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Voorwoord van de voorzitter
Beste buurtgenoten,
De winter is voorbij, dat betekent dat de eerste editie van het heikrantje weer verschenen
is! Wat is er allemaal gebeurd afgelopen winter? Er zijn diverse evaluaties geweest, de
jaarvergadering en niet te vergeten de eerste nieuwjaarsborrel is georganiseerd en deze was
zeer geslaagd!
Verder hebben we half maart bekend gemaakt dat wij opzoek zijn naar een nieuwe
bouwlocatie, mocht je iets weten dan wil ik jullie nogmaals attenderen op de verzonden
nieuwsbrief en eventuele locaties vernemen wij graag!
Voor 2017 heeft de buurt gekozen voor het ontwerp ‘Spookhuis’ van Robin Jochems en
Robbert Borrias. Een foto tref je elders in het Heikrantje. Dit jaar is niet alleen het jaar waarin
er gespookt wordt, 2017 is ook het jaar waarin onze buurtschap 70 Jaar bestaat! Een bijzonder
mooie mijlpaal wat wij met hulp van de activiteitencommissie niet onopgemerkt voorbij laten
gaan! We gaan dit terug zien tijdens de diverse activiteiten.
Met het jubileum in onze gedachten wordt het ook tijd om de tent te zetten, de stek en de
knollen te planten. Hiervoor kunnen we alle handjes weer gebruiken zodat de dahlia’s kunnen
groeien, de tent ingericht kan worden voor ons maaifeest en ons jaarlijks darttoernooi.
Voor nu wens ik iedereen een gezellig en mooi corsoseizoen toe, en veel leesplezier met dit
Heikrantje!
Mathijs Verdaasdonk, Voorzitter
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Oproep oud ijzer
De Heikant wil oud ijzer gaan verzamelen. De opbrengst komt ten goede van onze buurtschap.
Heeft u oud ijzer?
Lever dit dan in op de bouwplaats van De Heikant. Er staat een speciale container waar u het
in kunt doen.
Wilt u dat wij het bij u ophalen?
Bel dan met Ger Verschuuren van de DAP,
telefoonnummer: 06 12 91 80 65.
LET OP! Wat kunt u NIET inleveren?
- Een diepvries
- Een koelkast
Al het andere oud ijzer zoals:
- Wasmachine
- Vaatwasser
- Radiator
- Kabels
- Aanrechtbladen
- Hoefijzers etc. is van harte welkom.

Ook leidingen met koper/zink en lood kunt u inleveren.
Bedankt voor uw bijdrage namens de Klein Zundertse Heikant.
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Jubileumjaar Klein Zundertse Heikant
Buurtschap Klein Zundertse Heikant viert dit jaar haar 70 jarig jubileum. Voor onze leden
houdt dit in dat het gehele corsojaar hier tijdens de diverse activiteiten aandacht aan wordt
besteed. Het bestuur wil dit niet groots vieren maar wel erbij stil staan. 70 jaar een hechte
buurtschap waar jong en oud ieder jaar een corsocreatie gebouwd wordt.
Corso, wat is dat eigenlijk? We gaan terug naar
de oorsprong een stukje geschiedenis. Een
bloemencorso (in België ook: bloemenstoet) is een
optocht van praalwagens die versierd of bedekt zijn
met bloemen. Elk bloemencorso heeft zijn eigen
karakter, charme en onderwerp.
Hoewel er over de hele wereld corso’s worden
gehouden is het vooral in Nederland een veel
voorkomend evenement. In Nederland zijn zo’n
twintig corso’s, in Vlaanderen vijf (Loenhout,
Blankenberge, Wommelgem, St-Gillis-bij-Dendermonde en Ternat). Ook Frankrijk
(bijvoorbeeld Nice) en Duitsland kennen corso’s. Een bekend corso is de Rose Parade in
Pasadena (Californië) in de Verenigde Staten, dat steeds op 1 januari plaatsvindt.
Het grootste Nederlandse corso, en zelfs het grootste ter wereld, is dat van Zundert. Het
Zundertse corso kwam in 2012 als eerste Nederlandse traditie op de Landelijke Inventaris
van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Daarnaast behoren de corso’s van Vollenhove, Sint
Jansklooster, Lichtenvoorde, Valkenswaard en Winterswijk tot de grotere van Nederland. Dit
zijn alle dahliacorso’s en vinden plaats in de periode augustus/september, omdat de dahlia
dan zijn beste periode doormaakt.
Het corso van Aalsmeer, dat grote bekendheid genoot omdat het jaarlijks op tv werd
uitgezonden, is in 2007 gestopt. De doorstart in 2011, heeft helaas niet tot een definitieve
terugkeer in het corsolandschap geleid.
Een belangrijke tweedeling is die in dahliacorso’s en
niet-dahliacorso’s. De dahliacorso’s vinden alle buiten
de Randstad plaats en richten zich sterk op beeldende
vormgeving en tegenwoordig ook op theater (aankleding
van het onderwerp met gebruik van figuratie, toneel, licht,
geluid en beweging). De andere groep van corso’s stelt
eerder het bloemschikken centraal. Dit geldt vooral voor
enkele corso’s in de Randstad. Het bekendste corso is het
corso van de Bollenstreek dat in april plaatsvindt en een
duidelijke band heeft met de Keukenhof. Deze corso’s zijn
ook veel sterker gekoppeld aan de bedrijfsmatige bloemen- en bollenteelt. De dahliacorso’s
buiten de Randstad zijn juist culturele festiviteiten zonder commerciële inslag, meestal
gekoppeld aan de jaarlijkse kermis of feestweek.
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Naast bloemencorso’s zijn er ook fruitcorso’s (in Tiel, en vroeger ook een in Goes) en er
bestaat zelfs een wolcorso (in Lievelde) en een papiercorso (in Appingedam).
De dahlia: geschikt en beschikbaar
Het idee om een bloemencorso te houden zou best eens overgewaaid kunnen zijn uit Amerika,
waar sinds 1890 de Pasadena Rose Parade gehouden wordt, maar die vindt altijd plaats op 1
januari en dahlia’s zijn er dan niet. Waar het idee vandaan komt om bij de Nederlandse corso’s
dahlia’s te gebruiken, is niet bekend, maar de reden zou weleens pragmatisch van aard kunnen
zijn: de dahlia is zowel geschikt als beschikbaar.
De dahlia is een bloem die in die tijd (en tegenwoordig
weer!) erg populair was en vele boerenerven sierde.
Dahlia’s zijn goedkoop en sterk. De poor man’s
rose, wordt hij wel genoemd. Dahlia’s komen in
grote verscheidenheid aan vorm en kleur voor, en
dahliabloemen kunnen in de bloeitijd (van eind juli tot
en met september) straffeloos van de plant worden
geplukt. Binnen een paar dagen staan er nieuwe
bloemen aan de plant. De beschikbaarheid van de
dahlia is dus ruimschoots.
Van de honderden soorten dahlia’s die er zijn, zijn er tientallen zeer geschikt om te gebruiken
als bekleding van een vorm. De geschikte soorten zijn stevig, constant van kleur, compact en
niet te groot. Tot op de dag van vandaag blijkt hoe ideaal de dahlia is, als door tegenvallende
weersomstandigheden de opbrengst van de velden tegenvalt. De alternatieven die dan
ingezet worden, zoals begonia’s, halen het bijlange niet bij de dahlia.
Uiteraard werd de dahlia in de beginjaren van de diverse corso’s nog niet speciaal voor het
corso gekweekt. De corsobouwers stroopten, te voet of met de fiets, de wijde omgeving af om
op de boerenerven de dahlia’s te plukken. Ook werd met vrachtwagens naar de Bollenstreek
gereden om bij de commerciële kwekers in Lisse, Sassenheim, Hillegom en Aalsmeer dahlia’s
te gaan plukken. De banden met de dahliakwekers uit de Bollenstreek duren voort tot op
de dag van vandaag. In Zundert wordt een van de ereprijzen nog altijd geschonken door een
bollenteler uit Lisse.
Alle grotere corso’s kweken tegenwoordig zelf dahlia’s. Net zoals de bouw van de wagens
vindt het onderhouden van de dahliavelden plaats door vrijwilligers. De velden leveren
dahlia’s voor het eigen corso, maar omdat het hele seizoen lang bloemen van de dahliavelden
kunnen worden geplukt, vindt er een levendige handel plaats. De corso’s die niet tegelijkertijd
plaatsvinden, leveren elkaar bloemen. Daarnaast worden dahlia’s verkocht aan veel kleinere
corso’s (die vaak zelf geen dahliavelden onderhouden) en aan allerlei evenement door heel
Europa die dahlia’s nodig hebben voor bloementableaus, mozaïeken en wat dies meer zij.
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In Zundert, de grootste leverancier van dahlia’s, hebben alle deelnemende buurtschappen
een eigen dahliaveld. De buurtschappen onderling hebben een ruilhandel om ervoor te
zorgen dat elke buurtschap precies de juiste soorten (kleuren) dahlia’s heeft. In Valkenswaard
hebben enkele buurtschappen een eigen dahliaveld, terwijl de overige op het oude veld van
de stichting gezamenlijk de dahlia’s onderhouden.
Het bevestigen van de dahlia’s geschiedt op
twee manieren: ofwel met een spijkertje ofwel
door ze te plakken met speciale bloemenlijm.
Zundert, Loenhout en Valkenswaard bevestigen
de dahlia’s met een spijkertje (of met een kram als
de ondergrond slecht is). De lokale terminologie
verschilt: Zundert tikt, Loenhout steekt en
Valkenswaard prikt. De dahlia’s worden eerst
voorzien van een spijkertje door het hart, daarna
wordt de dahlia met spijker door het papier-maché
geprikt. Andere corso’s zweren bij het plakken van
bloemen. Dat is wat duurder (vanwege de lijm)
maar de voorstanders vinden dat het mooier is omdat men de spijker of kram niet ziet. Bij
het plakken moeten eerst de blaadjes aan de achterkant van de bloem verwijderd worden
(plaatselijk aangeduid als konten of kontjeskniepen), waarna de bloemen worden ingesmeerd
met lijm. Ook de ondergrond krijgt een lijmlaag, waarna de bloem geplakt wordt. Vollenhove
en Sint Jansklooster lijmen hun bloemen voor het grootste deel, slechts een enkele groep
gebruikt spijkertjes.
Wordt vervolgd ......................................................................................
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Verkiezing corsoshirt 2017
Het lijkt ons leuk om de creatievelingen in de buurt net als vorig jaar weer een kans te geven
om de voorkant van het corsoshirt 2017 te ontwerpen.
Dus heb je een leuk idee dat gerelateerd is aan de wagen. Ga dan aan de slag, met je pc, tablet
of gewoon ‘old school’ met potlood en papier en dien je ideeën in bij het bestuur. Barst je van
de ideeën? Dan mag je ook meerdere ontwerpen indienen.
De winnaar krijgt de eer en een gratis shirt. Houdt er rekening mee dat we het ontwerp
moeten kunnen zeefdrukken waarbij ieder kleurtje extra geld kost. Ga daarom uit van een
bedrukking met maximaal twee kleuren. Samen met het kleur shirt zit je dan op drie kleuren.
De winnaar wordt net als vorig jaar bekend gemaakt tijdens het Maaifeest. Daarom zien we
jullie ontwerp graag uiterlijk 1 mei a.s. tegemoet.
Mail je ontwerp(en) of een duidelijke foto ervan naar bestuur@denheikant.nl
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Jubileumshirt
Zoals jullie misschien in de vorige editie van het Heikrantje wel hebben gelezen is er een
groepje mensen actief voor de merchandising voor Den Heikant. Dit houdt in dat je hier
allerlei Heikant dingen kan bestellen zoals t-shirts, vesten of truien.
Omdat den Heikant dit jaar 70 jaar bestaat leek het ons ook leuk om hier aandacht aan te
besteden. En zo is het jubileumshirt er uit gerold. Dus wil je zo’n uniek Heikant jubileumshirt?
Deze kun je bestellen vanaf 1 april en zou dan afgehaald kunnen worden in mei de datum
hierover volgt nog.
Mocht je nog leuke ideeën hebben voor de merchandising? Deze kun je altijd mailen naar
merchandising@denheikant.nl
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Wandeltocht
De eerste activiteit die in het nieuwe jaar op het programma stond was de wandeltocht die de
activiteitencommissie van ‘Den Heikant’ wederom voor ons georganiseerd had. ’s Ochtends
werd er verzameld bij ‘De Moerse Bossen’, om vanuit daar, na eerst een bakje koffie of thee
met een plakje cake genuttigd te hebben, te vertrekken richting het bos. Goed aangekleed
en met laarzen aan, gewapend met de route op zak, gingen we op pad met een hele hoop
andere ‘Heikanters’. Een grote groep was ons reeds voorgegaan; zij liepen de 10 kilometer,
maar aangezien wij er een paar met korte beentjes bij hadden, en het bosgebied op sommige
plaatsen toch wel wat nat zou zijn, leek ons de 5 kilometer lang genoeg.
We hebben een mooie route gelopen door het Klein Zundertse bosgebied ‘De Moeren’.
Tijdens het wandelen werd er volop gebuurt en gelachen en werden we nogmaals voorzien
van een drankje met wat lekkers erbij door de organisatie, om vervolgens onze weg weer te
vervolgen, terug naar ‘De Moerse Bossen’.
Daar aangekomen stond er al lekkere soep voor ons klaar, met stokbrood met kruidenboter
en roggebrood met spek. Dit ging er goed in na zo’n wandeling op een frisse winter ochtend.
Hierna volgde de (kinder-) champagne om samen met de wandelaars en andere buurtgenoten,
die later aangesloten waren, te toosten op het nieuwe (corso)jaar. Onze voorzitter deed nog
een woordje en er werd nog volop gespeeld door de kinderen en gekletst door de andere
aanwezigen. Het zal vast nog lang gezellig gebleven zijn, maar voor ons werd het toen toch
wel tijd om huiswaarts te gaan.
Activiteitencommissie, buurtgenoten en ‘De Moerse Bossen’ bedankt, voor een wederom
goed georganiseerde activiteit en de bijbehorende gezelligheid. Op naar het komende
corsojaar, dat het maar een mooi jaar mag worden voor onze buurtschap!
Groeten,
Joyce Foesenek
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Interview met sponsor Twan, Leny, John en DM Marijnissen
Twan is sponsor vanaf het 1e uur ofwel toen de Heikant op zoek was naar geldelijke middelen
zocht de toenmalige voorzitter wat sponsors voor een bepaald geldbedrag. En daar was Twan
er één van, vanaf 1998 zijn ze sponsor, in dat jaar reden we mee met ‘’Witte Wieven’’. Twan
vertelt dat hij zelf niet zo het corsovirus heeft, en dat hij niet zoveel te vertellen heeft voor
het Heikrantje. Gedurende het interview komen er leuke verhalen en verborgen talenten naar
boven, een aantal hiervan hebben we op papier gezet.
Vanaf zijn 5e jaar woont Twan op de Heikant. Af en toe een
verhuizing naar het dorp Zundert maar nu woont hij nu al
weer jaren op de Eldert. Toen hij als jong manneke met zijn
hamer en zaag wilde gaan bouwen bij Jaan Koeken in de
tent was dat gauw over. De grotere mannen vertelde dat
hij beter eerst maar blommekes moest gaan prikken. Tja,
daar was niet zo veel aan, daar had ik niet zo’n zin in zei
Twan. In die tijd werd de tent in de bouwvak gezet en werd
de wagen met een man of zes gebouwd met mensen uit
de eigen buurtschap. Tegenwoordig kan dat niet meer en
komen er ook mensen van andere buurtschappen helpen.
Je ziet dat iedereen welkom is zowel jong als oud.
Een opleiding heeft Twan niet behaald of afgemaakt. Hij trouwde op vrij jonge leeftijd met
zijn Leny. Twan vertelt dat hij een paar jaar bij een baas had gewerkt (ook in Aalsmeer) en dat
hij al snel met een eigen vaste plantenkwekerij begonnen is. Dat was hard werken, 7 dagen
per week. Zelf planten kweken en de handel daarvan regelen. Ook Leny hielp volledig mee
zowel in de plantenkwekerij als op kantoor om alles te regelen. Ze vertelde dat ze zowat 24
uur per dag met de zaak bezig was. Soms moest ze ook in de nacht helpen met het laden van
de vrachtwagens.
Samen hebben ze twee zonen, John en DM, beiden zitten nu in de zaak. John doet het
kantoorwerk en DM doet het buitenwerk/handel en rijdt met de vrachtwagen. 5 Jaar geleden
zijn ze met de vaste plantenkwekerij gestopt, nu handelen ze in in- en verkoop van planten.
Twan en Leny hebben nu tijd voor hobby’s en voor
hun kleinkinderen. Hun passie voor motorrijden staat
vanwege hun leeftijd op een erg laag pitje, volgens
Twan rijdt hij nu nog 5 meter per week rond op hun erf.
Verder volgen ze beiden de superbike klasse en gaan ze
naar verschillende evenementen. Ze hebben samen op
de Eldert hun eigen likeurbrouwerij, Abdij Den Eldert.
We mochten proeven van hun zelfgemaakte likeuren,
echt een aanrader. Ook maakt Leny jam en heeft Twan een kookcursus
gevolgd. Leny vertelde dat Twan regelmatig kookt. Hij kan dit goed, en er
is niets makkelijker dan dat een ander kookt.
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Op de vraag welke corsowagen de mooiste ooit is zeggen DM en John Pinokkio, dit is een
ontwerp wat ze samen met Karel de Hoon hebben gemaakt. Ze behaalden de 15e prijs in
1996. John haalt nog een leuke corso anekdote aan, hij mocht een kerk bouwen maar het
ergste was dat hij de kerk moest afbreken omdat hij scheef stond. Andere mooie ontwerpen
volgens beide heren, Als de klok 12 uur slaat en Robin Hood niet te vergeten. Ook de broer
van Twan, Peter Marijnissen was ontwerper in het corso. Twan en Leny vinden de vernieuwing
in het corsogebeuren mooi. Zeker na het ontwerp Torso, Ent, Paardenkracht en Da Vinci van
het afgelopen jaar. Leny vertelde dat het jammer was dat de wagen niet reed, ze zaten voor
de eerste keer op de tribune.
John en DM vertellen dat ze vroeger met schenkels en buiglatten de wagen bouwden dit
deden ze o.a. enkele jaren met Ad Vromans. DM was in die periode erg fanatiek en vertelde
dat de wagen met een klein groepje mensen werd gebouwd. Tegenwoordig wordt alles gelast,
is alles groter en wordt er met veel techniek gebouwd. John vertelt dat hij bijna geen enkel
corso heeft overgeslagen, slechts twee keer vanwege de gezondheid van zijn zoon. Dus je kan
John, ook al is hij bescheiden, wel omschrijven als een corsofanaat. Leny zei dat heeft hij niet
van mij of Twan maar onze John is al vanaf zijn vijfde jaar bij den Heikant betrokken. Eerst zelf
een kindercorsowagentje bouwen en later zo snel hij kon aan de grote corsowagen bouwen.
Hun bedrijf is ook op een andere manier betrokken bij het corsogebeuren. Al jaren rijd de
vrachtwagen van vaste plantenkwekerij Marijnissen een dag voor de stichting om bloemen te
vervoeren. En dat willen ze nog lang voortzetten. Op de vraag nu Twan meer vrije tijd krijgt
omdat de zonen het bedrijf runnen hij alsnog iets voor de heikant wil doen zegt hij:”nou
misschien nog wat op het bloemveld in de toekomst”.
Een boodschap voor de buurtschap heeft Twan niet echt maar hij zegt het volgende, dat hij
het positief vindt dat de buurtschap het zo goed doet onder de nieuwe voorzitter en dat het
bestuur een moedig besluit heeft genomen met Da Vinci.
De interviewers bedanken de familie Marijnissen voor hun tijd, het lekkere likeurtje en een
gezellig gesprek.
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Zaalvoetbaltoernooi
Wij zijn Senna (13) en Mikai (11) Matthijssen en zagen in de Heikantapp iets voorbij komen
over een zaalvoetbaltoernooi. Omdat we zelf allebei voetballen bij VVZundert leek ons dat
wel leuk om aan mee te doen. We hebben ons aangemeld en 21 januari was het dan zover. De
Heikant deed maar liefst met vijf teams mee.
Het toernooi was leuk, wij waren een van de jongste spelers. Onze eerste wedstrijd was tegen
heikant 1, dat verloren we natuurlijk. Mikai had wel de 1-0 gescoord met een pannahgoal, we
hebben uiteindelijk met 1-5 verloren. Heikant 1 heeft wel het hele toernooi gewonnen. Ons
team is als het goed is uiteindelijk 15e geëindigd, onze laatste wedstrijd was tegen de Lent,
met een paar vrienden van school tegenover ons wonnen we uiteindelijk best wel ruim. We
waren niet door naar de kwartfinales.
Na onze wedstrijden zijn we vrij snel naar huis gegaan waar we live op Facebook de finale van
Heikant1 tegen Schijf nog gekeken hebben.
Bedankt buurtschap Rijsbergen voor het organiseren van dit vette toernooi. Met de groeten
van Senna en Mikai Matthijssen.

Zaalvoetbaltoernooi buurtschap Rijsbergen
Op 21 januari vond het tweede zaalvoetbaltoernooi van Buurtschap Rijsbergen plaats. Ook
dit jaar was het een succes! Rond 17 uur was de eerste aftrap. Van de 23 teams waren er maar
liefst 5 van de Heikant.
Er waren twee prijzen te winnen. Één prijs voor het beste team en één prijs voor het sportiefste
team. Elke wedstrijd duurde 8 minuten, met tussen de wedstrijden 2 minuten rust. Na de
eerste wedstrijden vonden de kruisfinales plaats. De poulewinnaars spelen de halve finale en
de finales waarbij er uiteindelijk een winnaar zal zijn.
Heikant 1 speelt een spannende finale tegen Buurtschap Schijf. Met een 2-0 winst, wint
Heikant 1 het zaalvoetbaltoernooi van Buurtschap Rijsbergen. Ik hoop dat we er volgend jaar
weer bijzijn. Heikant 1 gefeliciteerd met jullie 1ste plaats!
Lisa van Dijkhorst
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Wist je dat

Wist je dat
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…
e

De 1 echte winterwandeltocht met
nieuwjaarsreceptie goed bezocht is en heel
erg gezellig was!

Wist je dat…
De Heikant dit jaar alweer
70 jaar bestaat!

Wist je dat
we vrijdag 28 april de tent weer gaan zetten!
Alle hulp is meer dan welkom!

Wist je dat…
Er dit jaar weer leuke
activiteiten geregeld worden
door onze eigen AC, maar
ook door heel veel andere
buurtschappen?

Wist je dat…
Het buurtfeest dit jaar op 28 oktober is bij
Café-zaal Den Hoek. Noteer het alvast in je
agenda!
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Tweeluik, Mark & Joost

Tweeluik Mark en Joost

MARK

JOOST
Twee buurtschappen
onder 1 dak
De broers Nouws
Hoe oud ben je?

17 jaar

14 jaar

Waar zit je op school?

Radius college Breda

Prinsentuin van Cooth

In welke buurtschap help
je mee aan het corso?

Buurtschap T’ stuk

Buurtschap Klein
Zundertse Heikant

Corso of de zwarte cross?

Zwarte Cross

Corso

Wat is jou mooiste corso
moment?

Bier drinken

Figurant zijn

Als ik zeg bloemencorso
dan zeg jij …………

Bier drinken

Feest en samenhorigheid

Wat is je slechtste corso
moment?

Als je er achter komt dat
je de volgende dag moet
werken

Het niet mee rijden van
ons vissie

Welke prijs rijdt jouw
buurtschap dit jaar?

Ontwerp is nog niet
bekent, dus ‘kwitnie’. Wel
voor den Heikant denk ik
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Ik denk dat we 6e worden

Het spookhuis door de ontwerpers

Het spookhuis door de ontwerpers
Dit jaar wordt een spookachtig bouwjaar, want wij bouwen de wagen ‘Spookhuis’. Het is een
ontwerp van Robin Jochems en Robbert Borrias.
Het idee om iets te bouwen met een spookachtig thema zat al lang in Robin zijn hoofd. Dit
jaar wordt dit dus werkelijkheid.
Het wordt een wagen die gaat bewegen, het ‘spook’ komt namelijk door middel van
lichamelijke bewegingen tot leven en zal op je af komen kruipen. Uiteindelijk verandert het in
een huis. Een huis? Ja echt een huis.
Deze wagen wordt een beleving om naar te kijken, met rookmachines en spookachtige muziek
zal het beeld compleet zijn. De beweging in de wagen zal ook dit jaar weer handmatig gaan.
De kleur van de wagen wit? Nee, dat lijkt misschien je eerste gedachte maar dat is niet zo. De
kleuren worden donker, denk aan zwart, donkere tinten rood en oranje.
Hebben jullie ook al zin in dit spookachtige bouwjaar? Goed nieuws, dit jaar is er vanaf het
begin werk voor iedereen! We kunnen veel bouwen vanaf de begane grond.
Spookachtige groet van Robbert en Robin
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Poteind kwis

Poteind kwis
Verslag Corsokenniskwis
Zaterdag 18 februari was het weer zover. De Corsokenniskwis van Buurtschap Poteind stond
weer op het programma. Jos en ik deden dit jaar al voor de 10e keer mee. Wij waren erg blij
met gezelschap van buurtleden dit jaar. Waar we normaal met z’n tweeën meededen, deden
Ramon Zagers en Pim Jochems ook mee dit jaar.
In de voorronde kregen we (zoals elk jaar) een formulier met vragen. Deze moesten we als
duo invullen. Hier stonden een aantal standaard vragen, zoals; ‘Ter ere van wie werd het
allereerste bloemencorso georganiseerd?’. Na al een aantal jaar meegedaan te hebben
wisten we ondertussen wel dat dit Koningin Wilhelmina moest zijn. Gelukkig zaten er ook een
paar erg pittige vragen tussen. Zo kregen we een foto te zien van een wagen die niet mee
reed in 1968. Wij moesten raden welke wagen dit dan was en van welke buurtschap. Dit bleek
Strandvondsten van Buurtschap Molenstraat te zijn. Nooit van gehoord.
Ondanks een paar lastige vragen gingen ons pa en ik als 1e (van de 30 teams) door naar
de kwartfinales. We behaalde 88 punten van de 100 die we konden halen. Dit hadden we
helemaal niet verwacht! Ramon en Pim waren helaas nét niet door. 8 duo’s gingen door en zij
waren als 10e geëindigd. Jammer, maar zeker niet slecht voor een eerste deelname!
Tussen de rondes door werd er tijd gemaakt voor de Snack & Snaai ronde. Een zeker niet
onbelangrijke ronde die geheel in teken staat van…… KNAUWUHH!!! Door loten te kopen kon
je kans maken op bijv. kipkluifjes, nootjes, worst etc. We waren in de loterij minder gelukkig en
uiteindelijk hebben we €10,- betaald voor één zak friet-chips… Erg netjes!
Vanaf de kwartfinale was het ieder voor zich. We kregen bepaalde categorieën, zoals
juryrapport 2016, bloemen en andere corso’s. Bij een goed antwoord kreeg je punten. Diegene
met de meeste punten plaatste zich naar de halve finale. We plaatste ons redelijk gemakkelijk
richting de halve finale. Ondertussen vermaakte iedereen die niet meer mee deed zich met
bier. Iedereen die nog wel mee deed overigens ook. J
In de halve finale moest je voorafgaand aan de vraag punten inzetten op de categorie. Nu
kwam er ook een stukje tactiek bij kijken. Ons pa moest in de halve finale stranden op een 7e
plek. Ik werd uiteindelijk als 2e, geplaatst naar de finale.
In de finale nam ik het op tegen Jordie Winkenius, Jeroen Vriends en Werner Pellis. Werner
had qua punten al een flinke voorsprong opgebouwd. Bij de categorie juryrapport 2016 nam ik
risico door all-in te gaan en hiermee te hopen dat ik voorbij Werner kon gaan. Deze vraag was
helaas veel lastiger dan ik had verwacht en ik was klaar met spelen. Werner won uiteindelijk
dik terecht deze weer zeer geslaagde editie van de Corsokenniskwis van Buurtschap Poteind.
Poteind bedankt en tot volgend jaar!
Joris Jochems
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5 snelle vragen

5 snelle vragen
Dit gaat een terugkerend item worden 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 buurtgenoot geeft dan het stokje door aan een volgend iemand.
Diegene die de aftrap mag nemen is Dennis Braspenning
Wie ben je?
Dennis Braspenning, woonachtig in Zundert samenwonend met Ellen. Chauffeur bij Jan
Jochems.
Wat is de eerste wagen die je kan herinneren?
Als de klok 12 slaat van ons zelf. Was met skeletten en een ‘enge wagen’ voor een manneke
van 6!
Wat is de mooiste corsowagen ooit volgens jou?
Net als vele volgens mij toch Moederskroost!
Als je niet bij Den Heikant zou bouwen waar dan wel?
Bij ’t stuk, wij wonen nu in deze buurt
Aan wie geef je het stokje door en wat wil je van die weten?
Sven Domen, hoe oud/jong was jij toen je voor het eerst mocht duwen.
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Oproep razende reporter

Oproep razende reporter

Oproep!!!

De redactie van het Heikrantje zoekt nog een vliegende reporter.
Ben jij iemand die zin heeft om tijd vrij te maken voor:
* Buurtgenoten/sponsors interviewen en dit ook uitwerken.
* Activiteiten binnen en buiten onze buurtschap te verslagen.
* Ben je creatief en heb je leuke ideeën voor in ons krantje.
* We brengen 4 x per jaar een nieuw krantje uit, en vergaderen ± 1x per maand.
Voel jij je aangesproken en heb jij de spirit om onze redactie te versterken?
Mail, app of bel ons dan. Ons gewoon aanspreken mag natuurlijk ook!
(E-mailadressen en telefoonnummers vind je achter in het Heikrantje)
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Jaarkalender 2017

Jaarkalender 2017
April
17 april
23 april

Wat?
Paasactiviteit
Wandelevenement Zundert

Wie / Waar?
Nadere info volgt
Buurtschap Molenstraat

Mei
20 mei

Wat?
1e CorsoColorRun

Wie / Waar?
Buurtschap Kapelleke en Markt

Juni
3-6 juni
5-6 juni
10/11 juni
18 juni
25 juni

Wat?
Maaifeest
Dahlia darttoernooi
Aardbeienfeesten
Beachvolleybaltoernooi
Corso Zonder Grenzen

Wie / Waar?
In onze eigen tent
In onze eigen tent
Centrum Zundert
Buurtschap ‘t Schijf
Buurtschap Klein-Zundert

Juli
2 juli

Wat?
Boerendart
Thema avonden
Veldploegetentje
Kampeerweekend

Wie / Waar?
Buurtschap Veldstraat
In onze eigen tent

Augustus
6 augustus
19 augustus
20 augustus
20 augustus
27 augustus

Wat?
Thema avonden
Heikids 1
Corsong
Barbecue
Heikids 2
Heikids 3

Wie / Waar?
In onze eigen tent
In onze eigen tent
Buurtschap ‘t Stuk
In onze eigen tent
In onze eigen tent
In onze eigen tent

September
3/4 september
17 september

Wat?
Bloemencorso
Kindercorso

Wie / Waar?
Centrum Zundert
Centrum Zundert

Oktober
28 oktober

Wat?
Buurtfeest 70 jarig bestaan

Wie / Waar?
Café-zaal Den Hoek

November

Wat?
Najaarsactiviteit
Nabespreking

Wie / Waar?

December
17 December

Wat?
Winteractiviteit

Wie / Waar?

Let op! Alle data onder voorbehoud.
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Gegevens leden Heikrantje

Gegevens leden Heikrantje
Marco Kleijnendorst
marco@visualbrand.nl
06 27 03 26 98
Sandra Nouws
sandra.nouws@hetnet.nl
076 597 65 58 of 06 20 28 27 21
Ellen Raeijmaekers
e.raeijmaekers@gmail.com
06 55 50 73 85
Lydia Schrauwen
lyke.schrauwen@home.nl
076 597 61 30 of 06 53 12 61 04
Maarten Verdaasdonk
maartenv_94@hotmail.com
076 597 55 73 of 06 30 96 10 89
Rian Verdaasdonk
secretaris@denheikant.nl
076 597 55 73 of 06 30 78 82 02
Evt. Mathijs Verdaasdonk (vooorzitter)
voorzitter@denheikant.nl
076 597 55 73 of 06 13 06 58 82
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Sponsors
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