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Colofon

Colofon
Bestuur:
Mathijs Verdaasdonk – voorzitter@denheikant.nl
Rian Verdaasdonk – secretaris@denheikant.nl
Patricia Oostvogels – penningmeester@denheikant.nl
Daan Jochems – daan.jochems@denheikant.nl
Erwin Verschuuren – erwin.verschuuren@denheikant.nl
Jan den Otter – jan.den.otter@denheikant.nl
Moniek Verboven – moniek.verboven@denheikant.nl
Patrick Daems – patrick.daems@denheikant.nl
Pim Berends – pim.berends@denheikant.nl

Redactie:
Angela Aarts – Redactie
Melanie Elst – Redactie
Sven van Hoof – Vormgeving
Mark Quirijnen – Vormgeving
Ellen Raeijmaekers – Redactie
Lydia Schrauwen – Redactie
Maarten Verdaasdonk – Vormgeving
Rian Verdaasdonk – Bestuur
Hilde van Zon – Redactie

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.
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Voorwoord

Voorwoord van de voorzitter
Beste Buurtgenoten,
Het is volop op lente! Wat in houdt dat we aan de vooravond staan van
het corsojaar. In deze periode bezoeken we onze sponsors, maken we een
rondgang in de buurt en gaan we een gezellige paasactiviteit tegemoet!
Afgelopen winter hebben we met zijn alle een ontwerp gekozen. De
gekozen creatie “Vervloekt” zal deelnemen aan het corso, maar voor het
zo ver is vraagt deze de nodige fanatisme, en inzet van onze buurt. Het is
een wagen waar voor iedereen wat te doen is! het maken van kostuums,
alternatieve materialen, beweging enz. enz. Er zijn al wat starts gemaakt
met een aantal dingen. Zo zijn door de fanatieke vormgevers tijdens de
cursus al wat onderdelen gemaakt. Binnenkort beginnen we met het stek
zetten en het planten van de knollen. Ook kunnen we ieders handjes
gebruiken tijdens het zetten van de corsotent. Houd hier voor ons nieuws
in de gaten! Zodat we weer een knallend meifeest, en een spannend
darttoernooi kunnen organiseren.
Laten we er met zijn alle wederom een gezellig leuk en mooi corsojaar
van maken! Ik wens jullie veel leesplezier in deze nieuwe editie van het
heikrantje!
Mathijs Verdaasdonk Voorzitter
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Corsorecept

Vervloekt gevuld eitje

Corsorecept: Vervloekt gevuld eitje.

Voor een spannend paasontbijt !
Wat heb je nodig? 2 personen
- 4 eieren
- 1 eetlepel mayonaise
- naar smaak peper, zout, kerrie en/of
paprikapoeder, verse bieslook
- pitloze zwarte olijven
Materialen
- steelpan
- kom
- vork
- lepel of spuitzak

Zet de pan met water op en kook de eieren hard.
Indien gewenst: snijd intussen de verse bieslook.
Halveer de eieren en verwijder het eigeel. Doe het eigeel in een aparte kom. Dep
vervolgens het eiwit schoon met een vochtig keukenpapiertje.
Prak het eigeel met een vork en voeg hier de mayonaise aan toe.
Voeg naar smaak de bieslook, peper, zout en/of kerrie- en paprikapoeder toe.
Verdeel het eigele mengsel over de eitjes door middel van een spuitzak of gebruik
hiervoor lepels.
Om een vervloekt eitje te maken garneren we het eitje af met een olijfspin.
Snijdt de zwarte pitloze olijf door midden. Leg de ene helft in het midden van het
gevuld eitje, de andere snijd je in 8 reepjes en vormen de pootjes, welke je om het
midden legt.
En dan nu, smullen maar!
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Tentbouwen

Tentbouwen

.

.

25 april gaan de eerste steigers weer de
lucht in! Dit weekend kunnen we veel
handjes gebruiken. Hoe eerder de tent
staat hoe beter! Houd de nieuwsbrief en de
app in de gaten voor hoe laat er aan de
tent gebouwd wordt!
Tot dan!
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Sponsorinterview

Sponsorinterview: café Den Bels
Den Bels is voor velen van ons wel een bekend station in de weekenden
of misschien zelfs doordeweeks. We investeren er genoeg geld in mag
gerust gezegd worden. Darten, kaarten, gezelligheid, op het terras
zitten en gewoon bier drinken, het kan allemaal bij Den Bels. Het is een
sympathieke kroeg waar je eigenlijk alle leeftijden tegenkomt.
We zitten aan de bar met Bart Goos, sinds januari 2017 mede-eigenaar
van de tweedeling Den Bels- De Cup samen met Ricardo van Hassel. Bart
doet het werk op de voorgrond bij Den Bels en Ricardo bij De Cup. Maar
achter de schermen doen ze het samen. Bart is 27 jaar en werkt nu al tien
jaar bij Den Bels en is het nog lang niet beu. Bart benoemd de afwisseling.
Zondagochtend veegt hij om zeven uur de feestbeesten buiten en een
paar uur later zit er een kaartclub. Dit soort contrasten houden het werk
leuk en afwisselend.
Bart verteld ons over hoe zijn weken eruit zien. Op maandag en dinsdag
heeft hij weekend. Op maandag moet hij vaak nog wat werk doen en ’s
avonds naar zijn hobby, de brandweer. Hij verteld ons ook open over de
heftige periode die hij heeft gehad, over zijn gezondheid. We hebben
respect voor hoe hij nu in het leven staat. Hij vertelt dat hij veel steun
krijgt van veel mensen en dat komt mede door het café.
Bij Bart is het wel bekend dat we van den Heikant graag bij hem
rondhangen. “Het is wel algemeen bekend dat den Heikant er qua
cafébezoeken de kantjes niet vanaf lopen”. Maar het mooie vind hij dat
er elke zaterdag ook nog veel andere buurten staan en dan vooral dat
iedereen elkaars vriend lijkt. Het is altijd gezellig, iedereen kent elkaar
en er is eigenlijk nooit ruzie. Het is een feit dat bij Den Bels van vijanden
vrienden worden gemaakt.
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Sponsorinterview

Bart is zeker zeven jaar lang fanatiek geweest bij Buurtschap Tiggelaar.
Hier kwam helaas langzaam een einde aan, omdat hij full time bij Den
Bels ging werken. Maar dat betekent zeker niet dat hij niets meer met
het corso doet, integendeel. Denk maar aan Belle Vue en de sponsoring.
“In Zundert helpen en gunnen we elkaar. Iedereen heeft eigenlijk zijn
eigen taak.”
We vroegen hem naar zijn band met onze buurtschap, buiten dat we
vaste klant bij hem zijn. Bart verteld dat zijn moeder eigenlijk van de
Vossenberg komt, maar dat is toch wel een beetje vergezocht. Ook heeft
hij een tijdje op den Heikant gewerkt. Hij heeft aardbeien geplukt bij
Patrick en Inge Daems. En natuurlijk sponsort het café ook onze buurt.
Bart vindt iedere buurtschap mooi en probeert er ook veel te helpen.
We willen Bart bedanken voor het gezellige gesprek en voor de vele
geweldige avonden bij hem in de kroeg.
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Twee luik

Tweeluik Moniek en Patricia

Moniek Verboven
In het kort; wie ben je en Ik ben Moniek Verboven
wat doe je in het
en ik werk bij Oostvogels
dagelijks leven?
Logistics als administratief
medewerkster.

Hoe ben je betrokken
geraakt bij de
buurtschap?
Wat doe je bij de
buurtschap?

Ik heb vanaf kleins af aan
op Den Heikant gewoont.

Patricia Oostvogels
Ik ben Patricia Oostvogels
en in het dagelijks leven
bied ik voornamelijk
administratieve
ondersteuning aan
ondernemers met mijn
eigen bedrijf Sterpo
Support.
Via Michael Foesenek

Op dit moment zit ik in het Ik ben penningmeester
bestuur en verzorg ik de
catering en de
merchandising.
Naast je
Plakken en tentactiviteiten Plakken, tikken en helpen
bestuursfunctie, wat zijn helpen organiseren.
tijdens het darttoernooi.
je favoriete
werkzaamheden in de
tent?
Jullie hebben
Hou de aanbiedingen
Veel succes. De Heikant
aangegeven je niet
goed in de gaten, vooral
is een fantastische buurt
herkiesbaar te stellen
de frikandellen gaan hard om penningmeester bij te
voor je bestuursfunctie
;).
zijn.
volgend jaar, wat wil je
kwijt tegen je opvolger?
Wat is je mooiste
DE Jubel met
Het vaandelfeest dat we
corsomoment?
paardenkracht.
mochten organiseren na
het winnen met
Paardenkracht.
Favoriete corsowagen? Moeders Kroost
Moeders Kroost en
Paardenkracht
Ooit wil ik nog…
Een keer figurant zijn.
een keer met zijn allen
een vaandelfeest
organiseren 😊😊
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Sponsorkliks

Sponsorkliks
Wil jij buurtschap Klein Zundertse Heikant een financieel steuntje geven?
Dat kan op verschillende manieren. Waarschijnlijk dacht je als eerste aan
sponsoring of de jaarlijkse rondgang. Maar er zijn nog meer manieren om
ons buurtschap te steunen.
Wist je dat....
Je buurtschap de Klein Zundertse Heikant kunt sponsoren met je
dagelijkse boodschappen? Je vakantie of je aankopen via bol.com? Dit
alles kan via Sponsorkliks en het kost je niets extra’s!
Hoe werkt Sponsorkliks?
Stap 1: open internet en ga naar de site van sponsorkliks.
Dit is www.sponsorkliks.com
Stap 2: Typ in de witte zoekbalk welke midden in het scherm bevindt
‘Buurtschap Klein Zundertse Heikant’
Stap 3: Selecteer de buurtschap door hier op de klikken, als het goed is
wordt deze nu blauw.
Stap 4: Je hebt nu de buurtschap herkent en je komt op een overzicht
met diverse webwinkels.
Klik de webwinkel naar keuze aan, nu kom je op de site van de webwinkel
en kan je je aankopen doen zónder extra kosten en mét een extra steuntje
voor de buurtschap.
Meerdere mensen gingen u voor, bedankt!
Door jullie heeft buurschap Klein Zundertse Heikant
een bedrag van € 333,84 opgehaald!
! Tip !
Download de SponsorKliks APP. Vanuit de app kun je direct winkelen en
de buurt sponsoren.
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Wist je dat?

Wist je dat?
Bij verhuizing, geboorte of een andere
verandering je een mail kan sturen
naar penningmeester@denheikant.nl
zodat wij het kunnen bijwerken in het
ledenregister.

We op zoek zijn naar
alternatief materiaal
aanmelden kan bij Moniek
Verboven
06 13 98 81 49

Er weer figuratie kleding gemaakt
gaat worden, lijkt het je leuk om te
helpen neem dan contact op met
Marie-Louise (0629120190) of
Wendy (0646880067).

12

5 Snelle vragen

5 Snelle vragen
Bij het Heikrantje houden we toch wel een beetje van gewoontes. Een
terugkerend item in het Heikrantje is de 5 snelle vragen. Aan iemand
worden vijf korte vragen gesteld, die ze op zijn beurt weer doorgeeft
aan een volgende persoon. Vorige editie werden de vijf vragen aan Kees
Schrauwen gesteld. Kees gaf het stokje door aan Tim Dockx.

1) Wie ben je?
Tim Dockx
2) Wat is de eerste wagen die jij kan herinneren?
De eerste wagen die ik me kan herinneren is Moeders Kroost.
3) Als je niet bij Den Heikant zou bouwen, bij welke buurtschap zou je dan
bouwen?
Hele moeilijke vraag, maar ik denk dat ik bij Stuivezand zou bouwen als ik
niet bij Den Heikant zou bouwen.
4) Kees Schrauwen wilde van jou weten; komt er nog een keer een
ontwerp van je?
Nou Kees, bij deze...
5) Aan wie geef je het stokje door en wat wil je van hem/haar graag
weten?
Ik geef het stokje door aan Simon Jochems. Zou graag willen weten
wanneer hij het slijpen een keer beu is.
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Sponsorinterview

Sponsorinterview Shoarma Luca Pizza
Nadat we bij Den Bels zijn geweest krijgen we toch wel een beetje
honger. En dat komt goed uit want ons volgende station is Luca. We
hoeven gelukkig niet ver te lopen, even oversteken en je staat bij Luca
binnen. Dit is ook een bekende route, want vaak na een avondje uit heeft
men honger. Gelukkig is het niet druk en heeft Luca tijd om even met ons
te praten.
We kennen Luca natuurlijk van de pizza avond bij ons in de tent. Dan
bestelt de buurt bij Luca en komen ze van Luca na het bouwen met heel
veel lekkere pizza’s de tent binnen. Shoarma Luca Pizza is ook bekend van
de donderdagavond, pizza avond. Alle pizza’s zijn dan veel goedkoper.
Luca is de eigenaar van Shoarma Luca Pizza. Hij is ooit begonnen met
een opleiding ICT en begon hierin ook te werken. Dit beviel niet en hij
besloot de horeca in te gaan. Hij had al wel een beetje ervaring in de
horeca, als bijbaantje, maar heeft vooral veel geleerd van vrienden en
door te lezen. Bij Luca is de klant altijd nummer 1 en op deze manier is
hij ook begonnen. Hij begon met zijn verse pizza’s voor een goede prijs,
goedkoper dan de concurrenten. Hij maakte de pizza voor de klant, hij
wilt graag weten wat de klant ervan vindt en zo probeert hij beetje bij
beetje zijn recepten te verbeteren.
Luca maakt lange dagen, want in het weekend is hij ook ’s nachts open.
Hij heeft vijf man personeel. Elke pizza die iemand van zijn personeel
maakt wordt door Luca gecontroleerd, hij staat op kwaliteit. We vragen
Luca ook of hij nog ambities heeft voor de toekomst. Hij vertelt dat hij er
wel aan gedacht heeft een Luca 2 te openen in Breda bijvoorbeeld. Toch
doet hij dit niet, want dan heeft hij zijn kwaliteit niet meer in de hand. Hij
kan niet op twee plekken tegelijk zijn.
We vroegen ons af of hij dan ook vaak zijn eigen pizza’s at. Waarop hij
antwoorde dat hij daar meestal geen zin meer in heeft na een hele dag
werken. Maar toch doet hij het wel vaak en natuurlijk vindt hij de pizza
Luca het lekkerst.
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Sponsorinterview

Sponsorinterview Shoarma Luca Pizza
Luca probeert zijn steentje bij te dragen aan het corso door middel van
zijn sponsoring. Hij probeert ook zo af en toe een beetje te helpen bij een
paar buurtschappen. Maar meestal heeft hij het te druk met diezelfde
buurtschappen van voedsel te voorzien. Wat meteen opvalt bij Shoarma
Luca Pizza als je binnenkomt is de muur aan de linkerkant. Onder de tv
hangen drie van onze wagens. Hier is Luca ook heel trots op en hij vertelt
dat hij over een paar jaar de hele muur vol wil hebben hangen.
Na het interview hebben we nog meer honger en dat komt goed uit,
want samen met Luca maken we de pizza Heikant. We bedenken een
familiepizza met vooral heel veel vlees en een beetje pit, vonden we wel
typisch voor Den Heikant. En deze pizza is zeker een aanradertje.
We bedanken Luca voor zijn heerlijke pizza’s en het gezellige gesprek.
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Jaarplanning

Jaarkalender 2018
Datum

Wat?

Bijzonderheden

22 April

Paasactiviteit

Klein Zundertse Heikant

25 April

Start tent zetten

Klein Zundertse Heikant

5 Mei

Wandelevenement

Wernhout

19 Mei

Carwash

Klein Zundertse Heikant

8 Juni

Maaifeest

Klein Zundertse Heikant

10 Juni

Zunderts Dahlia Dart
Toernooi

Klein Zundertse Heikant

16 Juni

Beachvolleybal
Toernooi

Schijf

29 en 30 Juni

Aardbeienfeesten

April 2019

Mei 2019

Juni 2019

Juli 2019
7 Juli

Boerendart

September 2019
1 en 2 September Bloemencorso
15 September
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Kindercorso

Veldstraat

Maquettes 2019

Buurtschap Rijsbergen

Buurtschap Schijf

Buurtschap Kapelleke

Buurtschap Stuivezand

Buurtschap ‘t Stuk				

Buurtschap Veldstraat

Tot op het aardbeienfeesten voor meer!
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Ontwerp 2019

2019: Vervloekt.
‘‘Eeuwen oude legendes spreken over een oud moeras waar een machtige
magiër overheerst. Hij bezit ongekende krachten, alleen is hij niet gesteld
op ongewenst bezoek - en de dwazen die zijn territorium toch zonder
toestemming betreden keren vaak niet terug. Maar eens in de zoveel tijd
kan er in het moeras een verontrustend lied gehoord worden.... En op
dat moment lijkt het wel of de zielen van de vermiste personen tussen
de bomen te zien zijn. ‘‘
Onze wagen ‘‘vervloekt’’ beeldt, zoals de titel al aanduidt, een vervloekt
tafereel uit. Voorop de wagen staat een magiër die onder zijn begeleiding
de gehele voorstelling op de wagen in beweging zet, met ondersteuning
van muziek. In en op de wagen zitten zowel figuranten als beweging: De
figuranten, die ruim op tijd van te voren worden gekozen, zullen compleet
gecamoufleerd zijn en verstopt zitten in de huid van de wagen tot aan
de heup of hoger. Deze komen tevoorschijn tijdens de voorstelling. De
beweging zit in een aantal schedels, hoorns en schijven op de wagen.
De holle oogkassen zullen ook omklappen en witte, ‘‘dode’’ oogbollen
worden.
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Ontwerp 2019

2019: Vervloekt
We willen graag met het ontwerp een aantal nieuwe dingen uitproberen,
waaronder het gebruik van rotte bloemen aan de onderkant van de wagen.
Hiermee willen we nadruk leggen op het drassige van het moeras waar
het tafereel zich in afspeelt. Daarnaast gaan we ook werken met droge
bloemen, alternatief materiaal zoals hout en lianen en drupslangen,
waarmee we water naar beneden willen laten druppelen in de overdekte
gedeeltes van de wagen.
Het is een kleine maar bewerkelijke wagen en om dit alles voor elkaar
te krijgen willen we dus al voreg beginnen met bouwen: Het liefst zodra
de tent overeind staat. Het doel is om alles minimaal 2 weken voor het
corso tik-klaar te hebben, zodat er genoeg tijd is om het alternatief
en de bloemen die moeten rotten/drogen aan te kunnen brengen op
de wagen. Dit jaar kan het werk aan de constructie, vormgeving en
alternatief materiaal allemaal tegelijk van start gaan, dus kom gerust
een keer eerder in de tent langs als je eerder mee wilt helpen.
Namens de ontwerpers:
Robbert Borias, Tim Dockx, Famke Jochems & Robin Jochems
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Oproep

Oproep van ontwerpers
Dit jaar willen we de wagen gaan bouwen volgens een redelijk strak
tijdschema. Naast de bouw van de wagen zelf komen er dit jaar meer
zaken bij kijken zoals figuratie, alternatief materiaal en kleding.
Daarom alvast een paar oproepen aan de buurt.
Figuratie
Wil je dit jaar figurant zijn op de wagen? Geef het zo snel mogelijk door
aan één van de ontwerpers. We willen namelijk aan het begin van de
bouwperiode al beginnen met het oefenen van de figuratie-beweging. Dit
onder leiding van een ervaren kundige op gebied van dans en ritme. Maar
let op! De figuratie is geen lolletje, er wordt best wat van je gevraagd.
Het is de bedoeling dat de figuranten zich tot de heup in de wagen
bevinden. De rest steekt uit de wagen. De houding die je aanneemt en
de bewegingen die je moet maken zullen best zwaar zijn. Het is dan ook
belangrijk dat je fit genoeg bent om dit uit te kunnen houden. Daarnaast
komen alle figuranten in het zicht en zullen worden voorzien van witte
lenzen voor een extra spannend effect. Ga voor jezelf even na of je dit
wel ziet zitten. Ruim van tevoren komt er een mogelijkheid om deze
lenzen uit te proberen. Opgeven en info bij Jan den Otter.

Kleding
Onder leiding van Marie Louise Mutsters en Wendy van Zundert zal de
kleding van de figuranten gemaakt gaan worden. De kleding zal bestaan
uit een basispak dat al dan niet gedeeltelijk verwerkt zal worden in de
wagen. Deze pakken worden verder helemaal in de stijl van de wagen
voorzien van bloemen en alternatieve materialen om zo een geheel te
vormen met de wagen.
Als het je leuk lijkt, om hieraan mee te helpen, kun je je aanmelden bij
Marie-Louise (0629120190) of Wendy (0646880067).
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Oproep

Oproep van ontwerpers
Alternatief materiaal
De wagen en de figuranten zullen voorzien worden van begroeiing die
veel bestaat uit lianen. Om dit zo natuurgetrouw mogelijk te realiseren
zoeken we nog naar de juiste ideeën en materialen. Mogelijkheden zijn
(combinaties van) jute, mos, touw, hedera, blauwe regen enzovoorts.
Weet of heb jij iets beters? Laat het weten! Tevens lijkt het ons zinvol
dat een klein groepje zich bezig houd met het verzinnen, verzamelen
en verwerken van het alternatieve materiaal. Wie wil dit als groepje
organiseren? Aanmelden bij Moniek Verboven 06-13988149.
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Ontwerp wedstrijd

T-Shirt ontwerp wedstrijd

!!! Open inschrijving t-shirt !!!
Net als de afgelopen jaren willen wij de creatievelingen binnen onze
buurt de kans geven om de voorkant van het corsoshirt te ontwerpen.
Dus heb je een leuk idee gerelateerd aan de wagen? Ga dan aan de slag
met je pc, tablet of gewoon met potlood en papier, en dien je ideeën in
bij het bestuur. Zoveel je maar wilt.
We zijn op zoek naar een pakkend ontwerp met humor. Ga uit van een
bedrukking met maximaal twee kleuren. Samen met de kleur van het
shirt zit je dan op drie kleuren. De winnaar krijgt de eer en een gratis
shirt!
We willen het winnende ontwerp bekend maken met het maaifeest,
daarom zien we jullie ontwerpen graag uiterlijk 1 mei tegemoet. Mail je
ontwerp(en) of duidelijke foto door naar secretaris@denheikant.nl
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Sponsors
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