrij maken om in de tent te zijn. Om toch wat voor de
buurt te doen is hij sponsor geworden. Maar het belangrijkste is dat Stefan het
gewoon heel erg naar zijn zin heeft binnen de buurt. Zoals af en toe een kaart
avond met andere buurtgenoten uit de straat.
Het laatste weekend zit ik altijd aan de priktafel om bloemen te prikken, dat is
gewoon erg gezellig om te doen. En of de wagen nu eerste of laatste zal eindigen
dat maakt dan ook niet zo veel meer uit. (hoewel een mooie prijs nooit weg is
natuurlijk)
Onze dochters, Anouk en Noa, die komen iets meer in de tent. En ook met
kindercorso zijn ze altijd ook wel actief geweest. Vorig jaar heeft Noa nog met de
groep 8 meegedaan.

Sponsor interview
Stefan Martens

De mooiste ervaring bij het bloemencorso, dat blijft toch de wagen met de Tijger.
Dat blijkt unaniem te zijn, want ook Carola krijgt een glimlach op haar gezicht. "We
zien de wagen nog door de straten rijden, zo groot als dat beest oogde en zo mooi,
alles klopte aan die wagen," vertellen Stefan en Carola.
De laatste vraag die we stelde was, wat zou je het liefste willen doen bij de
buurtschap? Hierop antwoorde Stefan: "Dat ik maar een oud manneke mag
worden, en dan zou ik best wel wat voor het bloemenveld willen betekenen. Ja dat
lijkt me wel wat."
We lopen naar buiten om een mooie foto te maken van het hele gezin. Buiten zien
we ook de pas gebouwde stal staan. Bij het beeld van het varken maken we de
foto. En na de foto zegt Stefan: "Ik moet nog even verder. Dus jullie zien me het
laatste weekend wel weer in de tent. Want met de hele familie komen we tikken..."

Sponsor interview
Stefan Martens

Corso zonder grenzen

Zondag 7 juni. Geen gewone zondag. Op
deze dag nam er voor het eerst een Heikant
team deel aan Corso Zonder Grenzen. We
hadden een sterrenteam bestaande uit Ron,
Rik, Erwin, Pim, Joris en Tim. Na een korte
teambespreking, een strijdplan en een
worstenbroodje waren we er klaar voor.
Bij het 1e spel zat de snelheid er al gauw in. De zeepbaan was appeltje/eitje en de
toon was gezet. Blazen was het motto. Na een kleine dip bij A-walking, kwam het
kratten stapelen (binnen 15 min. Zoveel mogelijk bloemenkratten op elkaar). Lange
tijd hadden we hier een record staan met 26 kisten. Dit spel werd met een 3e plaats
beloond (van de 23 teams).
Weer een dip bij het puzzelen, maar toen kwam het succes van het kruiwagen
lopen. Zo snel mogelijk met een kruiwagen vol met spullen en een plank een
parcours van pallets afleggen. Ook dit leverde weer een topprestatie waardoor we
een mooie 6e plaats behaalden. Na weer een mindere prestatie (op een door KleinZundert fout uitgelegd spel, waar nu nog schande over gesproken wordt) kwam ons
moment. De Stormbaan!! Al de hele dag hadden we hier onze zin opgezet. Onze
Joker werd dan ook uitgespeeld, dat was zeker geen slechte keuze. Aangemoedigd
door een grote groep trouwe Heikanters vlogen we over de baan. De een na de
ander tikte de bel aan en we bleven blazen. stormbaan in 10 minuten. Een
record!!!!!!

Corso zonder Grenzen
Tim Schrauwen

Na dit overweldigende succes en een korte adempauze kwamen we aan bij het
laatste spel, Water sjouwen in een kruiwagen. We gingen weer hard van start, maar
al gauw kwam de langverwachtte prijs van onze snelheid (al vermoeden wij
sabotage), Rik kwam lelijk ten val door toedoen van een kuil recht naast het
parcours. Door de val van Rik besloten wij dit spel aan ons voorbij te laten gaan.
Na een kort overleg met de jury kregen we nog een herkansing en een lekker glas
gratis bier. Tot mijn grote spijt moest ik (Tim) helaas weg naar een etentje. De rest
van de ploeg ging het finale spel in. Mathijs was mijn vervanger. Ze hebben voor de
spek en bonen finale gespeeld voor de 9e tot de 12e plek. Je moest hierbij over een
hindernisbaan, glijbaan, autobandencircuit, onder een net doorkruipen met als doel
zoveel mogelijk m2 hek beplakken met papier. Erwin zegt: “we waren
superfanantiek, we gingen ervoor”. De papiervervoertechniek kon nog verbeterd
worden. Uiteindelijk hebben we deze spek en bonen finale gewonnen en zijn we op
de 9e plaats geëindigd.
Tot slot hebben we nog een lekker pilsje gedronken. Volgend jaar zijn we zeker
weer van de partij!
Tim Schrauwen

Corso zonder Grenzen
Tim Schrauwen

Wie ben ik
Hallo, ik ben Bram Gommers
Op 9 november word ik 12 jaar. Groep 8 heb ik gelukkig verlaten dus ik mag nu op
de steiger YES!!!!
Na de vakantie ga ik naar het Mencia Sandrode in Zundert.
Samen met ons papa en mama en mijn broertjes Daan en Max woon ik in de
Pastoor van Vessemstraat.
Ons Pa heeft samen met mijn oom Dimitri het bedrijf “Gommers Grondwerken” in
Wernhout.
Ik mag ook weleens met een kleine shovel of kraantje rijden , deze week mocht ik
van pa het terrein opvegen van het Stokperdje na de vakantie week. Dit is heel leuk
om te doen.
Later wil ik heel graag iets in de muziek gaan doen want ik ben gek van muziek. Ik
speel sinds mijn 10e jaar elektrische gitaar. Een eigen muziek stijl heb ik niet, ik
vind alle muziek wel mooi van Rock tot pop.
We hebben 2 parkietjes, (bij ééntje is het net of dat hij een petje op heeft ) en die
mogen soms los door het huis vliegen, maar dat doen we niet lang want wij moeten
van mama zelf de poep opruimen en ze poepen wel om de 10 minuten.
Het corso vind ik steeds leuker omdat ik nu meer aan de wagen kan doen.
Toen ik klein was ben ik samen met tante Angelique in de corso tent van Wernhout
geweest daar heb ik mijn eerste bloemen geprikt/tikt. Met oma Corry ben ik voor
het eerst in de tent van de Heikant geweest.
Mijn vriendjes van school gingen ook naar de tent van den Heikant dus ging ik
eens met hun mee. Dit vond ik heel leuk en gezellig.

Wie ben ik
Bram Gommers

Papa, mama en mijn broertjes gaan altijd het laatste weekend helpen om te prikken
en te tikken.
Ik wil veel meer naar de tent dus ga ik alleen op mijn fiets er is altijd wel wat te
doen in de tent.
Aan de lascursus heb ik niet mee gedaan ik had het even te druk met andere
dingen , maar opa heeft me al weleens een beetje laten lassen.
Het liefste ben ik aan het plakken en bloemen tikken.
ik vind het zo mooi als je de wagen ziet rijden en dat je kunt zeggen daar heb ik aan
mee geholpen.
De mooiste wagen ooit vind ik daarom Paardenkracht , omdat ik er aan mee
geholpen heb.
Moederskroost is ook heel mooi maar die heb ik nooit in het echt gezien.
Wirwar kan ik me nog wel een beetje herinneren, toen stonden we met vrienden
van pa en ma te kijken.
Het vaandel feest vond ik ook super leuk , de muziek toen het vaandel tevoorschijn
kwam vond ik vet en die schaduw van het paardje, net of dat er echt een paard aan
het sporten was.
Corso is leuk en we hebben een leuke vrienden groep in de tent.

Wie ben ik
Bram Gommers

Het beachtoernooi
Na het succes bij Corso Zonder Grenzen heeft
Team Kater haar reeks voortgezet naar nog een
buurtactiviteit. Dit keer wisten Rik, Ron en ik ons
nog op het laatste moment te plaatsen voor het
jaarlijkse Beachvolleybaltoernooi van Buurtschap
Schijf dat op zondag 21 juni plaatsvond.
Voorafgaand aan het toernooi hadden we maar amper van volleybal gehoord en
wisten we niet goed wat we moesten verwachten. Het toernooi werd gespeeld in
teams van 3 personen en er konden per wedstrijd maximaal twee sets worden
gespeeld. Eén wedstrijd duurde 15 minuten. De eerste wedstrijden werden
verassend gewonnen en we hadden de smaak snel te pakken. Het was vooral de
wil om te winnen dat ons de overwinningen bracht.
Helaas was het weer wat wisselvallig. Het duurde dan ook vrij lang voordat er
Heikant-supporters aanwezig waren. Toen deze supporters er eenmaal waren
gingen ze vooral filmpjes maken in plaats van ons aan te moedigen (Daan en
Mathijs, bedankt). Toch we waren blij dat Daan, Mathijs en de rest van de
supporters er waren ☺.
Naarmate het toernooi vorderde werd de concentratie, en dus ook de resultaten wat
minder. Vooral naar het einde toe was de concentratie ver te zoeken en dat heeft
een aantal plekken in de klassering gekost. De felheid en de wil om te winnen ging
zeker niet verloren. Uiteindelijk zijn we op een zeer verdienstelijke 17e plaats (van
de 36 teams) geëindigd.
Onze complimenten aan Buurtschap Schijf voor het leuke evenement. Volgend jaar
doen we als het aan mij ligt zeker weer mee en verwacht ik minstens twee teams
van ons buurtschap, maar dat komt
vast goed.
Team Kater slaat de Corsong over,
maar in 2016 zullen we weer actief
zijn op verschillende activiteiten van
de buurtschappen!
Joris Jochems

Beachvolleybaltoernooi
Joris Jochems

Klein Zundertse Heikant, Klein-Zundert en Raamberg

KINDERBUURTFEEST
3 oktober 2015
Groep 1 t/m 4 speeltuin Scherpenberg
Groep 5 t/m 8 magic bowlen
Beste kids,
Dit jaar gaan we weer samen met buurtschap Raamberg en Klein-Zundert een leuk
kinderbuurtfeest organiseren. Na een geslaagd slaapfeestje bij de Raamberg vorig
jaar, gaan we het dit jaar over een andere boeg gooien.
Voor de kinderen van groep 1 t/m 4:
We gaan ons gezellig vermaken bij Speelboederij Den Scherpenberg te Ruchpen.
Voor de kinderen van groep 5 t/m 8:
Met de wat oudere kinderen onder ons zullen we een magische avond beleven bij
het magic bowlen.
Verzamelen/ophalen:
We zullen bij elkaar komen om 13.30 uur bij Rian Verdaasdonk (Heischoorstraat
13). De ouders kunnen de kinderen weer rond 18.30 uur ophalen op bovenstaand
adres.
Kosten:
De kosten voor deze activiteit bedraagt 5,- euro p.p. verdere informatie krijg je via
een persoonlijke mail.

We hopen op een geslaagd kinderbuurtfeest! Tot dan!

Lascursus
Dit jaar zijn er weer 3 avonden besteed aan een lascursus, 16 personen hebben
hier aan mee gedaan.
Deze cursus wordt al 8 jaar gegeven door 2 lachende en gedreven
beroepslassers. Dit zijn Ruud Nouws en Frans Deckers. Zij werken beide voor het
bedrijf “FB Group “.
Deze mannen leggen alles haarfijn uit, ze beginnen hun cursus door te vertellen
‘draag veilige katoenen kleding ,stevige schoenen dus geen trainingsbroek‘.
Het is op geheel vrijwillig basis dat ze dit in de avonduren komen geven bij onze
buurt, daarvoor willen wij ze heel hartelijk bedanken!!!!
Het is mooi om te zien dat er ventjes van 10 /12 jaar zo fanatiek zijn om op deze
manier bezig te zijn. Zo ook de 14/15 jarige waren serieus leergierig, en eindelijk
waren er ook een paar meisjes die het aan durfde. De ‘ iets oudere’ jeugd was ook
vertegenwoordigd en deden goed hun best. Iedereen stond met veel plezier te
braaie.
Na het lassen van een examen werkstuk kreeg iedereen een diploma uitgereikt.
Proficiat!!

Lascursus 2015

Van de bestuurstafel

Naam: Patrick Pieter Cornelis Daems
Leeftijd: 43
Woonsituatie: Ik woon sinds mijn geboorte aan de Ettensebaan nr.1 en ruim 22 jaar
samen met Inge (waarvan 15.5 jaar getrouwd). We hebben 3 zoons Jaro 12jaar,
Dion 10 jaar en Regis 6 Jaar.
Beroep: Naast de boomkwekerij thuis (die Inge voornamelijk bij houd) verhuur ik
mezelf op ZZP basis als machinist, chauffeur en metaalbewerker
Waar ben je actief bij BS Kl Zundertse Heikant: Binnen de buurt ben ik te vinden in
de corsotent en het bestuur, waar ik de taken merchandising, drank, bouwplaats en
veiligheid heb. En in de wintermaanden bij de DAP
Wat zijn je leukste herinneringen binnen de buurtschap?: De eerste prijs met
Moederskroost blijft natuurlijk onvergetelijk. Maar ook de andere eerste prijzen,
vaandelfeesten, eerste prijzen met het buurtschappen voetbaltoernooi en de eerst
prijs binnen halen bij het touwtrekken bij buurtschap Klein-Zundert.
Wat zijn je ideeën voor de toekomst binnen de buurtschap/bestuur?: We zijn al
jaren goed bezig en voor de toekomst moeten we er samen voor zorgen dat het
goed en gezellig blijft gaan.

Bestuurstafel Patrick Daems

ALGEMEEN JAAROVERZICHT Den Heikant

September
Corsoweekend

6/7 september

Kindercorso

20 september

Oktober
Kinderbuurtfeest

3 oktober

Buurtfeest

24 oktober

Den Hoek / DJ Bas

27 december

Wandelen

November
December
Winteractiviteit

CORSO ACTIVITEITENKALENDER 2015
Wanneer
22 augustus
26 september
22 november

Welke
Buurtschap
’t Stuk
Molenstraat
Rijsbergen

7/8 december
Datum volgt nog

Allemaal
Rijsbergen

Wat is er te doen?
Corsong
Corso clash
Zaalvoetbaltoernooi Onder
de Mast
Corsofototentoonstelling
Verkoop kalenders

Algemeen corso jaaroverzicht

Activiteiten nieuws tijdens de bouwperiode

Net als voorgaande jaren hebben we ook dit jaar 3x een heikids
uurtje. We gaan dan samen met de jonge heikids wat knutselen in
het kader van het corso. Vorig jaar hebben we heel veel jonge
kinderen gezien in de tent en we hopen dan ook, jullie allemaal
weer te zien.
Neem je papa en mama mee, zij kunnen helpen aan de wagen er is
genoeg te doen.
Op zondag 30 augustus na de activiteit zijn er weer heerlijke
pannenkoeken, gebakken door Jan en Ger.
Vrijdag 21 augustus.
Na het las en buig werk komt de periode aan dat er geplakt moet
worden.
Vanavond niet een gewone plakavond maar een avond met een
“Frans”tintje.
Dus kom allemaal gezellig naar den Heikant om de wagen vol te
plakken.
Opgeven in de tent!
Zondag 30 augustus BBQ
Op de laatste doorwerk zondag hebben we weer een BBQ. In de
tent hangt een lijst waar je je kunt opgeven.
Eigen bijdrage is 7,50 euro p.p
Kinderen van de basisschool betalen 2,50 euro.
Opgeven voor 24 augustus!!
Betalen bij Nancy den Otter of Miranda Jorissen

Activiteiten bouwperiode

Bloemencorso Zundert naar Amsterdam

Dinsdag 28 juli 2015
Klokslag 09.00 uur vertrekt een overvolle bus enthousiaste
Corsoliefhebbers uit Zundert richting Amsterdam. Wij zijn van de
partij. Leuk om vandaag te kunnen laten zien en uitleggen wat voor
ons corso is. Een bijzondere dag want woensdag is het de 125e
sterfdag van Vincent van Gogh. En dat willen we uitdragen in het
maken van een tableau van dahlia’s. Wat voor ons gewoon is, is
voor vele mensen een openbaring als ze zien en horen hoe we te
werk gaan en hoeveel tijd er in zit om een wagen te kunnen laten
rijden. Jos heeft zich uit kunnen leven om mensen in diverse talen
dit uit te mogen leggen. Ik zelf heb me bezig gehouden met
bloemen prikken. En heb me vergaapt aan de vele mensen die daar
kwamen kijken. Jos is met diverse nationaliteiten op de foto gegaan.
Dat was wel lachen.
Het was een hele leuke dag met een leuk gezelschap. We mogen
trots zijn dat Zundert dit weer voor elkaar heeft gekregen.
Chapeau!!
Groetjes Jos en Wilma Damen.

Bloemencorso Amsterdam
Jos en Wilma Damen

Sponsorinterview Corrie en Jack Sprenkels
Tja, wie kent ze niet? Corrie en Jack Sprenkels. Al jaren een vertrouwd gezicht
binnen de buurt. Beiden zijn actief binnen de buurtschap ieder op zijn/haar eigen
manier. Toch komen er tijdens het interview verrassende dingen naar boven.
Voorstelrondje
Corrie en Jack hebben elkaar leren kennen toen ze 15 jaar waren. Op dit moment
zijn ze 33 jaar getrouwd, hebben 3 kinderen en 2 kleinkinderen, waar ze trots op
zijn.
Corrie heeft de opleiding MAVO gedaan en is toen gaan werken bij de Rabobank
waar ze balie werk deed en reizen verkocht. Dit heeft ze gedaan totdat Esther
geboren is. Daarna is ze thuis, samen met Jack, op hun eigen bedrijf gaan werken.
Jack van Jack van Jack van Jack is geboren op “de Eldert”, in het “Koggat”(dit
betekent volgens Jack slechte grond). Als 1 jarig manneke is hij verhuisd naar de
Prof. v/d Hoevenstraat, toen nog een zandpad, en is er nooit meer weggegaan.
Jack heeft als vooropleiding MAVO, Middelbare Land/tuinbouwschool. Vroeger
heeft hij in de kippen gewerkt, snavels kappen, enten e.d. Vanuit Achtmaal moest
hij vaak heel Nederland door om opfokkers af te gaan om hier te werken. Hij was
dan ook niet altijd vroeg thuis en werkte onregelmatig. De beslissing om voor
zichzelf te beginnen heeft Jack dan ook nooit betreurd, al was dit natuurlijk best wel
een grote stap. Van lieverlee hebben ze het bedrijf beetje bij beetje uitgebreid.
Het toeval wil dat de ouders van zowel Corrie als Jack ook kippenboer waren.
Het bedrijf was eerst gemengd, kippen en aardbeien. Ze hebben zelfs nog prei
gehad. Toen de kippen niet meer op de batterij zaten, zijn ze helemaal overgestapt
naar de aardbeien. Ze hebben aardbeien in de kassen en aardbeien van de “koude
grond”. Zelf zijn ze natuurlijk actief in het bedrijf, maar ze hebben hierbij ook de hulp
van personeel. Wij vroegen ons af hoe ze dit vroeger met de kinderen deden. Tja,
niet zo heel moeilijk hoor gewoon de box op de akker, en toen ze oud genoeg
waren mee op de tractor naar de veiling. Het voordeel was wel dat je altijd thuis
was voor de kinderen.

Interview Corrie en Jack

Wist u dat een temperatuur van ongeveer 25 graden goed is om een aardbei te
laten groeien. Is het warmer dan 30 graden dan groeien de planten niet goed, ze
krijgen dan gelijk bloemen.
Tja, hoe zijn ze nu eigenlijk bij het corso betrokken geraakt?
Corrie is gewoon gezellig naar de tent gegaan om hier te gaan helpen. Van het een
kwam het ander, ze rolde in een bestuursfunctie, ze werd gevraagd door Ome Jan
(Jochems). Ze zorgde ervoor dat alles wat gezegd werd genotuleerd werd, en in
een officieel jaarverslagboek terecht kwam. Dit heeft ze ongeveer 10 jaar gedaan.
Ook heeft ze de activiteitencommissie mee opgezet. Corrie is hier nog steeds
fanantiek bij betrokken. De gastvrijheid van Corrie en Jack staat ook hoog in het
vaandel. In de units gezellig met een groep kleding maken, vergadering voor het
een of ander, dit is allemaal mogelijk.
Hoe zijn jullie er toe gekomen om sponsor te worden?
Jack geeft aan dat de buurt niet zo erg rijk was. Toen Witte Wieven werd gebouwd,
bleek dit een hele dure wagen te worden, er zat veel ijzer in. Er is toen vanuit het
bestuur besloten dat er extra geld nodig was. Destijds zijn Jack en Corrie benaderd
om sponsor te worden. Omdat Jack niet zo heel fanantiek was met het corso heeft
hij besloten om dan op deze manier een bijdrage te leveren.
Wat doe je nu het liefste tijdens het corso?
Corrie geeft aan dat ze eigenlijk wel van alles een beetje doet, bloemenplukken,
bloemen steken, plakken, het verzorgen van de catering. Wat verrassend is, is dat
Corrie nog nooit echt getikt heeft, hier ligt wellicht nog een uitdaging. Jack geeft aan
niet zo veel tijd te hebben, maar het bloemenveld zou wel wat kunnen zijn in de
toekomst. Wel is Jack natuurlijk altijd van de partij met het uitrijden van de wagen,
hij doet dit al sinds 2002. Jack vertrouwd met de tractor voorop en Corrie met het
busje er achteraan. Ook is Jack altijd nauw betrokken met het afbreken van de tent
op dinsdag.

Interview Corrie en Jack

Wat vonden jullie van het afgelopen corso?
Corrie geeft aan dat het een druk jaar was, vooral na het corso, maar wel een
fantastisch jaar. Een 1e prijs! Corrie heeft ook hier weer volop bij geholpen, het
organiseren van het middagprogramma. Wat natuurlijk niet kon uitblijven was het
helpen voor het vaandel. Ze heeft bij alle vaandels al meegeholpen, uitzonderlijk!
Jack verteld dat hij Paardenkracht wel bij de eerste 5 had staan, maar dat hij 1e zou
worden had hij niet verwacht.
Wat zijn jullie verwachtingen voor het komende jaar?
Tja, moeilijk aan te geven, een 2e prijs is makkelijker, maar zegt Corrie een 1e prijs
is toch wel veel mooier. Het gevoel wat dit geeft, het vaandel, het feest bij het CCZ
is toch wel heel apart. Corrie geeft aan dat de mooiste wagen ooit toch wel
Moeders Kroost was, Jack knikt instemmend. Het kippenvel moment bij het
stoppen, de allereerste keer dat de Heikant 1e werd. Zowel de juryprijs als de
publieksprijs behalen, geweldig! Ze zaten op de eretribune toen werd omgeroepen
dat de Heikant 1e was. Corrie weet nog heel goed dat bij de Roskam alles oranje
was (destijds de kleur van de t-shirts). Zowel Jack als Corrie geven aan dat terwijl
ze onderweg waren naar de veiling er al heel veel complimenten en oooh’s en
aaaah’s kwamen vanuit de mensen die stonden te kijken, maar dat het ook
werkelijk gebeurde (de 1e prijs) was heel bijzonder.
Wat zijn jullie hobby’s?
Corrie geeft aan dat ze graag tennist. De laatste 15 jaar maken ze samen ook
grote, verre reizen.

Interview Corrie en Jack

Zijn er nog bijzonder of leuke anekdote’s?
Corrie geeft aan dat voordat ze met Jack getrouwd was NIET in de tent mocht
komen en ook NIET welkom was op het buurtfeest. Dit betekende dat Jack hier dus
ook niet naar toe ging. Ze is blij dat dit tegenwoordig wel mag, veel leuker zo. Ook
mocht je vroeger niet bij een andere buurtschap kijken wat er gebouwd werd.
Jack weet nog goed dat hij een keer als figurant voor dood moest blijven liggen. De
herinnering hieraan is niet zo leuk. Dit komt doordat heel veel mensen aan zijn
tenen friemelden om te kijken of hij goed in zijn rol bleef. Ook weet hij nog heel
goed dat hij samen met Johan van Beek en Kees Zagers op de Raamberg een
wagentje maakte. Ze gebruikten hiervoor een handkar met fietsenwielen. De kar
bleek zo zwaar te zijn dat hij doorzakte, al na 50 meter. Met bloed, zweet en tranen
gebouwd aan de mooie creatie, frustrerend dat deze niet kon meerijden met de
optocht.
Jack heeft nog een mooi compliment dat hij aan alle Heikanters wil meegeven:
De laatste10 jaar zijn we vanuit een buitenbuurt (die het niet altijd makkelijk heeft
gehad) een serieuze buurtschap geworden, waar de saamhorigheid goed is en de
jeugd goed vertegenwoordigd is. De buurtschap is goed bezig.
GA ZO DOOR!!!!!
Jack en Corrie hartelijk bedankt voor het interview, jullie hadden nog zo veel meer
te vertellen. Dus Heikanters, heb je nog vragen voor ze, of wil je gewoon een keer
lekker met ze kletsen? Dan zou ik zeggen, gewoon doen!

Interview Corrie en Jack

De aarbeienfeesten door de ogen van onze aardbeienkoningin
Afgelopen 13 en 14 juni was het weer zo ver. De jaarlijkse Zundertse
aardbeienfeesten. De aardbeienfeesten zijn in Zundert een traditie. Zo worden er
tijdens de aardbeienfeesten de ontwerpen van het komende Zundertse
bloemencorso gepresenteerd in de vorm van maquettes.
Ook wordt er elk jaar een leuke en gezellig braderie gehouden in de straten van
Zundert. Op zaterdag avond wordt er tijdens de presentatie van de corsoontwerpen de volgorde van de stoet voor het komende corso bekend gemaakt.
Tijdens de braderie zijn er allerlei leuken dingen te doen in Zundert, zo zijn er
verschillende winkels in Zundert die hun winkel dit weekend vergroten met een
kraam voor aan straat om zo hun winkel te promoten en spullen te verkopen. Ook
zijn er enkele buurtschappen of verenigingen die hun buurt of club willen promoten.
Zij staan er dan ook met een leuke kraam.
Ook wordt er elk jaar een verkiezing
gehouden om de mooiste kraam tijdens de
braderie. De aardbeienkoningin mag die elk
jaar, samen met de winnaar van het
afgelopen jaar, kiezen en bekend maken
tijdens de aardbeienfeesten , en vervolgens
een leuke prijs uitreiken.
De aardbeienfeesten in Zundert worden
georganiseerd door de winkeliers in Zundert. Elk
jaar zorgen die voor de kleding en sieraden van
de aardbeienkoningin. Afgelopen editie was ik
de aardbeienkoningin, ik heb dus de prijs uit
mogen reiken voor de mooiste kraam en heb
allerlei leuke bezoekjes mogen brengen aan
mensen in Zundert. Ik heb het dit weekend erg
naar mijn zin gehad en heb genoten van de
gezelligheid om me heen. Hopelijk tot de volgende
editie van de aardbeienfeesten in 2016!
Groetjes, Anouk Stoffelen

Aardbeienkoningin
Anouk Stoffelen

Wie ben ik? Pim Jochems
Onder dit kopje interviewen wij elke editie verschillende personen uit onze
buurtschap.
Wie is hij/zij toch ook weer, ik spreek hem eigenlijk alleen vlak voor, of tijdens het
corso. Deze welbekende vraag gaan we hier voor u beantwoorden. Deze editie
hebben we de vragen neergelegd bij Pim Jochems. Een actieve bouwer die ook
plaats heeft genomen bij de activiteitencommissie.
Wie is ….? Pim Jochems
Dag Heikanters,
Mijn naam is Pim Jochems. Ik ben 18 jaar oud en woon samen met mijn ouders,
mijn broer en zusje in Klein-Zundert. Op 3 maart 1997 ben ik geboren in het
ziekenhuis in Breda. Vanaf mijn geboorte ben ik lid van Klein-Zundertse Heikant.
Mijn opa en ons pa zijn allebei een lange tijd voorzitter geweest. Via deze weg ben
ik dus bij de Heikant terecht gekomen. Iets met een paplepel?
Wat doe je in het dagelijks leven?
Toen ik 6 jaar oud was ben ik begonnen met sporten. Ik was fel om te beginnen met
voetballen en ben lid geworden van voetbalvereniging ‘Moerse Boys’. Nu, 13 jaar
later speel ik nog steeds als aanvallende middenvelder in de A1. In 2013 ben ik
begonnen op het CIOS te Breda. Hier studeer ik voor sportleider. Na twee jaar hard
werken ben ik wat niveaus gestegen en ga nu het profiel SBAW (sociaal
bewegingsagoog) volgen. Daarnaast ben ik sinds kort lid bij Better Bodies waar ik
tussendoor lekker wat kan sporten. En natuurlijk ben ik in de zomer ook graag bezig
met corso bouwen. In de vakanties werk ik bij Boomkwekerij Frank Jochems,
tevens ook een sponsor van onze buurtschap.
Wat doe je het liefst in de corsotent/ bloemenveld/ etc.?
In de corsotent vermaak ik mezelf al heel snel. Ik vind eigenlijk alles wel leuk om te
doen in de tent. Maar toch zie ik mezelf het liefst lassen. En natuurlijk vind ik niets
leuker dan genieten van de gezelligheid!
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Wat vond je van het afgelopen jaar?
In één woord: GEWELDIG! Het was een goed en gezellig bouwjaar waarin we met
z’n allen een (p/k)rachtige wagen hebben weggezet. Een nooit te vergeten 1ste
plaats!!!
Wat verwacht je van de wagen dit jaar?Heel veel spektakel! Ook dit jaar ziet het er
weer naar uit dat we weer een mooie wagen weg gaan zetten. Naar mijn mening
kunnen weer een mooie prijs rijden, maar dat is afwachten.
Wat is jou mooiste Heikant ervaring?
Mijn mooiste Heikant ervaring was afgelopen jaar met Paardenkracht. Het was nog
mooier om dit mee te maken als duwer. Door het geluid onder de wagen kon ik
nauwelijks horen wat Ton Biemans ons aan punten gaf, maar dankzij Rik Verboven
deed ik maar hetzelfde wat hij ook deed. Dat was heel hard juichen en zo snel
mogelijk onder die wagen uit. Iets wat ik nooit meer zal vergeten!
Waarom ben je bij de activiteitencommissie gegaan?
Toen Mathijs Verdaasdonk voorzitter geworden is, heeft hij de activiteitencommissie
(AC) verlaten. Daardoor kwam er een leeg plekje in de AC. Ramon Zagers vroeg
aan mij of ik samen met hem het team wilde versterken. Uiteindelijk ben ik hier met
veel plezier aan begonnen en nog altijd fanatiek.
Wat zijn jou ‘taken’ bij de activiteitencommissie?
Tijdens de vergaderingen van de activiteitencommissie heeft niemand echt een
vaste taak. We proberen met z’n allen leuke ideeën op tafel te gooien zodat we
leuke activiteiten kunnen organiseren voor ons buurtje. Meestal zijn er wel groepjes
die samen één activiteit organiseren. Zelf doe ik momenteel samen met een
groepje de internationale avonden, de najaarsactiviteit en de jeugdactiviteiten.

Wie ben ik

Boerendart 2015
Buurtschap Veldstraat organiseert elk jaar de jaarlijkse Zundertse Boerendart. Een
leuk spel waar je met teams van 3 tegen elkaar strijd. Elke speler van het team mag
3 rieken naar het bord gooien. Per riek kan je maximaal 10 punten gooien , dus de
maximale score is 30 per persoon. Als elke speler van ieder team heeft gegooid
worden de punten opgeteld en kijken de scheidsrechters wie er gewonnen heeft.
Het winnende team krijgt 2 punten en het verliezende 0.
Dit jaar was buurtschap de Heikant weer erg goed vertegenwoordigt op de
Boerendart met maar liefst 10 teams! Er werd erg goed gestreden door alle teams
van de Heikant, met als gevolg een mooie 5de en 7de plaats voor de hoogst
geplaatste Heikant teams!
Al met al was het een zeer geslaagde en gezellige dag voor buurtleden die er
aanwezig waren! Zowel spelers als supporters. Graag willen wij ook buurtschap
Veldstraat heel erg bedanken voor de leuke en gezellige dag. Tot volgend jaar!

Daan Jochems

Boerendart 2015
Daan Jochems

Het 1e Corso Zundert Zaalvoetbaltoernooi
Het 1e Corso Zundert Zaalvoetbaltoernooi komt er! Het staat gepland voor zondag
22 november 2015 in sporthal Onder de Mast in Zundert.
Het gloednieuwe evenement wordt georganiseerd door buurtschap Rijsbergen en is
bedoeld voor alle buurtschappen en andere liefhebbers voor het spelletje uit de
regio, en natuurlijk voor mensen die het gewoon heel gezellig vinden om mee te
doen of om te komen kijken!
Lees snel verder voor meer informatie over het evenement en over de inschrijving!
Het toernooi
Gezelligheid is het absolute uitgangspunt van het toernooi! Je hoeft dus helemaal
niet goed te kunnen (zaal)voetballen om mee te mogen doen. Mannen, vrouwen,
apart of gemengd; als je maar 12 jaar of ouder bent, dan mag je meedoen!
Maar er staat natuurlijk wel iets op het spel. De wedstrijden zullen volgens de echte
regels worden gespeeld, met een objectieve scheidsrechter. Bij voldoende
inschrijvingen zullen we er uiteraard zorg voor dragen om de teams zo in te delen
dat iedereen een kans heeft om leuke wedstrijden te spelen.
Rondom de wedstrijden wordt uiteraard voor alles gezorgd. Kleedkamers, een
hapje en een drankje en nog watextra activiteiten om het geheel een gezellige dag
te maken voor jong en oud!
Teams
In het veld sta je met vijf personen: vier veldspelers en een (vliegende) keeper.
Zaalvoetbal is een intensieve sport, en daarom mag je ook nog (maximaal) drie
reservespelers langs de lijn hebben staan waarmee onbeperkt doorgewisseld mag
worden. Fans zijn uiteraard onmisbaar bij dit evenement.

Corso Zaalvoetbal

Inschrijving Zaalvoetbal tournooi

Heb jij er ook al zin in? Wij wel! Schrijf je daarom snel in via
zaalvoetbal@buurtschaprijsbergen.nl en vermeld daarbij de volgende zaken:

Buurtschap (wanneer van toepassing):

Teamnaam (mag ook buurtschapnaam zijn):

Aanvoerder (naam, e-mail, telefoonnummer):

Klasse* (A of B):

*Geef een eerlijke inschatting van de kwaliteiten van je team op basis van de
klasseringen goed (A) of beginners (B). Wanneer mogelijk zullen we deze
categorieen uitsplitsen naar twee verschillende competities, dus dit is bedoeld in het
belang van de teams om er voor iedereen een leuke en sportieve middag van te
maken!

Het inschrijfgeld bedraagt in totaal per team een tientje, en dat kun je gewoon op de
wedstrijddag betalen.

Schrijf je snel in, want we kunnen geen onbeperkt aantal teams inpassen. Graag tot
de 22e!

Inschrijven zaalvoetbal
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