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Secretariaat

Penningmeester

Heischoorstraat 13
4882 JA Klein Zundert
Tel.: 076-5975576
secretaris@denheikant.nl

Achtmaalseweg 151
4885 AW Achtmaal
penningmeester@denheikant.nl

Wij zijn opzoek naar versterking voor het heikrantje lijkt dit je iets neem
dan contact op via heikrantje@denheikant.nl of via 06 30 96 10 89.

Buurtschap Klein Zundertse Heikant
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Voorwoord

Voorwoord van de voorzitter
Beste Buurtgenoten,
Het corso van 2018 is inmiddels al een tijdje achter de rug. de diverse
evaluaties van het corso, het buurtfeest en de najaarsactiviteit zijn
geweest. We kunnen beginnen met het nieuwe corsojaar 2019. Maar
eerst wil ik iedereen nogmaals bedanken voor zijn of haar bijdrage aan de
buurtschap! We hebben in dit corsojaar weer veel mooie herinneringen
op gedaan en veel geleerd.
Via deze weg willen wij nogmaals Ad en Joost bedanken voor hun
creativiteit en inzet voor de buurt afgelopen corsojaar. Helaas zag de
jury niet veel in onze wagen Corsorkaan. Gelukkig neemt dat niet de
gezelligheid weg binnen de buurt. Want zo wel op het veld, als in de tent,
tijdens de activiteiten en uiteraard het corso was het ontzettend gezellig
met elkaar! De gezelligheid geeft goede moet voor de toekomst. Zo
willen we in de winter van 2019 gaan kijken naar de mogelijkheden
voor de vormgeef cursus waar we het met de nabespreking over gehad
hebben. Ook zal er een nieuw ontwerp gekozen worden voor 2019. Dan
hebben we ook nog de Winterwandeltocht. Kortom voldoende in het
vooruitzicht dus deze winter!
Voor nu wil ik namens het bestuur iedereen prettige feestdagen en een
goed begin van 2019 wensen en veel leesplezier in deze editie van het
heikrantje!

Mathijs Verdaasdonk Voorzitter
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Sponsorinterview

Interview Kees van den Buijs ~ Sanidrõme van den Buijs
Op 17 oktober hebben wij een bezoek gebracht bij Kees en Marèse van
den Buijs. Het bedrijf van Kees en Marèse, Sanidrôme Van den Buijs,
sponsort de Heikant al sinds de oprichting van het bedrijf. Naast de
Heikant sponsort vdBuijsInstall/Sanidrôme structureel ook buurtschap
Wernhout en de stichting Bloemencorso. En daarnaast sponsoren ze ook
andere buurtschappen. Op dit moment zijn Kees en Marèse druk met de
bouw van een nieuw bedrijfsgebouw in Breda. Mooie aanleiding dus om
eens langs te gaan bij Kees voor een interview.
Kees is geboren op de plaats waar op dit moment het bedrijf staat. Hij is
begonnen als installatiemonteur en later nadat hij in dienst is geweest,
heeft hij in de avond opleidingen gevolgd. In 1990 is hij samen met Marèse
het bedrijf begonnen. Later hebben ze grond van de buren gekocht en
hebben ze het bedrijf kunnen uitbouwen en door kunnen groeien naar
de huidige grootte.
Zelf is Kees altijd actief geweest bij buurtschap Wernhout. In 1984 is hij, op
20-jarige leeftijd, voorzitter geworden van de buurtschap. In die periode
heeft buurtschap Wernhout 5 keer een 1e prijs en 2 keer een 2e prijs in
de wacht gesleept. Tijdens het voorzitterschap heeft hij veel geleerd op
het gebied van techniek, organisatorisch en vooral veel mensenkennis op
gedaan. Ervaring die hij later kon gebruiken in zijn bedrijf.
Marèse is geboren en getogen op de Heikant. De vader en broer van
Marèse, Jan en Jos Jochems, zijn samen meer dan 50 jaar voorzitter
geweest van de Heikant. Die verbintenis met ons buurtschap is ook een
van de redenen dat het bedrijf de Heikant sponsort.
Kees heeft zich ook actief ingezet voor de Stichting Bloemencorso. Zo
heeft hij zich bezig gehouden met de verpachting van de corsoterreinen
en was mede oprichter van het huidige sponsorhome. Op dit moment is
Kees alleen nog het laatste weekend actief bij buurtschap Wernhout.
Met de oude garde gaat hij dan nog een weekendje tikken.
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Sponsorinterview

Interview Kees van den Buijs ~ Sanidrõme van den Buijs
In juli 2019 zal het bedrijf van Kees en Marèse verhuizen naar Breda.
De palen zitten inmiddels al in de grond. Het nieuwe bedrijfspand komt
op het Rithmeesterpark te staan (door Kees ook wel Zundert-Noord
genoemd). De ligging langs de a16 is een prima plek met optimale
bereikbaarheid voor een grote regio. Daarnaast is er op deze nieuwe
locatie meer ruimte voor een beter zichtbare showroom en moderne
kantoren voor de stijgende vraag naar specialisme op het gebied van
duurzame installatietechnieken.
Met de verhuizing naar Breda zal het bedrijf zeker de Heikant blijven
ondersteunen.
Als afsluiting hebben wij Kees nog gevraagd of hij ons nog iets mee wilde
geven; hij geeft aan dat hij veel bewondering heeft voor de Heikant dat
wij als kleine buurtschap toch mooie prestaties leveren. Daarnaast is het
mooi om te zien dat het fanatisme bij de Heikant groot is. Of het nu om
het bouwen gaat of om de activiteiten rond het corso, de Heikant gaat er
altijd volledig voor.
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Corsorecept

Corsorecept

Créme Brulée
Een lekker toetje om met de feestdagen te maken.
Wat heb je nodig?
- 200 ml volle melk
- 1 vanille stokje
- 80 gram suiker
- 200 ml slagroom
- 4 eierdooiers
- 4 eetlepels rietsuiker om te
garneren
- bessen, aardbeien, frambozen en
bosbessen
Materialen
- pan
- schaaltje
Verwarm de oven voor op 125 graden. Doe melk en slagroom in een pan, snijd
het vanillestokje open, schraap het merg eruit en voeg merg en stokje aan het
melk-slagroommengsel toe.
Breng het geheel aan de kook en laat op een lage stand 5 minuten staan.
Verwijder het vanillestokje. Klop de eierdooiers met de suiker tot een romige
crème en schenk het melk-slagroommengsel erbij terwijl je blijft roeren tot het
mengsel dikker wordt. Giet het in vier ovenschaaltjes en zet ze een uurtje in de
oven.
Laat op kamertemperatuur afkoelen en zet ze daarna afgedekt 2 uur in de
koelkast.
Bestrooi elk schaaltje met een eetlepel rietsuiker en zet de schaaltjes kort onder
de grill tot de suiker gesmolten is. Of gebruik een gasbrander om de suiker mooi
bruin te karamelliseren.
Garneer met verse vruchten en geniet van de feestdagen !!!
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Puzzelen!

Raad de wagens
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Vacatures bestuur

Vacature bestuursfuncties.
Jan zal zich in 2019 niet meer herkiesbaar stellen. Het jaar daarop zullen Patricia
en Moniek er ook mee stoppen. Kortom, er komen vacatures binnen het bestuur
vrij.
Het bestuur van onze stichting bestaat momenteel uit 9 bestuursleden en heeft
samen de verantwoording voor bijna alles wat gerelateerd is aan onze jaarlijkse
bezigheden. Van bloemenveld tot nieuwe bouwplaats en van sponsorbezoeken
tot bouw wagen. Gelukkig zijn er commissies, groepjes en vele individuen die met
een stukje eigen verantwoording, in samenwerking met het bestuur, de Heikant
tot een succesvolle en leuke buurtschap weten te brengen.
Ieder bestuurslid heeft een eigen portefeuille maar dit betekent niet persé dat
je er alleen voor staat. Elkaar ondersteunen moedigen wij aan. En uiteraard
mag je je overal mee bemoeien en in meebeslissen, dus niet alleen je eigen
ding. Jaarlijks worden de taken herzien en eventueel herverdeeld tijdens de
eerste bestuursvergadering volgend op de jaarvergadering. De positie van
penningmeester, catering en veiligheid zullen in ieder geval herverdeeld moeten
worden. Maar denk je dat een andere functie binnen het bestuur echt bij jou past,
kunnen we hier altijd over in gesprek gaan!
Nu komen we in een andere situatie, nieuwe bestuursleden, nieuwe ideeën,
overdracht van kennis enzovoorts. Daarom even een kleine schets van de drie
vacatures.

Veiligheid
Hier zijn wij natuurlijk met de hele buurtschap verantwoordelijk
voor, maar jij trekt de kar en bent hoofdaanspreekpunt. We hebben het hier niet
over de veiligheid van de constructie van de wagen, maar over de veiligheid in en
rond de tent. Denk hierbij aan orde en netheid, brandblussers, verbandtrommel,
vluchtwegen en veel communicatie. Regelmatig heb je ook contact met de
veiligheidscommissie van Stichting Bloemencorso Zundert.
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Vacatures bestuur

Catering
Het hele seizoen eten en drinken wij in de tent. Tijdens het
tikweekend worden er de hele dag door honderden mensen voorzien van een
hapje en een drankje. Dit vereist een goed gepland inkoopbeleid en coördinatie
met onder meer de AC.

Penningmeester
Voor deze functie zoeken wij iemand die dit echt
voor een aantal jaren wil doen. Niet even voor een jaar of twee omdat dit een
moeilijk overdraagbare functie is. Je bent verantwoordelijk voor de financiële
administratie van de buurtschap. Denk aan de financiële verwerking van
inkoopfacturen, sponsoring, btw, verkopen merchandise, begrotingen, financiële
overzichten, bankrekeningen, ledenbestand, enzovoorts, enzovoorts. Ervaring
is geen vereiste maar is zeker wenselijk. Geen ervaring, maar je hebt iets met
cijfertjes en je bent super nauwkeurig? Prima, meld je aan!

En even algemeen:
- Wij vergaderen ongeveer 15x per jaar. Dit inclusief nabesprekingen en
jaarvergadering.
- Bestuursvergaderingen zijn serieus, maar daarmee niet ongezellig!
- Ieder bestuurslid is verantwoordelijk voor een eigen begroting en
uitgaven. Soms in overleg.
- Je bestuur verantwoording is belangrijker dan het meebouwen aan de
wagen.
Tot slot. Bij twijfel, of als je meer informatie wilt hebben, spreek iemand van het
bestuur aan. En mochten jou de bovenstaande portefeuilles niet liggen maar zou
je wel graag iets anders willen doen in het bestuur, laat het weten. De deur staat
altijd open.

11

Tweeluik Johan & Bjarne Jochems

Tweeluik Johan en Bjarne Jochems

Johan Jochems

Bjarne Jochems

Hoe oud ben je?

64 jaar

7 jaar

Wat zijn jullie van
elkaar?

Opa

Kleinzoon

Het leukste om te
doen vind ik:

Veel kisten naar de
bloemencommissie
rijden.

Bloemen plukken en
spelen bij de tent

Welke Dahlia is je
favoriet?

Cornel Bronze, daar
heb je het eerst een
kist van vol.

Rap-Rap, Een hele
grote zwarte in het
vrouwen rijtje.

Waar denk je aan bij
bloemencorso?

Heel veel bloemen
plukken.

Met Sem, Siep, Kes en
de rest in de Willem
Passtoorsstraat naar
het corso kijken.

Wat vind je de mooiste Moeders kroost was
wagen ooit?
misschien de mooiste
maar Wirwar was af!
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Paardenkracht!

Jaarplanning

Jaarplanning
December 2018

Wat?

8 December

Najaarsactiviteit

30 December

Winterwandeltocht

Bijzonderheden

Januari 2019
11 januari

Vaandelfeest

19 januari

Zaalvoetbal

Rijsbergen

Wandelevenement

Molenstraat

April 2019
21 april
Juni 2019
10 Juni

Zundert Dahlia Dart Kl. Zundertse Heikant
Toernooi

Juli 2019
7 juli

Boerendart

Veldstraat

September 2019
1 en 2 september

Corso

15 september

Kindercorso

Let op: Alle data zijn onder voorbehoud
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Buurtfeest 2018

Buurtfeest 2018
27 Oktober, Het Wapen van Zundert.
Dit jaar waren we te gast bij ’t Wapen van Zundert. ’s-Middags zijn we met
een gezellige groep gestart met een bakje koffie/thee en een lekkere
koek.
Wat had de activiteitencommissie voor hen in petto? Dit jaar een piramide
spel. Iedereen kreeg een nummer en je moest een groep van 2 vormen.
Daarna werd uitgelegd wat de bedoeling was. Een ander team uitdagen
om een spel te spelen. Als winnaar kwam je een trede hoger in de piramide.
Wie oh wie zou dit spel gaan winnen? Sommige teams gingen voortvarend
te werk en hadden het geluk aan hun zijde, andere teams hadden minder
geluk. Maar wat was het een gezellige middag, sjoelen, darten, vier op
een rij, hockeyspel e.d. vormde het toneel van deze gezelligheid. Aan
het eind van de middag was de winnaar bekend. Proficiat nogmaals voor
Annie Jacobs en Jack Sprenkels, dit was het winnende koppel.

Rond 7 uur kwam de rest van De Heikant binnen gedruppeld voor het
eten. We hebben genoten van een heerlijk koud- en warm buffet en
natuurlijk niet te vergeten het toetje! Eenmaal uitgegeten kwam onze
eigen DJ Bas in actie. Al vlug stond de dansvloer gezellig vol, ook waren
er natuurlijk weer privé optredens van enkele Heikanters. Om 12.00 uur
was het officiële feestje gedaan, maar de Heikant is nog enkele uurtjes
gezellig doorgegaan.

Iedereen bedankt voor de gezelligheid en tot op het volgende feest.

14

Buurtfeest 2018

Buurtfeest 2018
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5 Snelle vragen

5 Snelle vragen
Dit is een terugkerend item in het Heikrantje. Wij van de redactie vinden
het leuk als het Heikrantje door heel de Heikant gemaakt wordt. In dit
item leer je een buurtgenoot wat beter kennen. Deze geeft dan het
stokje weer door aan een door hem/haar uitgekozen Heikanter.
In de vorige editie stond Joost van Puijenbroek, hij gaf het stokje door
aan Kees Schrauwen
1. Wie ben je?
Kees Schrauwen
2. Wat is de eerste wagen die jij je kan
herinneren?
Pinokkio was mijn 1e wagen bij De Heikant
3. Als je niet bij de heikant zou bouwen, bij welke buurtschap zou je dan
gaan helpen?
Bij geen andere buurtschap
4. Joost en Ad wilde graag van je weten: Welke voorwerpen/zaken
neemt de DAP ploeg mee om de nieuwe kantine straks het vertrouwde
nostalgische Heikant gevoel te geven?
De blote vrouwenkalenders en natuurlijk de frietpan
5. Aan wie geef jij het stokje door en wat wil je graag van hem/haar weten?
Tim Dockx, komt er nog een keer een ontwerp van je?
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Wist je dat?

Wist je dat?

De Heikant iedereen heel erg bedankt voor de sponsoring, in welke vorm dan ook.

Wist je dat…
Wij Sandra Nouws van harte bedanken
voor de inzet die ze de afgelopen jaren
gedaan heeft voor het Heikrantje. Sandra
bedankt!!

Bakker Adams uit Baarle
Nassau bedankt voor het
lekkere gebak, broodjes en
koeken. Wat zijn wij
verwend geweest dit jaar.
Het was heerlijk!

Wist je dat…
De Heikant nog steeds heel blij is met oud ijzer!
• Je kan hiervoor bellen met Ger Verschuuren tel. 06 129 18 065
• Je het zelf mag wegzetten achter de tent
• Wat kunnen we niet gebruiken?: TV’s, koelkasten en diepvriezen

Wist je dat…
De bloemenploeg van de
Heikant dit jaar weer
1.000.000 bloemen heeft
geleverd! (evenals KleinZundert en Helpt Elkander).
Een top prestatie, zeker met
het weer van afgelopen jaar.

Wist je dat…
Firma Dams dit jaar voor niets het stro langs
ons veld heeft gereden. Bedankt voor deze
geweldige service!

PROFICIAT!
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Puzzelen!

Kruiswoordpuzzel
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Kerstsfeer

Kerstsfeer

Fijne feestdagen!
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Sponsorkliks

Sponsorkliks
Je kunt ons buurtschap ook GRATIS sponsoren via SponsorKliks. Een
aantal webwinkels willen verenigingen en goede doelen in Nederland
steunen. Zij doen dit via www.sponsorkliks.com. Voor iedere bestelling
die via SponsorKliks gedaan wordt, betaalt de webwinkel een commissie.
75% van deze commissie stort SponsorKliks op de bankrekening van het
gekozen sponsordoel.
Hoe werkt het?
Ga de volgende keer dat je iets online wilt kopen eerst naar www.
sponsorkliks.com en geef aan dat je buurtschap Klein Zundertse Heikant
wilt sponsoren. Daarna verschijnt er een overzicht met tientallen
webwinkels, waaronder Bol.com, Coolblue en Wehkamp, maar ook
Thuisbezorgd.nl en Hotels.com. Elke aankoop bij een van deze bedrijven
levert ons een commissie op terwijl jij zelf dezelfde prijs betaalt.Of je nu
rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of je gaat via SponsorKliks.
com naar de site van Bol.com, je betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste
geval keert Bol.com een commissie uit, waarvan 75% aan ons buurtschap
wordt overgemaakt.
Tip: download de SponsorKliks APP. Vanuit de APP kun je direct winkelen
of de prijs van een product vergelijken zodat je niet teveel betaalt. En
nogmaals, het kost je niets extra!
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Kleurplaat

Kleurplaat
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Uitnodiging Winterwandeltocht

Uitnodiging Winterwandeltocht

Winter
wandeltocht

GEORGANISEERD DOOR: BUURTSCHAP KLEIN-ZUNDERTSE HEIKANT

Wanneer:

30 december 2018

Afstanden:

5 km, 10 km en 15 km
(op de 10 en 15 km is er een rust-/koffiepost)

Vertrek:

Fam. Sprenkels
Prof. H. van der Hoevenstraat 5 B
4882 JE Klein-Zundert

Hoe laat:
Kosten:

Inschrijven 15 km tussen 09.00 – 09.30
Inschrijven 5 km en 10 km tussen 09.30 – 11.00
Volwassenen
Kinderen 6 t/m 12 jaar
Kinderen tot 6 jaar

€ 4,00 pp
€ 1,50 pp
gratis

Na afloop van de wandeltocht is er voor iedere
deelnemer een heerlijke kop soep.
Deelname is op eigen risico
Inlichtingen:
secretaris@denheikant.nl
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www.denheikant.nl
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