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Voorvoord

Beste Buurtgenoten,

De laatste maand voor ons jaarlijks bloemencorso is aangebroken. Dat houdt in dat er al weer bloemen
geplukt zijn, er volop geplakt en nog gelast wordt aan de wagen. Ook brengen de bouwers vrijdags na
het bouwen bezoek aan diverse horeca gelegenheden in Zundert.
Op ons bloemenveld, wat er ondanks het natte voorjaar goed bij ligt, worden al wekelijks bloemen
geplukt. Voor de bloemenploeg is het heel fijn als er tijdens de avondplukken extra handen zijn om
de bloemen te plukken, zodat deze in top conditie blijven voor ons eigen corso, en de leveringen na
het corso.
In de tent wordt ondertussen hard gewerkt aan Technica di Natura om deze op tijd klaar te krijgen voor
het laatste weekend. Mocht je nog een aantal avonden of dagen tijd hebben om te helpen dan zien
we je ook graag in de tent om onze wagen tik klaar te maken.
Ik wens jullie veel leesplezier toe in deze 2e editie van ons heikrantje boordevol corsokoorts. Namens
het bestuur wil ik iedereen een gezellig, en geweldig mooi corso toe wensen! Wij hopen jullie allemaal
te zien in de tent, op het veld of tijdens een van de komende activiteiten.
Mathijs Verdaasdonk, Voorzitter
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Wie is ... ?

Wie is Daan Jochems?
Daan is een actieve jongen van 23 jaar oud en woonde tot zijn tweede jaar in de Moersebaan. Nu
woont hij samen met zijn ouders, broer Robin, zus Famke en kleine broertje Ties, in het dorp van KleinZundert.
Na de lagere school is Daan naar de KSE gegaan en heeft daarna de opleiding MBO planten en bomen
gestudeerd. Nu is hij werkzaam in de pluimveeservice samen met nog wat rare bekende van hem!!!
Als kleine jongen kwam hij voor het eerst in de tent met de wagen Trollestrekken (1997) die zijn
moeder (Christel) heeft ontworpen samen met nog 3 andere ontwerpers. Daan zegt “Toen ik voor het
eerst op de steiger mocht tikken was dit aan de wagen Freez, daarom is die ook zo mooi geworden…
voegt hij toe. Het liefst is hij bezig met vormgeven en lassen aan de wagen en dan ook gelijk vanaf
dag 1. Tent zetten en afbreken is ook werk waar hij graag mee bezig is. Het ontwerpen van een wagen
zou hij ooit nog graag willen doen, maar daar is het nu te vroeg voor zegt hij zelf. Eerst wat meer
levenservaring op doen want je moet de boel wel goed kunnen overbrengen een aansturen. Daan zit
nu voor het 4e jaar in het bestuur en regelt ook het Dahlia dart toernooi mee.
Op zondagochtend “Corsozondag” zit Daan meestal (nog steeds) in de tent, hij helpt hem graag mee
afmaken en als de wagen in zijn volle glorie op de veiling staat te wachten voor vertrek dan gaat hij
even naar huis om te douchen zodat hij weer fris onder de wagen kan.
Afgelopen jaar was het wel stressvol en vermoeiend, hij hoopt dat het dit jaar wat relaxter zal verlopen.
Hopelijk dat we bij de eerste 5 zullen zitten of nog beter dat we dan dat stuk ijzer (de beker) mee
naar huis mogen nemen.
Je zou denken, is er nog wat anders dan corso wat Daan interesseert! Ja zeker zijn hobby’s zijn: voetbal
en darten. Met zijn vrienden bouwt hij corso in de tent van jawel, Den Heikant. Via onze buurtschap
heeft hij 4½ jaar geleden zijn liefje Anouk leren kennen. Anouk komt toevallig net binnen gelopen en
roept “als we op vakantie willen mag dat pas na corso anders gaat hij niet mee”.
Als ik vraag wat zijn mooiste herinnering is zegt hij gelijk Paardenkracht. Deze wagen stond niet hoog
in de poule maar “Bam!” we hebben laten zien dat we kunnen verrassen, ook met beweging.
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Sponsorinterview

Sponsorinterview met Johan Jansen / Special Plant Zundert
Iedereen kent het bekende sponsorbord wel dat ieder jaar naast de tent staat. Maar kent iedereen ook
de gezichten die achter de sponsorlogo’s horen? Wij van het Heikrantje dachten van niet, vandaar dit
interview. Deze editie is Johan Jansen aan de beurt van het bedrijf Special Plant Zundert.
Johan Jansen is 32 jaar oud en sinds 8 jaar woonachtig aan de Gaardsebaan. Hij woont hier samen met
zijn vrouw en twee dochters van 3,5 jaar en 1,5 jaar oud. Johan houdt van de Zundertse natuur. Zo
bezoekt hij vaak natuurgebied de Gooren en de Krochten.
Vanwege het bedrijf zijn ze terecht gekomen in Zundert. Het bedrijf Special Plant Zundert is een
unieke kwekerij met eigen plantensoorten. Door eigen veredeling en veredeling door collega
veredelaars proberen ze bij Special Plant Zundert de unieke eigenschappen in planten te vinden en
deze te communiceren naar klanten en consumenten. Enkele specialiteiten zijn de originele thee,
witte Gaultheria en de Maori collectie. Onze exclusieve producten zijn te vinden bij de exclusievere
tuincentra en de algemene producten zelfs bij Albert Heijn en de Jumbo.
De Gaard heeft geen corsobuurtschap. Dit kwam voor Johan de eerste jaren goed uit omdat het bedrijf
erg veel energie en tijd van hem vergde. Ze hebben dan ook geen tijd gehad om bij een corsobuurtschap
te helpen. Wel zijn ze elk jaar trouw bezoeker van het bloemencorso. Ze nodigen vele vrienden en
familieleden uit en gaan dan gezamenlijk naar het corso.
Nu ontkomen we nog aan het helpen bij het corso maar dit zou zomaar kunnen veranderen naarmate
de kinderen ouder worden. Via Maarten en Mathijs Verdaasdonk zijn we terecht gekomen bij Den
Heikant. Maarten en Mathijs hebben mij in drukke tijden in het bedrijf bijgestaan. En op deze manier
wilde wij wat terug doen
‘’Met familie en vrienden het corso weekend delen vind ik het mooiste aan het corso’’ aldus Johan
Jansen. Daarnaast vinden wij het zakelijk uitnodigen van klanten en relaties ook erg belangrijk. De
mooiste wagen vinden wij de tijger met haar kroost. Als ik aan het corso denk komt dit beeld ook
meteen bij me naar voren.
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Darttoernooi & Kinderbuurtfeest

Darttoernooi
Tweede Pinksterdag was het weer zo ver, ons eigen Dahlia Dart Toernooi. Een mooi evenement wat
ieder jaar weer drukker wordt bezocht. Zowel met teams als met bezoekers. Dit jaar deden er maar
liefst 36(!) teams mee. Dit verdeeld over 13 buurtschappen. De uitslag van deze dag is:
1 Bull Boyz
2 Veldstraat
3 Helpt-Elkander
Verliezersronde: De Berk

Beste kids van de Heikant!
Hebben jullie zin om samen met je vriendjes en vriendinnetjes een geweldig leuke middag te beleven?
Kom dan 1 oktober 2016 naar het jaarlijkse kinderbuurtfeest van buurtschap Raamberg, Klein-Zundert
en Klein-Zundertse Heikant.
Om 13:30 uur worden jullie verwacht bij Herberg ’t Pannehûske in Achtmaal. Zorg dat je kleren aan
doet die vies mogen worden. Na het eten worden jullie om 18:00 uur weer opgehaald.
Samen met de andere buurtschappen willen we hier een hele leuke en speelse middag van maken!
Aan jullie vragen we EUR 5,- als eigen bijdrage voor het kinderbuurtfeest.
Wil jij samen met je vriendjes of vriendinnetjes komen? Meld je dan aan bij Pim Jochems via
pimjochems97@hotmail.com of bel naar 06-1009 2222. Wij hebben er erg veel zin in!
Groetjes van,
Klein-Zundertse Heikant, Raamberg en Klein-Zundert
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Vriendenloterij

Steun Buurtschap Klein Zundertse Heikant via de Vriendenloterij!
Ons buurtschap steunen en tegelijkertijd kans maken op prachtige prijzen? Dit kan via de Vriendenloterij!
De VriendenLoterij geeft clubs en verenigingen in Nederland een financieel steuntje in de rug. Bij
deelname aan de VriendenLoterij kunt u zelf bepalen welk goed doel u steunt en vanaf nu kunt u
ook voor buurtschap Klein Zundertse Heikant kiezen.

Hoe werkt het?
De helft van de inleg van deelnemers die de Heikant als goed doel kiezen, gaat direct naar ons
buurtschap. Een lot speelt mee met 14 trekkingen in het jaar. De 12 reguliere trekkingen kosten
EUR 13,25 per trekking en de 2 extra trekkingen kosten EUR 12,75 per trekking. Elk lot dat een jaar
meespeelt levert de Klein Zundertse Heikant dus EUR 92,25 op.

Wat kunt u winnen?
U maakt elke maand kans op een prijzenpakket met fantastische geldprijzen, reischeques, auto’s,
dagjes uit en tienduizenden andere prijzen!

Belactie maandagavond 17 oktober
Op maandagavond 17 oktober organiseren wij samen met de Vriendenloterij een belactie.
Deze avond kunt u een telefoontje verwachten van één van onze leden met de vraag of u wilt
meespelen in de VriendenLoterij voor Buurtschap Klein Zundertse Heikant. Als u al meespeelt in de
VriendenLoterij kunt u uw lot desgewenst omzetten naar ons buurtschap.
U zit bij de VriendenLoterij nergens aan vast. U kunt op elk gewenst moment het lot stopzetten. Hoe
langer u meespeelt, hoe meer u ons buurtschap steunt.
Mochten er vragen over de Vriendenloterij zijn, kijk dan op www.vriendenloterij.nl of neem contact op
met het bestuur via bestuur@denheikant.nl.

7

En wie is ... ?

Wie is Thom Elst?
Ook in dit Heikrantje zijn we weer op de koffie geweest bij een bekende of misschien wel minder
bekende Heikanter. Vaak ken je iemand wel van gezicht of weet je niet wie diegene nu is. Hier willen
we je kennis laten maken met een Heikanter.
Thom Elst, een bekend gezicht bij Den Heikant. Thom geboren op 27 september 1975 te Breda stond
ons al op te wachten bij de voordeur. En hoe goed je soms al iemand kent is het vaak lastig om een
interview te starten maar bij Thommie was het ijs zo gebroken. Want hij zei met binnenkomst al dat
de stofzuiger klaar stond want daar kwamen we toch voor.
Thom, Thommie, Thompex, Karthommie en zo zijn er nog wel meer ‘bijnamen’ zegt Thom lachend.
Na zijn geboorte heeft Thom nog 2 jaar in Rijsbergen gewoond. Hierna zijn ze verhuisd naar de
Hazenmeren, het ouderlijk huis van Frans Jacobs. Vanaf zijn 8ste / 9de jaar bouwt hij al bij Den
Heikant. Dit was dan eerst alleen in het laatste weekend, bloemen prikken. Dit was dan bij Dina in het
stalletje, want tegenwoordig mag je pas de steiger op als je de basisschool hebt verlaten (vaak rond
je 12de / 13de jaar) maar mag je wel in de tent in. Vroeger mocht je pas vanaf je 12de de tent in.
De broer en zus van Thom gingen in het begin ook wel mee helpen. Maar zijn zus is op den duur wel
verhuisd, ze komt de laatste jaren wel een paar keer helpen met het neefje van Thom. De broer van
Thom heeft te weinig tijd door de boerderij.
Als we aan Thom vragen wat zijn ‘taken’ zijn bij Den Heikant of wat hij graag doet. Zegt ie eerst
lachend ‘mensen voor hun voeten lopen’ en daarin moeten we hem gelijk geven daar is hij ook heel
goed in! Maar daarnaast vindt hij het leuk om te kartonnen of te tempexen. Beetje aan de kant zitten
en zijn ding doen. Hij hoeft niet perse op de voorgrond te treden. Laat hem maar lekker zijn ding doen.
Ook zorgt Thom er vaak voor dat de lijm klaar staat voor het plakken. Hierdoor gebeurd het wel eens
dat mensen aan hem gaan vragen waar ze het beste kunnen gaan plakken of hoe ze het beste kunnen
plakken. Maar deze rol wil hij liever niet. Dat is de taak van ontwerpers vindt hij.
Ook zit Thommie bij de DAP (Donderdag-Avond-Ploeg) bijna vanaf het begin zegt ie, ongeveer een
half jaartje later. Dit zijn leuke avonden zegt ie, een beetje ouwehoeren, de buurman ‘pesten’ en
allerhande klusjes doen. Daarnaast is hij ook al een jaar of 6/7 wagen begeleider en heeft ook een
aantal jaar geduwd en een keer figurant geweest. Dit zijn ‘baantjes’ waar hij trots op is.
Vanaf 2010 woont Thom in Zundert. Als Thom klaar is met werken bij Lena-Plant helpt hij graag zijn
broer John op de boerderij, doet ie graag op zijn tijd ‘bankzaken’ of gaat hij een rondje wandelen. Maar
dit laatste doet hij alleen met goed weer.
Als we hem vragen of hij ooit bij een andere buurt wil bouwen is dit niet aan de orde. Al moet hij dit
jaar wel een keer bij Rijsbergen gaan helpen dit heeft hij aan Ruud beloofd. Want vorig jaar zijn een
aantal mensen van de DAP bij Rijsbergen gaan helpen maar Thom niet. En Ruud had de DAP – 1 toen
bedankt hiervoor en Thom laten beloven dit jaar toch een keer te komen.
Over het ontwerp van dit jaar heeft hij nog niet een echte mening klaar staan. Hij moet er nog in komen
zegt ie, maar dat heeft hij wel vaker. Hij vindt wel dat er op gelet moet worden dat corsowagens geen
carnavaleske uitstraling gaan krijgen. De wagen op zichzelf moet staan en de bewegingen en het
geluid moet dit nog sterker maken. Als hij nu een oordeel moet geven vind hij Schijf en Molenstraat
het meest verrassend.
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En wie is ... ?

Zijn eigen top van Den Heikant is:
Yamantaka
Moederskroost
Wirwar
Dentro el Brezal
Die laatste twee liggen gelijk. De keuze is hiervoor is dat het gevoel ‘het samen zijn, samen bouwen’
hier erg overheerst en dat vindt hij het leukste aan corsobouwen.

Als we vragen of Thom nog een tip heeft voor Den Heikant heeft hij een tip voor de activiteitencommissie.
Hij zou het leuk vinden als er nog eens een buurtfeest komt net als ‘echt vroeger’ waarbij je lekker kan
buurten en spellen kunt doen.

9

Agenda corsoweekend

WEEKAGENDA CORSO 2016
Woensdag 31 augustus
09.00 uur start met bloemenplukken
13.00 uur start met bloemen prikken
19.00 uur start met bloemen prikken en tikken
Donderdag 1 september
09.00 uur start bloemenplukken
12.00 uur lunch bloemenploeg bij Carolien en Johan, verkoop polsbandje EUR 1,00
13.30 uur gaan we verder met bloemenplukken
15.00 uur start met bloemen prikken en tikken
18.00 uur even naar huis om te eten
19.00 uur bloemen prikken en tikken, tussendoor zorgt onze catering voor een hapje en een drankje
01.00 uur stoppen we zodat we vrijdag er weer flink tegenaan kunnen
Vrijdag 2 september
09.00 uur start met bloemen prikken en tikken
12.00 uur even naar huis om te gaan eten, om 13.00 uur gaan we weer verder
18.00 uur even naar huis om te gaan eten, om 19.00 uur gaan we weer verder
20.00 uur – 21.00 uur verkoop polsbandje EUR 1,00 in de tent. Tussendoor zorgt de catering voor een
hapje en drankje
01.00 uur we stoppen met werken aan de corsowagen
Zaterdag 3 september
09.00 uur start ontbijt , lekker eten om daarna weer fanatiek aan de wagen te werken, bloemen
prikken en tikken.
16.00 uur soep voor de volwassenen, 16.30 uur frites voor de kinderen.
17.30 uur hapje eten, verkoop polsbandje EUR 1,00.
19.00 uur is iedereen weer aan het prikken en tikken aan de corsowagen. Er moet veel werk verzet
worden want op………………
Zondag 4 september
06.00 uur gaat de tent open en zal rond 07.00 uur de wagen in zijn volle glorie naar buiten rijden.
Alle belangstellende zijn van harte welkom. Ook kan er bij de bouwplaats alvast opgeruimd gaan
worden, we kunnen uw hulp goed gebruiken.
Maandag 5 september
13.30 uur verzamelen bij “T Wapen van Zundert” om vandaar uit via onze sponsors richting
corsoterrein te gaan en ons in het corsofeest te storten.
Dinsdag 6 september
09.00 uur met zijn allen de corsotent afbreken en het opruimen van de bouwplaats. Voor iedereen
is er wel iets te doen. In de middag doen we een uitgebreide lunch daar we ‘s-avonds met
zijn allen om half 8 verzamelen bij De Kerel voor Jaren Tachtig party. Voor de ouderen is er een
middagprogramma in de tent op het Oranjeplein.
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Kindercorso & Jaarkalender

Kindercorso 18 september
Voor en tijdens dit weekend kunnen krammen en spijkers
opgehaald worden bij Patrick Daems, Ettensebaan 1. Dit
kan vanaf woensdag 14 september. Er wordt geen elektrisch
gereedschap of ander materiaal uitgeleend.

Jaarkalender

Datum

Bijzonderheden

3 augustus
Zie posters in tent
Alle zondagen
21 augustus
28 augustus + pannenkoeken

11.00 - 12.00 uur
10.30 - 12.00 uur

4-5-6 september
18 september
25 september

Autobedrijf Sprenkels

1 oktober
10 oktober
17 oktober
29 oktober

U kunt gebeld worden voor deelname
’t Wapen van Zundert

19 november

Kroegentocht

Augustus
Bloemenuitje
Thema avond bouwen
Doorwerkzondagen
Heikids 2
Heikids 3

September
Corsoweekend
Kindercorso
Carwash

Oktober
Kinderbuurtfeest
Nabespreking
Vriendenloterij
Buurtfeest

November
Najaarsactiviteit

December
Open verkiezing ontwerp

Januari 2017
8 januari

Wandeltocht + Nieuwjaarsreceptie
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Maaifeest

Maaifeest
14 mei was het weer zover, een goede reden om weer eens naar de tent te gaan. Een goed begin van
het bouwseizoen, het Maaifeest. De avond begon met eten dat geleverd werd door de chinees. Nadat
iedereen hier rijkelijk van genoten had was de presentatie van “Technica di Natura”.
Vervolgens mochten wij in groepen onze eigen hersenen in werking zetten en een eigen ontwerp
maken. Dit deden we in groepen. Pim, Rik, Bas, Johnny, Charina en ik waren er al vrij snel uit dat we
Leonardo da Vinci ook in ons ontwerp zouden gebruiken, en daar was “Rhetoricadispuut Tau”.
Na een tijdje hard werken werden alle ontwerpen 1 voor 1 gepresenteerd. Dit ging natuurlijk weer
met een goede dosis hilariteit. Hierbij werd ook de creativiteit van onze buurt aan het licht gebracht.
Wagens met beweging, spektakel en vernieuwing. Alles zat er tussen. Na de ronde van presentatie
ging de jury in overleg. Na een lastige discussie werd Rhetoricadispuut Tau toch als winnaar gezien.
Vervolgens stopte we met bouwen en creatief zijn. En ging het nog maar om 1 ding, een gezellige
avond met zijn allen. Biertje erbij en veel geleuter over van alles. Om vervolgens met een voldaan
gevoel in bed te eindigen.
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Heikids

Hallo Heikids,
Zondag 31 juli was alweer de 1e Heikids van dit corsoseizoen. We hebben gezellig een vis geknutseld
en alle vissen zijn aan een mooie ring in de tent opgehangen. Iedereen kan zien wat voor leuke,
grappige en enige vissen jullie gemaakt hebben.
Was je er niet bij? Niet getreurd! Er zijn nog 2 Heikids bijeenkomsten
21 augustus
De grote corsowagen nabouwen in het klein met allerlei verschillende materialen. De mooiste
wagen krijgt natuurlijk een 1e prijs!
28 augustus
Hier moeten jullie zeker bijzijn. Er komt speciaal iemand voor jullie om een klei workshop te geven,
hoe gaaf is dit? Ook worden er weer voor lekkere pannenkoeken gezorgd!
Komen jullie ook gezellig naar de corsotent? Gezellig! Met z’n allen iets leuks maken! Natuurlijk rekenen
wij op jullie hulp (en op die van jullie mama’s en papa’s).
Tot dan! De activiteitencommissie.
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Wist je dat ... ?

Anouk Stoffelen en Dirkje
Dijkhorst stoppen met het
Heikrantje? Bedankt voor alles!
We nu op zoek zijn naar iemand
anders? Heb jij zin en tijd? Meld
je dan aan bij iemand van de
redactie!

Verhuisd? Gezinsuitbreiding? Ander
telefoonnummer of mailadres? Een
dierbare overleden? Geef dit dan door
aan het secretariaat via 076-5975576 of
secretaris@denheikant.nl

Buurtfeest? 29 oktober bij ’t
Wapen van Zundert! Noteer het
alvast in je agenda!
Dit najaar weer gezocht wordt naar nieuwe
ontwerpers? Heb je al een leuk idee? Wordt jij
de nieuwe ontwerper?
Houd de nieuwsbrief hierover goed in de gaten

19 november er weer een
kroegentocht wordt
georganiseerd!

8 januari 2017 er een leuke
wandeltocht wordt georganiseerd met
onze allereerste Heikant
Nieuwjaarsreceptie. Iedereen is
hiervoor uitgenodigd.

e

Er regelmatig op vrijdag een thema-avond wordt
georganiseerd door een paar zeer fanatieke
dames.
Er staat dan een melkbus in de tent voor een
vrijwillige bijdrage, zo proberen ze de gemaakt
kosten van de avond er uit te halen.
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De 1 knutselochtend voor
onze Heikids knus en heel
gezellig was. Zie de mooie
vissen in de tent.

Beachvolleybal toernooi

Beachvolleybal toernooi buurtschap Schijf
Ook dit jaar deed de Klein-Zundertse Heikant weer mee aan het jaarlijkse Beachvolleybal toernooi van
buurtschap Schijf. Waar we vorig jaar nog met één team ten strijde trokken werden het er dit jaar 2.
In Heikant 1 zaten Ron, Rik en Joris die al een jaartje ervaring op zak hadden, en team 2 bestond uit
Pim, Erwin en Tim.
Nadat we iedereen uit bed getrommeld hadden en ze in de auto zaten zijn we afgereisd naar Schijf om
daar met de winst ervandoor te gaan. Net zoals we dat deden bij Corso Zonder Grenzen georganiseerd
door buurtschap Klein Zundert. Maar al snel bleek het dat allebei de teams Kwalitatief het een en
het ander te kort kwamen. Dit zou ook kunnen komen door de avond daarvoor maar daar gaan we
natuurlijk niet van uit. Na de poulfase´s met de nodige winst- en verliespartijen voor onze teams
waren de knock-out rondes aangebroken. Heikant 1 kon hierin maximaal 17e worden maar is in de
finale voor de 18e en 17e plek verslagen. Heikant 2 is gestrand op de 29e plek. Ook dit jaar werd dit
toernooi weer gewonnen door de Veldstraat 1.
Al met al was dit weer een geslaagde dag geweest met veel toeschouwers van ons buurtje en daar
mogen we stiekem ook wel trots op zijn. Overal waar we aan mee doen komen er een hele hoop
Heikanters naartoe om hun ´helden´ aan te moedigen.
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Kamperen

Heikant camping

Om 19:00u ben ik naar de Heikant camping gegaan. Samen met Bram.
We zijn eerst gaan barbecueën en dat was heel lekker. Vooral de frikadellen van de barbecue! Na het
eten zijn we ons tentje op gaan zetten, dat was zo gebeurd. Het luchtbed was eigenlijk iets te groot,
maar we hebben het er gewoon in gepropt.
Er was een heel groot kampvuur inmiddels en daar zijn we toen bij gaan zitten.
We hebben zelf nog geprobeerd om een eigen klein kampvuur te maken, maar dat mislukte helaas.
Ook hebben we marshmellows op, ook erg lekker.
Tegen die tijd was het best wel laat en hebben we veel gelachen om anderen die bierpong aan spelen
waren. Ook dat hebben we nagedaan maar dan met sinas en limonade met Geert, Ramon, Wessel,
Bram, Naud, Nancy, Miranda.
Het was al erg laat toen we gingen slapen, maar wel een hele leuke avond gehad.
Om 09:30u werden we al weer wakker gemaakt voor het ontbijt.
Er was nog iemand niet wakker (volwassene) en die hebben we wakker gemaakt met een stuk worst!
Na het ontbijt hebben we de tent afgebroken en spullen bij elkaar gezocht en weer naar huis gegaan.
Het was super leuk en volgend jaar kom ik weer naar camping!
Bedankt voor de organisatie.

Groetjes van Willem van Schie
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Corso zonder grenzen

CORSO ZONDER GRENZEN
Zondag 5 juni was het weer tijd voor het jaarlijkse Corso Zonder Grenzen bij buurtschap Klein-Zundert.
Corso Zonder Grenzen is een soort van 6-kamp. Ook dit jaar deed er weer één team van de Heikant
mee. Dit waren dezelfde zes sportievelingen die vorig jaar ook meededen.
In de ochtend werden we om 10:30 uur verwacht. Na de dag ervoor een hele dag op Intents Festival
gestaan te hebben, was dit toch aan de vroege kant voor ons. Maar de motivatie was er niet minder
om! Om 11:30 uur begon de eerste ronde. Dit was voor het team van de Heikant al snel een groot
succes, omdat we hier al een goede tijd weg hadden gezet. Na 4 speelrondes en met de joker nog op
zak, stonden we op een goede 5e plaats van de 24 teams die dit jaar deelnamen aan het toernooi.
Toen kwam ronde 5… de stormbaan. Wat wij ook wel de ‘’blaasbaan’’ noemde. Net als vorig jaar
waren we weer van plan om de joker bij de blaasbaan in te zetten. Dit betekent dat de behaalde
punten verdubbeld worden.

Ondertussen waren er al heel wat supporters van de buurt komen kijken om ons aan te moedigen (en
om veul bier te drinken). Na een geweldige ronde gepresteerd te hebben op de stormbaan, stonden
we na deze ronde op de 1ste plaats! Na 12 speelrondes gestreden te hebben als echte Heikanters,
waren we erg benieuwd naar ons eindresultaat. En ja hoor… we stonden op een 2e plaats en team
Den Heikant stond in de finale samen met Wernhout, Tiggelaar en Raamberg!
Voordat de finale begon hebben we samen met buurtgenoten een goede tactiek verzonnen om zo
snel mogelijk bij die bel te komen. De finale zag er als volgt uit:
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Er was door middel van een steiger een glijbaan gemaakt waar je één voor één vanaf moest. Wanneer
de eerste ervan af ging, kwam je terecht in een grote bak met water waar allerlei poppetjes in
verstopt lagen. Het was de bedoeling dat je per deelnemer één poppetje uit het water moest halen en
op de tafel moest zetten. Wanneer je dit had gedaan mocht de volgende van je team van de glijbaan
af. Wanneer je het poppetje had gevonden en op tafel had gezet moest je in de grote ‘big bag’ gaan
staan.
Wanneer je team helemaal compleet in de big bag stond en je had alle poppetjes op tafel staan,
moesten we met z’n alle een flinke afstand afleggen en bij die bel zien te komen.
We stonden op een verre achterstand van het team van buurtschap Wernhout. Zij hadden hun poppetjes
al vrij snel uit het water. Met een geweldig samenspel en coaching naar elkaar toe gingen we als een
speer richting de bel!!! Hierdoor kwam het team van Wernhout opeens wel heel dicht bij en die bel
ook. Wanneer we voorbij het team van Wernhout kwamen, was iedereen van het team gericht op die
bel.
Wanneer we in de buurt kwamen doken we met z’n allen naar de bel. (behalve Joris, want die dook
tegen de paal). Het moment dat die bel klonk was het afgelopen en was team Den Heikant de nummer
1 van het toernooi!! Blijdschap overheerste en de supporters waren ook blij! Wat een teamprestatie en
een geweldige samenwerking.

Namens heel het team van Den Heikant bedanken wij buurtschap Klein-Zundert voor de goede
organisatie en weer een mooie editie van Corso Zonder Grenzen. Tot volgend jaar!

Hieronder een foto van de winnaars. Goed gedaan jongens!!!!
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