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Voorwoord

Voorwoord van de voorzitter
Beste Buurtgenoten,
Het corso van 2017 is inmiddels al een tijd voorbij. Allereerst wil ik
iedereen via deze weg nogmaals bedanken voor zijn of haar bijdrage
afgelopen seizoen! Ongelofelijk top wat we met zijn allen wederom op
straat hebben gezet!
We hebben in dit corsojaar, waarin onze buurt 70 jaar bestaat, weer veel
mooie herinneringen gemaakt. Zowel tijdens de bouw, de bloementeelt,
het corso en een van de activiteiten afgelopen jaar. Met een zeer geslaagd
buurtfeest met een middagprogramma waar jong & oud aanwezig was,
gevolgd door een memorabele avond wat te danken is aan onze gezellige
buurt met een klein beetje hulp van de band Van Brenghe! Wat een mooie
afsluiting van het gezellige jubileumjaar is. Ergens in deze maand hebben
we met jullie een keuze voor een nieuw ontwerp voor 2018.
In 2018 hopen we jullie weer te zien bij een van de activiteiten! Voor nu
wil ik namens het bestuur iedereen prettige feestdagen en een goed
begin van 2018 wensen!

Mathijs Verdaasdonk Voorzitter
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Kinderbuurtfeest

Kinderbuurtfeest
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Buurtfeest

Buurtfeest, 28 oktober 2017
Het was zo ver, ons eerste buurtfeest met onze nieuwe buurt. Toch wel
spannend, ondanks dat we veel mensen hebben leren kennen tijdens ons
eerste corso, kennen we toch ook nog veel mensen niet. We werden met
de fiets opgehaald door ons overbuurmeisje Angela. Samen met haar en
Patricia zijn we vertrokken naar het eerste verzamelpunt.
Daar werden wij verrast door de orgels van Gino. Wij hadden nog nooit
zo iets gezien en dan ook nog zoveel bij elkaar! Nadat wij geluisterd
hadden naar Mathijs en de activiteitencommissie hebben wij een groepje
geformeerd met Angela, Patricia, Jos, Mariette, Rian, Tommy, Jan en
Corrie. Wij zijn gelijk fanatiek begonnen aan de speurtocht die ons op
veel mooie plekken van Klein-Zundert bracht. Veel plekken waren voor
ons nog onbekend. Het was een leuke manier om onze buurt beter te
leren kennen!
Vervolgens hebben wij lekker soep gegeten bij de familie Verdaasdonk.
Daarna werden we helaas verast door een miezer/regenbui. Gelukkig
konden we daarna snel weer opdrogen en genieten van onbeperkt friet
met snacks. Dat was heerlijk na al het gefietst en de regen. Het daggedeelte van het buurtfeest hebben we afgesloten met een heerlijk ijsje.
Na een korte opfrisbeurt thuis was het al
tijd voor avondprogramma in Den Hoek.
Daar barstte het feest echt los! Het was een
super gezellig avond met een fantastisch
optreden van Van Brenghe. Het was een
hele leuke dag en avond, volgende keer zijn
we zeker weer van de partij!
Hilde en Wouter
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Wist je dat?

Wist je dat?
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Sponsorinterview

Interview met Johan en Carolien Jochems
Iedereen kent het bekende sponsorbord wel dat ieder jaar naast de tent
staat. Maar kent iedereen ook de gezichten die bij de sponsorlogo’s
horen? Wij van het Heikrantje dachten van niet vandaar deze interviews
met onze sponsors. Deze editie zijn we bij Johan en Carolien Jochems op
de koffie (en appeltaart) gegaan!
Op een regenachtige donderdagavond hebben wij ons zelf uitgenodigd
bij Johan en Carolien. Johan moesten we nog wel even naar huis sturen
(die kwamen we bij Frank Jochems tegen). Maar eenmaal binnen en aan
de koffie konden we aan de ‘kennismaking’ beginnen.
Johan 63 jaar geboren en getogen aan de Eldertstraat. Is naar de LAS
(tuinbouwschool) gegaan en van daaruit thuis op het melkveebedrijf
gaan werken. Later heeft hij het bedrijf overgenomen. Carolien 58 jaar,
geboren in Klein Zundert, is na de lagere school naar de mavo gegaan.
Daarna heeft zij mbo-inrichtingswerk gedaan, want ze wilde graag
gaan werken in de zwakzinnigenzorg. Ondertussen ging ze werken in
Zevenbergschenhoek, hier was toen het eerste gezinsvervangende
tehuis van Nederland. Carolien heeft hier 4/5 jaar gewerkt. Ze leerde
toen Johan kennen en ze heeft nog een paar jaar op een kantoor gewerkt
tot Gerard geboren werd. Toen Gerard naar school ging heeft ze nog
allerlei bestuursfuncties uitgeoefend voor o.a. de basisschool, KVO en
Rabobank.
Op de Prinsenbeekse kermis is de vonk tussen Johan en Carolien
overgeslagen. Ze kenden elkaar al wel, want de oudere zussen van
Carolien zaten bij Johan in de klas. In april 1981 zijn Johan en Carolien
getrouwd en dat jaar werd de tweede bedrijfswoning voor de ouders van
Johan gebouwd.
Bij de Klein Zundertse Heikant zijn ze nooit heel fanatiek geweest.
Het was vooral in de laatste dagen dat ze kwamen helpen. Vroeger zat
Carolien bij buurtschap Klein Zundert maar hier was ze ook alleen de
laatste dagen fanatiek.
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Sponsorinterview

Interview met Johan en Carolien Jochems
Sinds 5 / 6 jaar is het bloemenveld bij Johan en Carolien. Den Heikant
zocht een nieuw bloemenveld. Gerard zat toen in het bestuur en die kwam
met de vraag “pa hedde gij gin stuk grond over?’ De vader van Johan is
wel behoorlijk actief geweest op het bloemenveld en deels hierom had
Johan wel een stuk grond ‘over’. Johan geeft zelf aan niet heel fanatiek
te zijn op het veld maar volgens Carolien is hij het toch wel hoor. Zodra er
volk is probeert hij in ieder geval toch ook even te gaan. Carolien zorgt
voor de koffie, niet heel fanatiek zegt ze zelf, wel heel belangrijk (vinden
wij).
Het wordt al vaak gezegd, tijdens het bouwen, tijdens vergaderingen,
maar toch nog een keer. De bloemenploeg is een hele leuke ploeg maar
wel op leeftijd. Dit komt deels doordat mensen later met pensioen gaan
waardoor de aansluiting wordt gemist met de volgende generatie. En
iedereen weet, met hoe minder mensen je het werk moet doen, hoe
zwaarder het wordt. Als er tijdig bijgesprongen wordt, b.v. door af en toe
een avondje met een ploegje te komen helpen, houden de ouderen het
ook langer vol. Dus kom eens helpen op het veld! Dat is hartstikke leuk
en is hartstikke nodig!
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Bouwplaats

Status bouwplaats
Als bestuur krijgen wij regelmatig de vraag: “En, is er al iets gevonden?
Is er al zicht op een nieuwe bouwplaats?” Helaas kunnen wij deze vraag
alleen maar beantwoorden met: “Nee, nog niets.” In een notendop willen
wij jullie even iets meer vertellen over deze situatie die steeds lastiger of
zelf moeilijk begint te worden.
Het bestuur
Momenteel loopt er een zoektocht die al een jaar duurt. We zijn
begonnen met her en der een balletje op te gooien en langzaam maar
zeker serieuzer te gaan zoeken. Er is begin dit jaar een lijst gemaakt van
diverse kavels binnen de Heikant welke naar ons idee geschikt zouden
kunnen zijn om als bouwplaats te dienen. We benaderen grondeigenaren,
proberen de situatie zo goed mogelijk uit te leggen en vragen of zij eens
na willen denken een stukje grond te verkopen aan de gemeente ten
behoeve van het Corso en de Buurtschap. Tot nu toe hebben we hierop
nog geen positief antwoord gehad en zitten we dus nog steeds zonder
bouwgrond. Uiteraard respecteren wij de beslissingen en danken de
gesproken partijen voor hun aandacht.
De gemeente Zundert
De gemeente geeft ons hulp met het verstrekken van kadastrale
gegevens waarbij je moet denken aan afmetingen van de grond en de
bijbehorende eigenaar. Verder moet er getoetst worden of de locatie
bestemming technisch in aanmerking komt. We zijn bestemd, echter
betekent dat niet dat je zomaar overal kunt staan. Tot slot onderhoud
de gemeente contacten met de provincie indien zij eigenaar zijn van de
grond.
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Bouwplaats

Status bouwplaats
De buurt
Het is leuk om te horen dat er veel enthousiasme zit bij onze buurtgenoten.
We zien dit terug in mensen die ons wijzen op bouwmaterialen, mensen
met ideeën voor de nieuwe bouwplaats, de te bouwen schuur en noem
maar op. Helaas kunnen we er nog weinig of niets mee doen zolang we
niet weten hoe ons nieuwe stukje grond er uit zal zien. Daarnaast hebben
wij geen opslagruimte. En dan nog de hoofdprijs in de staatsloterij; menig
buurtgenoot heeft al aangegeven om dan de halve Heikant te kopen voor
de buurt, waarvoor dank, maar met een kans van 1 op 4,4 miljoen...
Oproep
Dus daarom nog een keer een oproep:

Wij zoeken een nieuwe bouwplaats.
Weet je iets? Laat het ons weten! Geef je het weinig kans? Een kleine kans
is ook een kans. Onze ideale bouwplaats bevindt zich binnen de grenzen
van de Heikant en zou ongeveer 3000 m2 groot zijn, echter is bijna alles
bespreekbaar. Het begint echt allemaal een beetje te dringen.
Graag horen wij van jullie. Iedere tip is welkom.

Het bestuur.
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Vervolg, 70 jaar Heikant

Vervolg, 70 jaar Heikant
Er is veel veranderd in de loop der jaren in het Zundertse Corso. Zo ook in
onze buurtschap eerst corsowagen bouwen bij Jaan Koeken daarna vanaf
ongeveer 1978 in de dreef naast Dina Godrie en Cor Seters.
We bouwen dus nu al een lange tijd in de dreef die ook symbolisch
verwerkt is in ons logo met ons behaalde eerste prijs in 2002 met Moeders
Kroost.
Het bestuur is vele malen van samenstelling verwisseld en ook eind
jaren 70 is er voor het eerst een vrouw in het bestuur gekomen. Mieke
Verdaasdonk was de eerste vrouw in het bestuur, zij kreeg de catering
en het maken van kleding van de figuranten toebedeeld. Jan Jochems is
ruim 25 jaar voorzitter geweest na zijn overlijden is zijn zoon Jos Jochems
voorzitter geworden en heeft dit ruim 19 jaar voor Den Heikant gedaan.
De buurtschap heeft financieel zeker minder tijden gekend, bv in 1980
toen bouwde we : “Old Engeland” we hadden de figuranten pakken
gehuurd en die moesten we verzekeren. Het verzekerende bedrag was
zo hoog dat de Heikant gelijk failliet was. In die tijd heeft Rinus zelf
20 steigerbuizen,10 draaiklemmen en 50 steigerplanken gekocht en de
buurt mocht die van hem lenen. Als het goed is liggen die er nog en ze
zijn nog steeds van Rinus, hij hoeft ze trouwens niet terug te hebben.
Tegenwoordig is het belangrijk dat je goede sponsors hebt. Er worden
nu wagens gebouwd met techniek of led verlichting en beweging, dus de
kosten van een corso wagen zijn hoog. Sponsors zijn er altijd wel geweest
alleen noemde we het anders, gewoon mensen die de buurtschap wat
gaven bv, planken, ijzer of andere dingen in natura. De geldbedragen
waren ook niet zo hoog. Maar als de wagens duurder worden moet er
toch ergens geld vandaan komen.
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Vervolg, 70 jaar Heikant

Vervolg, 70 jaar Heikant
De voorzitter van toen heeft de stoute schoenen aan getrokken en
is sponsoren langs gegaan, met de vraag of ze meer wilden geven, 4
bedrijven hebben ja gezegd dit waren, Jan Jochems, Twan Marijnissen,
Wim Maas en Jac Jacobs assurantie. Deze bedrijven wilde dit wel
eenmalig doen.
Maar daar is het niet bij gebleven 3 van deze bedrijven zijn nu nog steeds
groot sponsor van den Heikant, waarvoor wij ze heel dankbaar zijn. Dit
was natuurlijk wel een grote verandering in de buurtschap We konden
nu wat meer bouwen, we kregen meer mogelijkheden. In de loop der tijd
zijn er steeds meer sponsoren bij gekomen, men biedt zich aan, of je gaat
het vragen.
Het corso kent geen thema. Ontwerpers zijn volledig vrij. Ook bij den
Heikant hebben we de afgelopen jaren verschillende ontwerpers gehad.
Sommige hebben eenmalig een wagen ontworpen en andere verschillende
jaren. Zo heeft ook wijlen Ad Vromans verschillende wagens bij ons
ontworpen. Slechts drie keer is er een themacorso geweest, in 1990,
2003 en 2015 toen het corso in het thema stond van Vincent van Gogh,
die in Zundert is geboren. Onze buurtschap heeft in 2002 voor het eerst
gewonnen met Moeders Kroost, ontwerpers waren Aart-Jan Borrias, Erik
van Elsacker en René Jochems. Drie jaar later met Wirwar met dezelfde
ontwerpers, ze hebben ruim 10 jaar bij onze buurtschap hierin de vrije
hand gehad.
Ook met het kiezen van een ontwerp/ontwerpers gaat tegenwoordig
anders. Waar men vroeger 1 jaar of meerdere jaren voor een dezelfde
buurtschap kon ontwerpen is niet meer van deze tijd. Bijna alle
buurtschappen hebben een bepaalde werkwijze/ protocol waarin alles
beschreven staat.
Zo hebben Robin Jochems, Karel de Hoon, John Marijnissen en Robbert
Borrias de afgelopen jaren in verschillende samenstelling voor onze
buurtschap een corsowagen ontworpen.
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Vervolg, 70 jaar Heikant

Vervolg, 70 jaar Heikant
In 2014 won onze buurtschap met Paardenkracht, ontwerper Robin
Jochems, en Karel de Hoon. Verder een bewogen jaar waarin diverse
buurtleden ons ontvielen en een nieuwe voorzitter, Mathijs Verdaasdonk,
op 20 jarige leeftijd zijn intrede deed. Er moest een vaandelfeest geregeld
worden, een vaandel maken en daar heb je de gehele buurtschap voor
nodig. Een mooi feest wat vanaf de middag plaats vond en ‘s-avonds
doorging in het cultuurcentrum met voor het eerst een vaandel wat kon
bewegen. Ook hier heeft Den Heikant een statement gemaakt.
In 2016 hadden we een schitterende wagen Technica Di Natura. Vanwege
technische problemen en te veel wind moesten we als bestuur, helaas,
besluiten om niet mee te rijden. De Commissaris van de Koning, die
aanwezig was op het corso, gaf onze voorzitter Mathijs een groot
compliment voor deze uitermate moeilijke beslissing. Alle vrijwilligers
die maanden aan de corsowagen gebouwd hadden waren teleurgesteld
maar dankzij de saamhorigheid onder jong en oud hebben we een mooi
corso gehad.
Niet alleen de bouwplaats maar ook het bloemenveld wordt regelmatig
van plaats verwisseld. Ook bij Jaan en Marie Hendrickx is er jarenlang
een bloemenveld geweest. In het zwarte kotje wat Jaan had gemaakt
gezellig een bakske koffie drinken en op tijd wat kletsen hoorde daar
ook bij. Nu staan onze knollen en stek/bloemenveld al jaren bij Carolien
en Johan Jochems aan de Eldertstraat. Ze worden er goed verzorgd door
de mensen van onze veldploeg en gastvrouw Carolien zorgt voor de
versnaperingen.
Dit was in de afgelopen Heikrantjes in vogelvlucht 70 jaar corso in
Buurtschap Klein Zundertse Heikant.
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5 Snelle vragen

5 Snelle vragen
Dit is een terugkerend item in het Heikrantje. Wij van de redactie vinden
het leuk als het Heikrantje door heel de Heikant gemaakt wordt. In dit
item leer je een buurtgenoot wat beter kennen. Deze geeft dan het
stokje weer door aan een door hem/haar uitgekozen Heikanter.
In de vorige editie stond Sven Domen, hij gaf het stokje door aan Mikai
Mathijssen
1. Wie ben je?
Mikai Matthijssen
2. Wat is de eerste wagen die jij je kan
herinneren?
Corzo
3. Als je niet bij de heikant zou bouwen, bij welke buurtschap zou je dan
gaan helpen?
Molenstraat of Tichelaar
4. Sven wilde van jou weten, wat wil je ooit nog wilt doen binnen het
corso Zundert?
Een 1e prijs ontwerpen
5. Aan wie geef jij het stokje door en wat wil je graag van hem/haar weten?
Jaro Daems, de Moer wint nooit van Zundert dit jaar, moeten er niet meer
Heikanters voor Zundert gaan voetballen?
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Tweeluik Britt & Evy

Tweeluik Britt & Evy

Britt

Evy

Hoe oud ben je?

17 jaar

15 jaar

Waar zit je op school?

Vitalis college Breda

Mencia Zundert

Hoe ben je betrokken
geraakt bij de
buurtschap?

Omdat onze ouders
sowieso al bij onze
buurtschap zaten, en
onze oom was ook
bestuurslid, er zitten
ook veel bekende van
ons bij de buurt.

Geldt voor mij het
zelfde als dat van
Britt.

Welke hobby’s heb je?

Lachen, gezellig met
vrienden iets doen,
hardlopen.

Lekker met
vriendinnen leuke
dingen doen, voetbal.

Wat is je mooiste
corso moment?

Ik vind alle momenten
samen gezellig maar
het leukste vind ik
als we na de optocht
al wat gedronken
hebben en samen
gaan feesten.

Het corsoweekend is
voor mij al een feest
en de gezelligheid
natuurlijk!

Als ik zeg
Een gezellig feest wat
bloemencorso dan zeg je samen moet vieren.
jij …………

Het leukste feest van
het jaar.

Wat is je slechtste
corso moment?

Dat we in 2016 met
Zelfde als Britt.
Tecnica Di Natura niet
mee mochten rijden.

Later wil ik ……..

Politie agente worden
en gezond blijven.

16

Gelukkig worden.

Jaarplanning

Jaarplanning
December 2017

Wat?

Bijzonderheden

17 December

Winteractiviteit

Wandeltocht

Februari 2018
5 Februari

Jaarvergadering

April 2018
2 april (2e paasdag)

Paasactiviteit

Mei 2018
19 mei

Maaifeest

21 mei

Darten

September 2018
2 en 3 september

Bloemencorso 2018

16 september

Kindercorso

Oktober 2018
27 oktober

Buurtfeest

Let op: Alle data zijn onder voorbehoud
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Winterwandeltocht

Winterwandeltocht

BUURTSCHAP KLEIN-ZUNDERTSE HEIKANT
Organiseert een winterwandeltocht op zondag 17 December.
Omdat wij dit jaar ons 70-jarig jubileum vieren , is iedereen die van
wandelen houd, van harte welkom om mee te lopen. Je hoeft geen lid te
zijn van de buurtschap.

-

Inschrijven voor 5 of 10 km kan tussen 9.30 u. en 10.30 u.
Bij: Fam. Sprenkels
Prof. V / d Hoevenstraat 5b
4882 J.E. Klein- Zundert

-

Deelname ( op eigen risico ) bedraagt
€ 4,00 voor volwassenen
€ 1,50 voor kinderen van 6 t/m 12 jaar
Kinderen tot 6 jaar mogen gratis mee.

Onderweg krijg je koffie / thee, en bij aankomst om uiterlijk 13.30
u.is er soep en een warm winterdrankje.
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Najaarsactiviteit

Escaperoom076 Najaaractiviteit
Zaterdag 11 november was het weer zo ver, de najaarsactiviteit van de
Heikant georganiseerd door Dirkje van Dijkhorst en Anouk Stoffelen. Dit
jaar stond Escaperoom 076 in Breda op het programma.
Nadat de eerste 2 groepen de uitdaging aan zijn gegaan en 60 minuten
hadden om te ontsnappen aan de zogenoemde “Postkamer” en het
“Kantoor”, waren de 2 andere groepen aan de beurt. Na het ontsnappen
is er nog een groot gedeelte van de groep van 50 mensen een afzakkertje
gaan drinken bij Den Bels. Ik denk dat iedereen het erg naar hun zin heeft
gehad tijdens dit avontuur en met smacht wachten op het volgende
evenement van de Heikant!
Ik vond het erg leuk om te doen en ik heb erg veel genoten van de
activiteit!

Mvg
Jesse Rockx
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Sponsorinterview

Sponsorinterview Maarten Verdaasdonk & Melanie Elst
We zitten aan de koffie bij het jonge stel Maarten en Melanie. Zij wonen
sinds dit jaar samen, in het nieuwe wooncomplex ´Wernhoutseweg 9´
Eind deze week komt hun jonge aanwinst bij hun wonen namelijk, hond
Louis een Ierse setter. Hij komt in een warm nest, want zijn kussen en
botje liggen al klaar.
Maarten is geboren 29 november 1994 te Breda, Melanie is 1helft van
een tweeling geboren 14 mei 1997 te Utrecht, ze hebben elkaar 5 jaar
geleden ontmoet met de carnaval in Achtmaal. Hij moest haar bevrijden
uit een enorme heftige sneeuwbui. (tuurlijk)
Maarten is opgeroeid met het corso. In heel het gezin zijn ze gek van het
, opa, oma pa, ma, broer en zo ook Rinus de buurman. Melanie is daarom
ook maar van het corso gaan houden. Ze kon niet anders.
De eerste vroege herinnering aan het corso is bij Maarten de wagen
Yamantaka . Samen met opa en buurman Rinus en pa op het bloemenveld
helpen en met de tractor meerijden. En met Moederskroost in de
tempexhoek filmpjes kijken .
Melanie weet zich de wagen Moederskroost nog goed te herinneren want
haar juf ´Mascha Domen` liep daar als begeleider mee en ja die kende ze
wel ,de JUF. Ze was weleens te vinden in het kinderkot bij in de tent van
BS Achtmaal, verder was ze niet zo fanatiek binnen het corso.
Na de basisschool is Maarten
naar de Mavo in Zundert gegaan.
Daarna Havo Breda, en de HAS
in Den Bosch waar hij vorig jaar
geslaagd is voor bedrijfskunde
agri-business. In deze tijd
heeft hij ervaring opgedaan in
verkoopondersteuning, foto’s
maken van planten en ontwerpen
voor de plantencatalogen bij
verschillende groen bedrijven .
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Sponsorinterview

Sinds 2014 is hij de eigenaar van zijn bedrijf Verdaasdonk Plants. Dit
begon met het kweken en verkopen van kerstbomen. Nu is hij werkzaam
als zzp’er bij Elst-Bevers, het bedrijf van de ouders van Melanie. Daar
verricht hij alle kantoorzaken bv transport verkoopondersteuning en
personeelszaken.
Melanie ging na de basisschool in haar woonplaats Achtmaal naar de
Mavo in Zundert, daarna volgde ze op het CIOS sport en beweging,
orthobewegingskunde.
Op dit moment is ze werkzaam bij slagerij Billet en volgt een cursus
traiteur, in de boomkwekerij is ze ook graag aan het werk, dit doet ze al
van jongs af aan thuis in het bedrijf. Het maakt Melanie niet zo veel uit
wat ze doet alles is leuk. Op de voetbal traint ze de meisjes van de F, en
voegt daar aan toe ´sporten is leuk’. Daar denkt Maarten anders over.
Als we het over de toekomst hebben zegt Melanie ja huisje, boompje,
beestje. Ik wil graag kinderen en trouwen. Maarten is ook een echte
familieman, hij wil in de toekomst graag een succes volle ondernemer
zijn in de boomkwekerij en graag het bedrijf Elst-Bevers overnemen.
Bij de vraag wat doe je graag bij het corso zegt hij ´ik ben een denker en
daarom help ik bij het Heikrantje en de website. Melanie is sinds een paar
weken ook actief bij het Heikrantje en in de tent is ze wel graag met de
bloemen in de weer.
Vanaf het eerste jaar dat Maarten zijn bedrijfje heeft opgericht is hij
sponsor geworden, zo kan hij de buurtschap ook helpen want fysiek
helpen is niet zo zijn ding.
Als we vragen wat zouden jullie graag zien veranderen binnen de
buurtschap, antwoordt Maarten: “ik zou graag willen dat we een mooie
locatie voor onze tent binnen de buurt konden vinden met daarnaast het
bloemenveld, zodat we nog meer samen kunnen werken”.
Als laatste zeggen ze trots te zijn op de Heikant want jong, oud, dik,
dun, recht, krom, uit welke laag van de samenleving je ook komt. We zijn
allemaal mafkezen en kunnen samen als een groep enorm goed feesten.
Dat is maar weer eens bewezen met het afgelopen buurtfeest.
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Gegevens leden Heikrantje
Angela Aarts
angela.aarts@hotmail.com
06 30 38 18 88
Melanie Elst
melanieelst@live.nl
06 22 75 88 11
Sven van Hoof
svenvanhoof2000@gmail.com
06 40 16 51 56
Marco Kleijnendorst
marco@visuelbrand.nl
06 27 03 26 98
Sandra Nouws
sandra.nouws@hetnet.nl
076 597 65 58 of 06 20 28 27 21
Mark Quirijnen
mark.quirijnen@gmail.com
06 57 93 38 05
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
06 30 96 10 89
Rian Verdaasdonk
secretaris@denheikant.nl
076 597 55 73 of 06 30 78 82 02
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