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Voorwoord

Beste buurtgenoten,
Het corso van 2016 is inmiddels al een tijd voorbij. Het was een heel ander
corsojaar dan dat wij ons voorgesteld hadden op de eerste zondag van
september. Ik wil jullie allemaal namens het bestuur ontzettend bedanken voor
jullie inzet afgelopen jaar voor onze buurtschap, en de wagen Tecnica di Natura.
Ik vind het nog steeds een schitterende wagen als ik het beeldmateriaal terug zie.
Wat was het ongelofelijk zuur dat we dit op zondag niet in de straten van Zundert
hebben kunnen laten zien. Op deze dag waren de emoties hoog en hebben we
als bestuur een wijze, maar moeilijke beslissing genomen om niet mee te rijden.
Gelukkig ondanks alle emoties in dat weekend kon iedereen zich vinden in het
besluit, en bevestigt dit voor mij het gevoel van een hechte buurtschap. Ondanks
dat hebben we in dit corsojaar weer veel mooie herinneringen gemaakt!
12 december gaan we met zijn allen beslissen wat we gaan maken voor het
corso van 2017. Be there! En we hopen jullie weer te zien bij een van de
activiteiten deze winter!
Voor nu wil ik namens het bestuur iedereen prettige feestdagen en een goed
begin van 2017 wensen!

Mathijs Verdaasdonk Voorzitter
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Merchandising

Onze eigen kledinglijn
Je hebt het (hopelijk) al voorbij zien komen lopen. De nieuwe ‘kledinglijn’ van
de Klein Zundertse Heikant. Sinds dit voorjaar is een groepje mensen van den
Heikant aan de gang gegaan om de merchandising uit te breiden. Buiten truien,
polo’s en petten zijn er nu ook shirts, vesten, softshell jacks en nog veel meer.
Allemaal uitgevoerd in de Heikant kleuren, zwart en paars.
Aan iedereen is gedacht mannen, vrouwen en natuurlijk de kleine Heikantertjes.
We proberen ook om ‘special items’ toe te voegen. Zo hebben we al het
vissershoedje gehad (we hebben toch maar een mooie vis gemaakt dit jaar!)
en zo hebben wij afgelopen bestelronde ‘het retro shirt’ toegevoegd aan de
kledinglijn, deze is komende bestelronde weer opnieuw te bestellen. Dit shirt is
speciaal ontworpen omdat den Heikant volgend jaar 70 jaar bestaat.
Zoals je kon lezen, wordt er gewerkt met bestelrondes. De volgende bestelronde
zal nu in 2017 zijn. Hier worden jullie tijdig over geïnformeerd via de website,
nieuwsflits en de facebookpagina.
Mocht je nog een leuk, origineel of grappig idee hebben om toe te voegen
aan de merchandising kun je dit mailen naar merchandising@denheikant.nl dit
wordt dan besproken binnen de commissie merchandising en het bestuur. Is het
een top idee dan wordt dit opgenomen op de bestelpagina!
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Interview met Pim Berends

Opnieuw een volgend voorstelrondje van een bestuurslid, dit keer “onze” Pim. Op een
donderdagavond even naar Pim, een interview afnemen, dat het niet even zou zijn wisten
we toen nog niet. Na een leuk en gezellig gesprek kunnen jullie hieronder lezen wie Pim is.
Pim is geboren in het ziekenhuis in Sneek, één van de Elfstedenplaatsen. Hij is opgegroeid in
het kleine dorpje Warns, vlakbij Stavoren. Dit was tijdens een hittegolf in 1976. Pim heeft 1
jongere broer. Pim is toevallig in Zundert terecht gekomen, en ook blijven hangen. Zijn broer
liep via Frederiksoord stage in Zundert. Ook zijn stiefvader kende Zundert, hij had contacten
met Peecon. Ongeveer 19 jaar geleden kwam Pim op 20/21 jarige leeftijd een keertje mee
naar Peecon. Er ging een wereld voor hem open.
Pim heeft de MTS doorlopen en op de HTS werktuinbouwkunde en mechatronica gestudeerd.
Voor de HTS moest hij stage gaan lopen. Vanuit Drachten is hij toen terecht gekomen bij Peecon.
Hij kon verblijven in een leuk gemeubileerd huis en ging werken in een “kippenschuur” met
maar 1 computer. Hij had ook de mogelijkheid om naar de Verenigde Staten te gaan, maar
toch koos hij voor ons kleine, gezellige dorp. De opdracht was 5 maanden stage te lopen, Pim
ging aan de slag met computer tekeningen en product automatisering. D’n “ouwe” Piet vond
dit allemaal maar niets, maar Dannie van Peecon vond dit geweldig, en het balletje ging rollen.
Pim wilde meer en meer, (hij had het veel te druk en teveel interesses om er na 5 maanden
mee te stoppen) zelfs zoveel dat hij zijn leraren kon overtuigen om nogmaals 5 maanden bij
Peecon stage te lopen. Hij moest hiervoor wel een hele goede motivatiebrief schrijven aan zijn
stagecoördinator. Dit is gelukt.Toch moest hij na deze stageperiode terug naar Leeuwarden,
afstuderen, nog een half jaartje. In deze periode reed Pim vaak op vrijdagavond naar Achtmaal
en op zondagavond weer terug naar huis. Ook had hij ondertussen een gezellige vriendenclub
gevonden. Hiermee ging hij stappen in Antwerpen, bij Dixies etc. Hij was toen al een bekende
in Achtmaal, de taxichauffeur zei: “Gij kom nie van Aogtmoal”, “Woar wonde gij”, in de
Blokenstraat, was dan het antwoord van Pim, “O, dan witte ik ’t wel” zei de chauffeur.
Zijn afstudeerproject moest bij een ander bedrijf zijn, maar Pim was inventief en kwam
toch weer in Achtmaal bij Peeters Landbouwmachines (dus bij Peecon) terecht. Er was toen
net een nieuwe fabriek in Etten-Leur gebouwd en men ging hier de allereerste lasrobot
installeren, dit wilde Pim natuurlijk allemaal niet missen. Hiermee werden de onderstellen
voor voersnijmengwagens mee afgelast.
Pim werkt al 19 jaar met veel plezier en passie bij Peeters. Op dit moment zijn ze zelfs bezig
om een 3e fabriek te bouwen, ook weer in Ettenleur. Er wordt naar 50 landen geëxporteerd
zoals Australië, China en de Verenigde Staten.Op dit moment houdt hij zich vooral bezig
met bedrijfsprocessen en automatisering zoals ICT, netwerkbeheer, databeheer, software,
tekeningen, een hele boel dus.
De kennis van de computer heeft hij zichzelf aangeleerd via het internet. Dit is een beetje
begonnen met grafisch ontwerpen (dit doet hij nu steeds minder en minder) en zijn grootste
prioriteit is momenteel processen verbeteren.
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Interview met Pim Berends

Pim heeft niet zoveel hobby’s, boeken lezen doet hij liever niet, of deze moeten informatief
zijn. Af en toe een filmpje kijken, maar dingen uitzoeken en verbeteren vindt hij een hele
uitdaging. Zijn gedrevenheid heeft hij al sinds hij kind is. Hij ging niet graag naar school, de
interesse was er niet en hierdoor kon hij niet altijd bijbenen, hij deed liever dingen die hij wilde
doen. Ook waren de vakken niet interessant, totdat hij later de techniek tegenkwam. Pim is er
(door zijn eigen ervaring) van overtuigd dat een kind beter vanaf zijn 16e/18e jaar kan kiezen
wat hij werkelijk wil gaan doen. Dit levert veel meer op.
Hij is tijdens de bouw van Yamantaka door Koen Matthijssen betrokken geraakt bij de buurt.
Pim maakte wel eens een mal op het werk, en lassen was een hobby, maar dit was echt
voor het leutje. Op een avond zei Koen: “De lantaarnpaal armen van de wagen komen naar
beneden, kan jij niet eens komen kijken hoe we dit beter kunnen doen?” Zo gezegd, zo gedaan.
“Ik kom wel een keer kijken”, tja toen was het hek van de dam, wat Pim toen zag opende zijn
ogen en de volgende dag was Pim weer in de tent, toen heeft hij zijn hart verloren aan de
Heikant. Sinds 2011 zit Pim alweer in het bestuur, Geflest was zijn 1e jaar. Hij is wel eens door
(oud-)bestuursleden gevraagd om iets in het bestuur te doen, toen was er nog twijfel. Na wat
“zaken” die hem opvielen in de tent, besloot Pim: “ik ga bij het bestuur” en heeft hij zichzelf
samen met Gerard Jochems aangemeld bij Jos.
Eigenschappen van Pim zijn dan ook: echt je zegje doen en je verantwoording nemen.
Op de vraag wat is je mooiste Heikant ervaring kwamen onderstaande zaken naar boven (1
ding opnoemen was gewoon niet mogelijk)Een opgeruimde tent (lachend gezegd), het lachen
en huilen met de buurtschap na het besluit om de wagen dit jaar niet mee te laten rijden,
de Vriendenloterij belactie, saamhorigheid in de buurt, de bijzondere laatste loodjes (die bij
elke wagen voortkomen). Wat hem opviel in zijn 1e Heikantjaar was dat de top-10 prijs voor
Yamantaka voor zo’n enorm feest zorgde en dat alle Heikanters in de veilinghal zongen: “de
Heikant doet weer mee, olé, olé”. Ook de spanning bij Ent, de ledverlichting deed het net voor
de optocht niet, alles ging fout, samen met Paul alles controleren en herstellen. Jos Jochems
die toen toch de ledverlichting en de rest van de wagen wel eens wilde aanzetten (was
simpelweg gewoon 1 druk op de knop). Bij Paardenkracht zat hij op de tribune, de band gaf
nog een show, ik kijk de andere kant op en daar komt hij … op het juiste moment beweging,
een prachtig gezicht en ja hoor, de 1e prijs was binnen.
De wijze tip van Pim is: Als heel de wereld corso zou bouwen, zou er geen oorlog zijn.
samenwerken is het magische woord.
Pim dank je wel voor je gastvrijheid, we hadden nog veel meer pagina’s vol kunnen schrijven,
maar het is aan de Heikanters, voor zover ze je nog niet kennen, je eens een keer aan te
spreken voor een gesprek, want dat gaat zeker lukken.
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Sponsorinterview met Richard Dams

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. We
zijn bij Richard en Suzan Dams langs geweest.
Onze 1e vraag was: “Ja vertel is, wie is Richard Dams?”
Ik ben 45 jaar geleden geboren aan de Rucphenseweg 24 te Zundert, en ik heb
1 zus Sandra. Mijn vader en moeder zijn vanaf 1972 begonnen met hun eigen
bedrijf, Jos werkte eerst nog buitenhuis als monteur en Els hielp in de tuinbouw
en het kippenbedrijf. Daarna begon Jos wat handel te doen in veevoerproducten:
zoals hooi, stro en perspulp. Vanaf dat ik van de tuinbouwschool kwam, wilde ik
maar 1 ding en dat was thuis op het bedrijf werken.
In 1991 leerde ik Suzan kennen en al gauw was de klik er om bij ons te komen
werken op kantoor. In 1995 zijn wij getrouwd en hier op de Rucphenseweg 24
te Zundert komen wonen. We deden het bedrijf samen met pa en ma verder en
vanaf 2001 hebben we het overgenomen. Maar ze zijn er nog wel iedere dag,
als we een keer weg moeten, springen ze altijd nog bij. In 2000 is onze dochter
Cindy geboren en in 2001 onze zoon Joeri.
Het bedrijf is uitgegroeid tot wat het nu is: Een pluimveebedrijf van 65000
opfokkippen voor de leg. De mesthandel. De fouragehandel, wat bestaat uit
allerlei ruwvoerproducten. En een transportbedrijf.
Mijn grootste hobby is trekker-trek, dit doe ik al vanaf mijn 16e jaar. Begonnen
met landbouwtractors, je kent ze wel van de Volvo’s, daarna zijn we bij de
sportklasse gegaan. Met de Volvo’s konden we niet hoger op, dus hebben we 5
jaar geleden een New Holland gebouwd, genaamd DAMSROOSTER. Hiermee zijn
we begonnen in de B-divisie van de NTTO, nu zijn we doorgestroomd naar de
A-divisie van de NTTO. Als je de TV in de gaten houdt, dan zie je ons voorbijkomen
bij NTTO truck en tractorpulling.
Inmiddels is onze dochter 16 jaar geworden en heeft ze haar tractorrijbewijs
gehaald, omdat ze ook heel veel interesse heeft in tractorpulling.
Heel raar is het niet want ze gaan al mee, toen ze nog in de kinderwagen lagen.
We hebben de Volvo weer uit de hoek gehaald, om het daar op te leren. Onze
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Sponsorinterview met Richard Dams

zoon is nog 15, dus die moet nog een jaar wachten, maar vindt het ook altijd
heel leuk.
Corso volgen we altijd wel, maar het is vaak geweest dat er dan EK wedstrijden
waren in het buitenland waar we aan mee deden en dit is meestal de 1e zondag
in september. Maar dan hebben we altijd de maandag nog om te gaan kijken
naar de wagens en voor de gezelligheid.
Eigenlijk horen we bij buurtschap Hulsdonk, maar die bouwen geen wagen. Vanuit
vroeger kwamen we gezellig met de vriendenclub bij de Heikant. Vanwege de
drukke werkzaamheden met het bedrijf blijft er nu weinig tijd over om in de tent
te komen helpen. Maar door te sponsoren kunnen we de buurt toch helpen.
De mooiste wagen die me als eerste te binnen schiet is de tijger. Bert v. Wingerde
stond bij ons altijd geparkeerd en deze stond op zijn vrachtwagen. Zodoende
schiet me dat als 1e binnen.
De laatste vraag van het interview, is er nog een mooie herinnering aan het
corso? Dat is eigenlijk de gezelligheid van het hele corso. Dit zijn de enige dagen
dat het bedrijf zo goed als stil ligt. En hoe we dan thuis komen? Goed dat de
taxi’s voor de deur staan, deze brengen ons dan weer veilig thuis.
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Voorstellen van Kitty en Ramon Zagers

Kitty; Hallo, ik ben Kitty Zagers-Jochems. Ik ben getrouwd met Hugo Zagers en
samen hebben we twee zonen, Ramon en Joran. Wij wonen sinds 1991 in de
Aanstee in Klein Zundert en oorspronkelijk kom ik van de Lent in Wernhout. Daar
is ook mijn liefde voor het bloemencorso ontstaan. De wagen van de Lent is
zolang ik me kan herinneren bij ons op het erf gebouwd, het is me dus met de
paplepel ingegoten. Dit tot aan het moment dat de Lent besloot te stoppen met
bouwen in 1984.
Ramon; Hallo, ik ben Ramon Zagers. Ik ben 19 jaar. Ik ben op 1 Mei 1997 geboren
in Breda en woon sinds die dag bij mijn papa en mama in de Aanstee. 2 Jaar
later kreeg ik mijn broertje Joran er bij. Van huis uit ben ik als klein kindje zo
rond 2000 voor het eerst in een corsotent geweest. Dit was bij Klein Zundert…
Kitty; In 2006 hebben wij ons aangesloten bij Buurtschap Klein Zundertse Heikant.
Het ging toen nog niet verder dan bloemen prikken in het laatste corsoweekend.
We voelen ons thuis bij de Heikant en ondertussen ben ik wat meer in de tent te
zien en heb ik een paar jaar geleden plaats genomen in de activiteitcommissie.
Ons streven is om gezellige activiteiten te organiseren voor jong en oud.
Ramon; Toen in 2005 mijn opa ziek werd en overleed op de vrijdag voor corso
was er geen tijd en zin om met ons naar de tent te gaan. Wat ik toch wel erg
jammer vond. Gelukkig mocht ik dat jaar met de familie Verdaasdonk mee gaan
bouwen bij de Heikant. Nou ja bouwen, spelen in het bos. Dat beviel me erg
goed. Sinds toen zit ik bij den Heikant. Vooral de laatste jaren ben ik fanatieker
geworden bij den Heikant. Toen Mathijs in 2014 uit de activiteitencommissie
ging, heb ik samen met Pim het lege plekje ingevuld. En dit doe ik nog altijd
met veel plezier!
Kitty; In het dagelijks leven werk ik als administratief medewerkster bij een
drietal bedrijven. Dit bevalt me goed. In 2013 kwam ik thuis te zitten na 31
jaar bij hetzelfde bedrijf werkzaam te zijn geweest. Wat viel dat vies tegen!! De
jongens hadden me niet meer echt nodig en probeer maar eens opnieuw werk te
vinden. Dat ik na de zomervakantie in 2015 aan de slag kon bij Rombouts Elektro
in Rijsbergen voor twee dagen per week en bij Schildersbedrijf Jan Bastiaansen
voor vier uur per week gaf me weer goede moed. Sinds september 2016 is daar
Dictus Verf en Interieur nog bijgekomen voor vier uur per week. Verder probeer
ik het huishouden draaiende te houden.
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Voorstellen van Kitty en Ramon Zagers

Ramon; Momenteel zit ik op het HBO in Tilburg, op het Fontys. Ik doe hier de
PABO. Dit is een totaal andere opleiding dan ik hiervoor deed (MBO Recreatie en
Toerisme). De Pabo bevalt me zeer goed en voor de klas staan is ook zeker iets
dat ik later wil gaan doen! In het weekend werk ik bij Jack Hereijgers. Dit is een
aardbeienteler in Zundert. Ik werk daar nu voor het 6de jaar.
Kitty; In mijn vrije tijd ga ik sporten, ik wandel graag en ik volg teken- en
schilderles bij Fien Peeters.
Ramon; Elk weekend ben ik te vinden bij Moerse Boys. Wij hebben sinds
afgelopen zomer een vriendenteam opgericht. Moerse Boys 5. Voor de mensen
die ons team willen volgen op Facebook: “3e helft MB 5”. Ook voetbal ik soms
nog op zaterdag. Wanneer er een tekort is bij een ander team. Verder ga ik door
de week wel eens sporten (niet al te vaak), ben ik elke thuiswedstrijd van NAC
aanwezig op de B-side en ga ik graag naar Den Bels op de zaterdagavond.
Kitty; De mooiste wagen van de Heikant is voor mij, zoals voor velen, de
Tijger (Moeders Kroost) en het mooiste moment voor mij bij de Heikant is de
overwinning met Paardenkracht!
Ramon; Mijn mooiste moment bij de Heikant
was het moment dat we op de Markt onder
de wagen uitkwamen nadat we gehoord
hadden dat we mochten stoppen met
Paardenkracht. De mooiste wagen voor mij
bij de Heikant was Van Gogh, dit door het
sprekende gezicht!
Kitty & Ramon; Tot ziens bij de volgende
activiteit van onze buurt of tot volgend jaar
in de tent!
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GTC-Rally 8x

Voor vrijdag 7- en zaterdag 8 oktober vroeg de organisatie van de GTC-rally
( Nacht van Achtmaal) om hulp bij het tappen op de VIP-locatie den Goubergh in
Roosendaal, hier was het vertrek/finish punt van de rally.
Daar kregen de VIP gasten op zaterdag aan het begin van de middag een
broodjesbuffet en aan het eind van de middag een warm buffet, tussendoor
dienden ze van de nodige drank voorzien te worden…
Dus vertrokken we zaterdagochtend rond elf uur met z’n tienen in rally-modus
richting Roosendaal. Na wat uitleg gingen we met een dienblad in de aanslag
het terras op, waar het gezellig was met oude bekenden, mensen die weten hoe
het heurt, doordrinkers, pitspoezen, zelfs een man/vrouw !? en natuurlijk met
onszelf, op de achtergrond knetterende uitlaten en fluitende turbo’s.
Na het eerste buffet ging iedereen over de reling hangen (het was op de eerste
verdieping te doen) oeps, voedselvergiftiging ? maar nee gelukkig, de evo’s
kwamen voorbij gedrift …
Tijd voor ons om wat te eten, met langzame koffie ( waarom hebben we geen
Heikant-kan bij !) live muziekje er bij, best vol te houden.
Daarna weer lege glazen (plastic dus omvallers haha) ophalen, en om acht uur
was het duidelijk; Jasper van den Heuvel was met zijn Mitsubishi Evo de snelste!
Bob de Jong twee en Ronald Leemans drie.
Na de finish nam de drukte snel af, waardoor we rond negen uur met vier dames
terug naar Zundert konden, de die-hards bleven nog een paar uurtjes en waren
rond half twaalf weer thuis.
Was een gezellige dag ; goed gefikst !! Groetjes, Esther Huijbregts
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Kinderbuurtfeest

Verslag kinderbuurtfeest Joeri en Lieke
Op 1 oktober hadden we kinderbuurtfeest, dit jaar mochten we verzamelen bij
‘t Pannehûske. Toen we daar aan kwamen, mochten we meteen gaan spelen in
de speeltuin. Ook zijn we nog even in het doolhof geweest.
Toen iedereen er was, kon groep 1 t/m 4 een speurtocht gaan doen. Groep 6
t/m 8 ging steppen. Groep 5 mocht kiezen wat ze wilde doen.
Wij hebben allebei de speurtocht gedaan. We werden in 4 groepen verdeeld van
ieder ongeveer 7 kinderen. De groepen gingen niet tegelijk weg.
Onderweg kregen we verschillende vragen die we moesten beantwoorden. Aan
het eind van de speurtocht kwamen we weer terug bij ’t Pannehûske.
We mochten toen weer even in de speeltuin spelen.
Daarna gingen we pannenkoeken eten, met veel poedersuiker en stroop.
Na het eten gingen we nog een schat zoeken. De schat lag ergens verstopt bij
de bomen. Uiteindelijk heeft Julie de schat gevonden, het was een schatkist met
heel veel zakjes chips erin. Dat was een lekkere verrassing.
Daarna werden we weer opgehaald.
We vonden het een leuke en gezellige middag!

Groetjes van Joeri en Lieke Kuijstermans
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Brief van de Commissaris van de Koning
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Juryrapport

Het concept waarmee overduidelijk gerefereerd wordt naar Leonardo Da Vinci, is
met een eigen smoel weggezet.
Het totaalbeeld is compact en dynamisch, biedt een fraai vormgegeven lijnenspel
en is mooi van kleur, waarbij de overgangen van de kleuren positief opvallen.
Het tempo en de langzame bewegingen van de kieuwen en staart van de vis
klopt met de snelheid waarin een corso voorbijtrekt. Het theatrale effect van
deze bewegingen is groot.
De expositie van de subtiele techniek aan de binnenzijde is vaker gezien,
maar krijgt een extra dimensie doordat de figuratie zo hoog zit en deels zelfs
overhangt, vóór de eerste wielen. De halfopen afwerking is effectief, het hoort
er heel mooi bij en zorgt voor een versmelting van techniek en natuur, wat de
titel van de wagen aangeeft.
De keuze voor aanvullende materialen als hout en touw is helder en mooi. Een
moedige wagen die de waardering van het publiek verdient. Niet stilstaand op
het veilingterrein, maar rijdend. Helaas mag dit niet zo zijn. Moed is nodig om
de knoop door te hakken en uit veiligheidsoverweging niet deel te nemen. Ook
daarvoor is er waardering.
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Jaarkalender
JAARKALENDER 2016 - 2017
Wat?

Bijzonderheden

Open verkiezing ontwerp

Café Den Hoek

Januari 2017
8 januari
14 januari
21 januari

Wandeltocht + Nieuwjaarsreceptie
Vaandelfeest
Zaalvoetbaltoernooi Rijsbergen

Moerse Bossen
Bij ons…
Sporthal Onder de Mast

Februari 2017
6 februari

Jaarvergadering + Maquette

Café Schuttershof

April 2017
17 april
23 april

Paasactiviteit
Wandelevenement Zundert

Nadere info volgt
Buurtschap Molenstraat

Mei 2017
20 mei

1e CorsoColorRun

Buurtschap Kapelleke en Markt

Juni 2017
3 juni
5 juni
10 en 11 juni
17 juni
25 juni

Maaifeest
Dahlia darttoernooi
Aardbeienfeesten
Beachvolleybaltoernooi
Corso Zonder Grenzen

In de tent
Buurtschap Klein-Zundertse Heikant
Centrum Zundert
Buurtschap ‘t Schijf
Buurtschap Klein-Zundert

Boerendart
Thema avonden tent
Veldploegetentje
Kampeerweekend

Buurtschap Veldstraat

December
14 december

Juli 2017
2 juli

Augustus 2017
6 augustus
20 augustus
20 augustus
27 augustus
September 2017
3 en 4 september
17 september
November 2017

December
Let op:
Alle data zijn onder voorbehoud
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Thema avonden tent
Heikids 1
BBQ
Heikids 2
Heikids 3
Corsong
Bloemencorso
Kindercorso
Najaarsactiviteit
Nabespreking
Winteractiviteit

Buurtschap ‘t Stuk

Wist je datjes

Verhuisd? Gezinsuitbreiding? Ander telefoonnummer of mailadres? Een dierbare
overleden? Geef dit dan door aan het secretariaat via 076 – 5975573 of
secretaris@denheikant.nl

Wist je dat…
De carwash is goed bezocht. Een gezellig
bakkie koffie en een leuk dartspel
gespeeld. Dit heeft een leuk bedrag voor
de Heikant opgebracht. Er zijn 29 auto’s
gewassen. Iedereen bedankt hiervoor!
Zeker Autobedrijf Sprenkels!

Wist je dat…
Het op 14 december
ontwerpkeuze is bij café
Den Hoek? En dat iedereen
hiervoor uitgenodigd is!

Wist je dat…
Er ook komend jaar weer heel veel gezellige tentactiviteiten komen?
Heb je nog een leuk idee? Geef dit dan door aan Lena Remijn, Marieke Remijn of
Moniek Verboven.

Wist je dat…
Veldstraat en Klein Zundertse
Heikant de Corsief award
voor de Grootste Pechvogel
ontvangen hebben?

Wist je dat…
op 20 mei 2017 de allereerste
CorsoColorRun georganiseerd wordt door
buurtschap ’t Kapelleke en de Markt. Meer
info volgt!

17

Vriendenloterij

Resultaat Belactie Vriendenloterij
Afgelopen maandagavond hebben 8 buurtleden met veel enthousiasme
zoveel mogelijk andere buurtleden gebeld, met de vraag of zij een lot van de
vriendenloterij wilden kopen.
Er zijn 65 loten verkocht en 5 loten worden overgezet naar Buurtschap Klein
Zundertse Heikant! Een geweldig resultaat! Wij willen het belteam dan ook
bedanken voor hun fantastische inzet.
Doordat we meer dan 35 loten hebben verkocht, krijgt ons buurtschap ook nog
een eenmalige extra bijdrage vanuit de Vriendenloterij!
We hebben veel mensen kunnen bereiken, maar helaas niet iedereen. Mocht
u alsnog lid willen worden of bent u al lid van de vriendenloterij en wilt u ons
buurtschap als uw goede doel steunen bij de vriendenloterij, dan kan dat nog
steeds! U kunt zich
aanmelden via
htm?beni=10822

deze

link:

https://www.vriendenloterij.nl/Meespelen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze penningmeester Patricia
Oostvogels
(e-mail: penningmeester@denheikant.nl).
Uiteraard was deze actie zonder u niet mogelijk geweest. Wij willen dan ook
iedereen bedanken die ons telefonisch te woord heeft willen staan, ongeacht of
er nu wel of geen lot gekocht is. Ook wordt alle andere steun die is aangeboden
tijdens deze avond ontzettend gewaardeerd!
Bestuur Buurtschap Klein Zundertse Heikant
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Buurtfeest Heikant

Om 15.00 uur kwamen de “ouderen” van de Heikant gezellig samen bij café-zaal Het
Wapen van Zundert. De middag begon met een heerlijk kopje koffie/thee met een
lekkere koek. Na wat bijpraten begon het middagprogramma. Er werden 5 groepjes
gemaakt en ze kregen de opdracht: “Bouw een corsowagen met de spullen die je krijgt,
thema: Da Vinci”.
Tja, toen werd het even stil, maar langzaamaan kwamen de ideeën naar voren en begon
men ijverig te knutselen. Volgens sommige kostte het “bloed, zweet en tranen”, maar de
wagens logen er niet om. Ze waren geweldig. Een jury mocht niet ontbreken, gelukkig
had de Markt ook buurtfeest. Er werden 2 mensen van de Markt bereidt gevonden om te
jureren, Toos Dekkers en Ad Dekkers. Samen met “onze” Ramon hadden ze de moeilijke
taak om de winnaar te kiezen.
Ieder groepje moest de titel en de wagen presenteren om zo de jury te overtuigen van
hun ontwerp. De “ontwerpers” konden hun wagens goed “vertalen”, soms was dit wel
hilarisch, kwamen ze niet uit hun woorden, zogen van alles uit de duim, hadden niet
zoveel te vertellen.
Toos Dekkers, het hoofd van de jury, nam alle ontwerpen nog eens goed door. Ze begon
met iedereen een compliment te geven, de kleuren, composities, uitleg e.d. was bij
iedereen SUPER! Toen werd er van iedere wagen een kort juryrapport gegeven. De jury
had soms wat moeite om de koppeling met Da Vinci te zien, zoals K3/heksen?, Sint/
Bisschop?, Vliegmachine/1 oog?, Gekleurde Piet/Da Vinci stijl? Raketvis/Veldploeg?
Variabel/transparant? Er viel over alle wagens wel wat te zeggen.
Er kon er natuurlijk maar 1 de beste zijn en dat was: Da Vinci raketvis. De gelukkige
winnaars kregen een lekkere doos met bonbons (die wel heel snel op was).
Tussen 18.30 – 19.00 uur sloot de rest van de buurtschap aan. Na een mooi welkomstwoord
van onze voorzitter, was daar een heerlijk uitgebreid buffet. Onze complimenten voor alle
medewerkers van café-zaal Het Wapen van Zundert.
De Heikant liet alles goed smaken. Onze buikjes vol gegeten, tafels en stoelen aan de
kant, daarna konden de voetjes op de dansvloer. De muziek werd deze avond verzorgd
door DJ Bas, ons allen wel bekend.
Na gezellig de avond pratend, dansend, zingend en drinkend doorgebracht te hebben
was om 01.00 uur alweer het einde van deze avond. Het was weer gezellig, een goede
opkomst, waar we trots op mogen zijn. De fotopagina in dit Heikrantje zegt genoeg!
Heikanters bedankt voor de gezelligheid en tot volgend jaar.
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Kroegentocht ‘Expeditie Heikant’

Expeditie Heikant 2.0
Op zaterdag 19 november heeft de AC weer een leuke activiteit georganiseerd.
Deze avond begon om 19:00 bij café Den Hoek. Bij Den Hoek zijn we de avond
rustig begonnen, na een drankje heeft de organisatie uitgelegd wat nou eigenlijk
de bedoeling was van de avond. Het spel ‘crazy 88’ hebben we gespeeld met 5
enthousiaste Heikant teams.
Lisa; We kregen 88 opdrachten die we in een bepaalde tijd moesten voltooien.
We mochten zelf kiezen welke opdrachten we wilden doen. Elke opdracht
moesten we vastleggen op een filmpje of een foto. We hebben bijvoorbeeld
‘gezwommen door de Dirk van den Broek’, maar ook de corsong van de H8
gezongen op het bordes en ‘we hadden allemaal een paarse tong’. We hebben
ontzettend veel lol gehad. De opdrachten waren namelijk super leuk! Na het spel
hebben we verzameld bij het Wapen van Zundert. Daar was de prijsuitreiking en
kregen we een aantal filmpjes en foto’s te zien van alle teams.
De uitslag van deze avond was als volgt:
1.
Klabatskie drockx met 650 punten*
2.
Seks met de minderjarige met 645 punten*
3.
Spookdrollen met 590 punten*
4.
Ontmoeting met een Pool met 445 punten*
5.
De Hontige geitjes met 430 punten*
*De Heikrantcommissie,de activiteitencommissie en de aandrager van dit stukje zijn niet verantwoordelijk voor de naamkeuzes
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Kinderactiviteit

31 juli DaVissie
Eindelijk was het zover, we mochten weer naar de tent. Deze keer gingen
we vissen maken van bordjes. We mochten ze verven, knippen, plakken etc.
Nadat we allemaal wat vissen gemaakt hadden werden ze aan een grote ring
opgehangen. Het lijkt nu of ze door de tent zwemmen.
28 augustus Kleien
Weer terug van vakantie en we gaan weer naar de tent. Deze keer stond er een
tent achter de corsotent waar je aan een tafel kon gaan kleien.
Je kreeg een bolletje klei en een standaard waar je het kleiwerkje op kon zetten.
Daarna mocht je dit schilderen.
Ik heb een vis gemaakt en een hartje omdat ik corso zo leuk vindt.
Na het kleien kregen we lekkere pannenkoeken.

Groetjes Britt Maas
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Redactie van het Heikrantje

Gegevens leden Heikrantje
Marco Kleijnendorst								
marco@visualbrand.nl								
06-27032698
Sandra Nouws								
sandra.nouws@hetnet.nl							
076-5976558 of 06-20282721
Ellen Raeijmaekers								
e.raeijmaekers@gmail.com							
06-55507385
Lydia Schrauwen									
lyke.schrauwen@home.nl							
076-5976130 of 06-53126104
Maarten Verdaasdonk							
maartenv_94@hotmail.com							
076-5975573 of 06-30961089
Rian Verdaasdonk								
tony.verdaasdonk@hetnet.nl							
076-5975573 of 06-30788202
Evt. Mathijs Verdaasdonk (vooorzitter)						
verdaasdonkskus@hotmail.com							
076-5975573 of 06-13065882
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Sponsors
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Achterkant

