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Voorwoord van de voorzitter
Beste Buurtgenoten,
De winter zit er weer op, ook de natuur schiet weer in groei & bloei. Dat
betekend dat het nieuwe corsoseizoen weer voor de deur staat!
Terwijl onze nieuwe ontwerpers nog druk bezig zijn met de maquette van
ons ontwerp voor 2018. Gaan we binnenkort beginnen met het zetten van
de tent, het planten van de knollen en de stek.Bij deze werkzaamheden
kunnen we alle handjes gebruiken dus als je tijd hebt kom dan gezellig
helpen om de knollen en stek snel de grond in te krijgen, of de tent tijdig
overeind te helpen.
Ondertussen zijn de dart & activiteiten commissies druk bezig met de
organisatie wederom een goede editie van ons jaarlijks darttoernooi,
en het altijd zeer gezellige meifeest! Om al dit gezelligs weer goed voor
elkaar te krijgen wordt dit de dagen voor gaand aan het feest en het
toernooi opgebouwd hierbij is ook iedereen welkom om hun steentje bij
te dragen. Laten we er met zijn alle weer een top weekend van maken!
Maar voor dit corsoseizoen begint wens ik jullie veel leesplezier in ons
prachtige heikrantje! Hopelijk zien we elkaar weer snel in de tent, op het
veld of bij een buurtgelegenheid!

Mathijs Verdaasdonk Voorzitter
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Even voorstellen: Onze nieuwe ontwerpers
Naam:
Leeftijd:
Waar kom je vandaan:
Samenwonend:
Trotse vader van 2 dochters:

Joost van Puijenbroek
42 jaar (13 november 1975)
het pittoreske Gilze
met Rachel van den Ouweland
Tara (11) en Benthe (8)

Hobby’s: Carnavalswagenbouw met buurtvereniging OVM. Met name het
ontwerp en de afwerking. Voetbal was mijn passie. Een versleten knie
en 2 dochters hebben dat wat naar de achtergrond doen verdwijnen. De
vervanging door de sport wielrennen verloopt met ups-and-downs. Best
leuk met wind in de rug, maar als flegmatieke mooi-weer-voetballer ben
ik er niet echt voor in de wieg gelegd.
Dagelijks leven: Werkzaam bij koninklijke drukkerij Em. de Jong BV
in Baarle Nassau in de functie van Manager Functionele ICT. In mijn
functie ben ik inhoudelijk verantwoordelijke voor een aantal softwarepakketten. Aangezien we zelf ons ERP-systeem bouwen, ben ik met mijn
team grotendeels van de tijd bezig met de ontwikkeling en optimalisering
hiervan.
Ervaring: Als gezegd ligt de passie voor wagenbouw in de carnavalshoek.
Op vele vlakken anders als corso, maar er zijn ook veel raakvlakken. OVM
bouwde afgelopen jaar haar 43e wagen, voor Gilze een unicum, en we
zijn nog springlevend. De laatste 20 wagens heb ik mogen tekenen met
veel plezier. Als ik iets moet benoemen waar ik energie van krijg binnen
de ploeg zijn dat 2 zaken: De diversiteit van het gezelschap. Net als de
Heikant is het een buurt zodat we bouwers van 12 tot 78 jaar en alles
ertussen in de gelederen hebben. Allemaal bij elkaar gezette karakters,
maar wel een zeer goedwerkend geheel. Daarnaast onze drang om zaken
anders te doen. Er zit een enorme gedrevenheid om zaken weg te zetten
of uit te voeren op een manier die anders is. Dat geeft ook uitdagingen
want het is vaak niet de simpelste weg, maar als het goed valt (zoals
bijvoorbeeld dit jaar) dan is het direct ook erg bijzonder.
Connectie: Het corso is in mijn optiek de Champions League van de
wagenbouw, dus als beetje wagenbouwer uit de regio volg je dat met
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bovengemiddelde interesse. Toen ik erachter kwam dat collega Mathijs
actief was binnen de corso-bouw was de gezamenlijke passie snel een
ding waarover we elkaar met regelmaat opzochten. Afgelopen zomer riep
Mathijs zijdelings iets over een open inschrijving voor het ontwerp van de
wagen van De Heikant. Die uitdaging ben ik aangegaan samen met Ad. Onze
verwachtingen waren niet hoog omdat we helemaal niet ingevoerd zijn in het
corso-wereldje, maar tot onze blijdschap werd ons verhaal en idee verkozen.
Een hele eer en nu gaan we het meemaken.
Idee: Het idee is ontstaan vanuit meerdere invalshoeken. Een tornado is
wat mij betreft een heel boeiend gegeven ook qua vorm. Daarnaast is er
natuurlijk het onfortuinlijke voorval van een paar jaar terug waardoor wind
en Heikant altijd in één adem genoemd zullen worden. Het contrast tussen
de destructie wat zo’n natuurfenomeen teweeg brengt maar tegelijkertijd
ook de (weder)opbouw van iets moois uit bloemen (iets waarvoor het gehele
corso staat en geroemd wordt) bracht ons tot het concept wat is getoond
tijden de idee-vergadering. Zoals tijdens de presentatie aangegeven zoeken
we (door onze onervarenheid) veel dialoog en samenwerking met jullie. Dat
werkt tot op heden perfect en heeft in mijn optiek geleid tot een 2.0-versie
van het concept waar we trots op zijn.
Gezien: Ja. Een aantal keren live en jaarlijks volg ik het op televisie.
Mooiste wagen: Paardenkracht had voor mij echt een wauw- en
verrassingsfactor. Het was al een krachtig beeld, maar de beweging maakte
hem helemaal af. En vorig jaar de boodschappen. Dat vond ik briljant in al zijn
eenvoud!
Verwachting: Als gezegd weet ik niet goed wat te verwachten. De eerste
indrukken zijn heel goed. Langs alle kanten is er hulp en bemoeienis op een
positieve manier. Hierbij wordt soms niet om de pot gedraaid en heel duidelijk
gezegd wat men vindt. Iets wat ik waardeer en waarvan het geheel in mijn
optiek alleen maar beter wordt. Ook het feit dat een groot aantal Heikanters
bij onze wagenbouw en optocht kwamen kijken vond ik gaaf! De grootte van
het Corso en de gedrevenheid en kunde van het hele Buurtschap is geweldig.
Ben ervan overtuigd dat er een prachtige corsowagen op straat komt!
Anekdote: De eerste kennismaking met de DAP-ploeg was wel een mooie
ervaring. Veel gelachen en een wijze les: Op tijd het TDP-tje.
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Ad Quirijnen

Samen met Joost van Puijenbroek de ontwerpers van de corsowagen
2018 voor Klein Zundertse Heikant (wat ‘n eer).
Ik ben geboren (bijna 55 jaar geleden) en getogen in Gilze en woon daar
nog steeds. Dit was anders geweest als ik 29 jaar geleden Lizeth niet had
ontmoet. Want zij wilde niet verhuizen. Mijn werkgever IsoBouw Systems
in Someren verwachtte dat wel. Ondertussen ruim 25 jaar gelukkig samen
getrouwd. Trotse ouders van twee kinderen. Onze dochter Amy is 22 jaar
en onze zoon Kevin is een jaartje jonger.
Bij IsoBouw werk ik nu ruim 30 jaar en rijdt hiervoor dagelijks een kleine
70 km op en neer. Ik verzorg daar de werkvoorbereiding voor prefab
daksystemen en geef technische ondersteuning aan de productie. In mijn
vrije tijd werk ik in en om mijn zelf gebouwde woning. Al dik 13 jaar ben
ik lid van de percussie groep Gils Geweld, maak daar herrie op de grote
trom. Maar zodra de dagen gaan korte en we tegen het einde van het jaar
lopen, gaat mijn carnavalsbouwershart weer sneller kloppen. Alle vrije
tijd gaat dan naar deze passie.
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Toen Joost mij eind 2017 vroeg om de uitdaging aan te gaan om samen
met hem een corsowagen te ontwerpen, hoefde ik daar niet lang over
na te denken. We hebben enkele avonden gebrainstormd en we werden
steeds enthousiaster over ons concept.
Toen in december ons idee werd gekozen door jullie buurtschap sprong
ik een gat in de lucht. Wat een eer om als buitenstaander het vertrouwen
te krijgen voor zo’n mega project, echt top! We hebben ondertussen al
diverse personen uit de buurt mogen ontmoeten. Ik begin me al een
beetje thuis te voelen in de Heikant.
Enorm veel zin heb ik in het project: “Corsorkaan”! Met jullie
corsovakmanschap en vele jaren ervaring verwacht ik een prachtig
eindresultaat.
Je zult mij niet alle avonden in de tent zien, maar we starten met een paar
maal per week. Met mijn 43 jaar carnavalsbouw-ervaring kan ik mogelijk
ook een steentje bijdragen. Er van leren zal ik zeker. Gezelligheid is al
geproefd bij de DAP-ploeg , dus dat komt ook wel goed.
Tot ziens in de tent.
Groetjes,
Ad Quirijnen

Joost van Puijenbroek
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Vriendenloterij en sponsorkliks

Vriendenloterij en Sponsorkliks
Wil jij buurtschap Klein Zundertse Heikant een financieel steuntje geven?
Dat kan op verschillende manieren. Waarschijnlijk dacht je als eerste aan
sponsoring of de jaarlijkse rondgang. Maar er zijn nog meer manieren
om ons buurtschap te steunen. Via de Vriendenloterij of Sponsorkliks
bijvoorbeeld.
Vriendenloterij
De VriendenLoterij geeft clubs en verenigingen in Nederland een
financieel steuntje in de rug. Bij deelname aan de VriendenLoterij kun
je zelf bepalen welk goed doel je steunt en een van de goede doelen is
buurtschap Klein Zundertse Heikant.
Hoe werkt het?
Je doet met één of meerdere loten mee aan de Vriendenloterij. 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. De helft van de inleg van deelnemers die de Heikant als
goed doel kiezen, gaat direct naar ons buurtschap. Elk lot dat een jaar
meespeelt levert de Klein Zundertse Heikant dus € 92,25 op.
Wat kun je winnen?
Je maakt elke maand kans op een prijzenpakket met fantastische
geldprijzen, reischeques, auto’s, dagjes uit en tienduizenden andere
prijzen!
Je zit bij de VriendenLoterij nergens aan vast. Je kunt op elk gewenst
moment het lot stopzetten. Hoe langer je meespeelt, hoe meer je ons
buurtschap steunt. Als je al meespeelt met een lot, maar nog niet voor
de Heikant, dan kan je jouw lot desgewenst laten omzetten naar ons
buurtschap. Kijk voor meer info op www.vriendenloterij.nl.
Sponsorkliks
Je kunt ons buurtschap ook GRATIS sponsoren via SponsorKliks. Een
aantal webwinkels willen verenigingen en goede doelen in Nederland
steunen. Zij doen dit via www.sponsorkliks.com. Voor iedere bestelling
die via SponsorKliks gedaan wordt, betaalt de webwinkel een commissie.
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75% van deze commissie stort SponsorKliks op de bankrekening van het
gekozen sponsordoel.
Hoe werkt het?
Ga de volgende keer dat je iets online wilt kopen eerst naar www.
sponsorkliks.com en geef aan dat je buurtschap Klein Zundertse Heikant
wilt sponsoren. Daarna verschijnt er eenoverzicht met tientallen
webwinkels, waaronder Bol.com, Coolblue en Wehkamp, maar ook
Thuisbezorgd.nl en Hotels.com. Elke aankoop bij een van deze bedrijven
levert ons een commissie op terwijl jij zelf dezelfde prijs betaalt.Of je nu
rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of je gaat via SponsorKliks.
com naar de site van Bol.com, je betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste
geval keert Bol.com een commissie uit, waarvan 75% aan ons buurtschap
wordt overgemaakt.
Tip: download de SponsorKliks APP. Vanuit de APP kun je direct winkelen
of de prijs van een product vergelijken zodat je niet teveel betaalt. En
nogmaals, het kost je niets extra!
Heb je hierover nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met
Patricia Oostvogels, penningmeester@denheikant.nl.
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De DAP in het zonnetje
Ons buurtschap zou niet bestaan zonder de (financiële) bijdrage van
onze sponsors, onze buurtgenoten, ons bloemenveld en ons jaarlijks
darttoernooi.
Met de verhuizing van onze bouwplaats in het vooruitzicht wordt er hard
gewerkt aan het opbouwen van een extra reserve voor de extra kosten
die deze verhuizing met zich mee gaat brengen.
Het blijft bijzonder mooi om te zien dat er door veel mensen wordt
meegedacht over hoe we deze reserve extra kunnen laten groeien.
Zonder iemand tekort te willen doen, willen we in dit Heikrantje graag
aandacht besteden aan een van deze initiatieven.
De DAP kwam begin vorig jaar met het idee om een oproep te doen voor
de inzameling van oud ijzer. Verschillende buurtgenoten gaven gehoor
aan deze oproep en lieten hun oud ijzer door de DAP afvoeren. Ook op
andere manieren werd er oud ijzer verzameld en naar Hein van Nispen
gebracht.
Uiteindelijk heeft de DAP hiermee in 2017 in totaal EUR 1.774,- opgehaald.
Een fantastisch resultaat waarvoor het bestuur de DAP dan ook hartelijk
willen bedanken. Top gedaan mannen!
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Tweeluik Bianca & Ralph

Wat zijn jullie van
elkaar?

Bianca Huijbregts

Ralph Verheyen

Vriend & Vriendin,
een stelletje

Partners

Welke opleiding heb je MBO,
gehad, wat voor werk Incassomedewerkster
doe je nu?
bij een
deurwaarderskantoor.

Werktuigbouwkunde.
Servicemonteur bij
een machinebouw
bedrijf.

Hoe ben je betrokken
geraakt bij de
buurtschap?

Via Tamara Sprenkels

Via vrienden.

Welke hobby’s heb je?

Sporten, uitgaan en
reizen.

Mountainbiken,
snowboarden, vissen,
uitgaan en natuurlijk
corso bouwen.

Wat is je mooiste
corso moment?

Winnen met
paardenkracht

1e prijs met
paardenkracht.

Als ik zeg
Klein Zundertse
bloemencorso dan zeg Heikant
jij …………

Beunhazen

Wat is je slechtste
corso moment?

Niet mee kunnen
rijden in 2016.

Niet mee kunnen
rijden door de wind
met Technica Di
Natura

Ooit wil ik nog.....!

Naar de Bahama’s en
nog veel meer.

Een wereldreis maken
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Sponsorinterview Joko V.O.F.
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 deze interviews met onze sponsoren. Deze editie is
Autodemontagebedrijf Joko aan de beurt.
Johan Koeken is geboren in 1957 te Wernhout. In 1976 is hij begonnen als hobby met het
bedrijf wat wij nu kennen als Autodemontagebedrijf Joko V.O.F. Dit begon als hobby naast
het voetbalveld van de Krochtenboys in de Maalbergenstraat te Wernhout. Deze hobby liep
zo uit de hand dat de krochtenboys moesten verhuizen naar een andere locatie en Johan
het halve voetbalveld vol zette met loop- en sloopauto’s. Echter was provincie NoordBrabant hier niet mee eens en moest Johan alle auto’s opruimen. In 1981 kochten Johan en
Marlies een pand aan de Molenstraat om toch in auto’s te kunnen blijven handelen.
Na vele gerechtelijke procedures en milieuonderzoeken is er uiteindelijk een vergunning
verleend voor de Maalbergenstraat te Wernhout. In 1995 zijn ze begonnen met het recyclen
van auto’s via de organisatie ARN. Ondertussen is het bedrijf gegroeid naar 1 hectare
industriezone.
Marlies Koeken is geboren in 1959 te Zundert. Ze heeft tot 1988 gewerkt bij bakkerij Jan
Dictus. Daarna maakte ze de keuze om volledig in het bedrijf mee te gaan werken.
Joeri Koeken is geboren in 1987 en is sinds 2012 bij in de zaak gekomen. Hier regelt hij
voornamelijk de verkoop van (online) onderdelen. Sandra Koeken is geboren in 1989 en
heeft haar eigen bedrijf genaamd S.K. Administratie & Dienstverlening. Sinds 2017 werkt
Sandra ook mee in het bedrijf, voornamelijk administratieve werkzaamheden. Joeri &
Sandra hebben samen toekomstplannen om het bedrijf voort te zetten.
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Sinds 2016 staat Autodemontagebedrijf Joko op het sponsorbord van den Heikant. Dit
kwam vooral door Joeri (onder grote druk van de vriendengroep). Joeri zelf helpt sinds
paardenkracht mee aan het corso en dat vond hij “opzich wel leutig”. Op aandringen van
Joeri en vele vrienden is Sandra ook overgehaald toch maar eens te gaan helpen in de tent.
Hiervoor was de corsokoorts nog ver te zoeken in huize Koeken. Johan was niet heel
enthousiast over het Corso. Dit betekende namelijk dat hij vroeger bij tante Lies (Vivo
winkel) moest helpen boter laaien voor de Belgen die naar het corso kwamen kijken. Zelf
een keer de optocht kijken zat er voor Johan toen de tijd niet in. Tegenwoordig is dat wel
anders. De laatste 15 jaar staat er namelijk een eigen tribune voor de deur. Hiermee is de
corsosfeer er goed ingekomen.
Naast het werken heeft Johan 20 jaar bij de trappisten trappers gezeten, gaat hij op zondag
regelmatig mountainbiken en heeft hij nog een grotere hobby. Namelijk “alles wat rookt
en stinkt”. Dit was ook goed te zien toen we een rondleiding kregen in zijn museum, waar
het volstaat met oude motoren en auto’s die hij zelf helemaal opknapt. Hier heeft hij ook al
regelmatig prijzen mee gewonnen die mooi opgeborgen staan in de prijzenkast.
Marlies is absoluut niet iemand die stilzit want behalve werken doet ze ook aan drummen,
wandelen, lezen, tennis, fitness en bovenal zorgen.
“Chapeau voor alle vrijwilligers die er tijd voor maken om elk jaar weer zoiets moois neer te
zetten” waren de woorden die Johan nog even kwijt wilde en een mooie afsluiting waren
voor een gezellig interview met de familie Koeken.

14

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 Mikai Matthijsen, hij gaf het stokje door aan
Mikai Mathijssen
1. Wie ben je?
Ik ben Jaro Daems
2. Wat is de eerste wagen die jij je kan
herinneren?
Die ik mij echt kan herinneren is horen zien en zwijgen van 2008
3. Als je niet bij de heikant zou bouwen, bij welke buurtschap zou je dan
gaan helpen?
Geen!
4. Mikai wilde van jou weten, De Moer wint nooit van Zundert dit jaar,
moeten er niet meer Heikanters voor Zundert gaan voetballen?
Nou Zundert heeft dan toch nog niet goed verdedigd want de Moer heeft
al een aantal wedstrijden gewonnen dit jaar van Zundert
5. Aan wie geef jij het stokje door en wat wil je graag van hem/haar weten?
Aan de nieuwe ontwerpers, Waarom zijn jullie voor het corso gaan
ontwerpen?
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Jaarkalender 2018
Datum

Wat?

Bijzonderheden

5 mei

Voute Partie

Buurtschap Raamberg

12 mei

CorsoColorRun

12 en 13 mei

Trekkertrek

19 mei

Maaifeest

21 mei

Darten

Klein-Zundertse Heikant

3 juni

Corso zonder grenzen

Buurtschap Klein-Zundert

9 en 10 juni

Aardbeienfeesten

mei 2018

Buurtschap Stuivezand

juni 2018

juli 2018
1 juli

Boerendart Veldstraat Buurtschap Veldstraat

juli

Thema anvonden tent

Nog onbekend

Veldploegetentje

augustus 2018
Nog onbekend

Thema avonden tent

Nog onbekend

Heikids 1

Nog onbekend

BBQ

Nog onbekend

Heikids 2
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Jaarplanning
Datum

Wat?

Nog onbekend

Heikids 3

Bijzonderheden

september 2018
2 & 3 september

Bloemencorso

16 september

Kindercorso

oktober 2018
6 oktober

Kinderbuurtfeest

27 oktober

Buurtfeest

november 2018
17 november

Najaarsactiviteit

december 2018
30 december

Winteractiviteit

Let op: Alle data zijn onder voorbehoud
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Sponsorinterview Verdaasdonk metaalbankwerkerij en hoogwerkers
Op een regenachtige donderdagavond schuiven wij aan de koffie bij
Martijn en Anja Verdaasdonk. Zij wonen samen met hun twee kinderen
Lars, 6,5 jaar oud en zusje Tess van 2,5 jaar aan de Gaardsebaan. Martijn is
het gezicht achter de hoogwerkers die de tent van onze buurtschap helpt
opbouwen en afbreken.
13 september 1978 is Martijn geboren te Nieuw-Ginneken, nu ook wel
Breda-Zuid. Martijn was de oudste telg van het gezin en samen met zijn
zus Cindy en ouders zijn ze altijd woonachtig in Strijbeek geweest. Hij is
toen naar de basisschool in Ulvenhout gegaan en heeft vervolgens de LTS
en MTS gevolgd in de richting metaalbewerking en werktuigbouw. De
interesse in metaal bewerking is met de paplepel naar binnen gegoten
door vader, wie ijzersmid was. Zij samen smeden het bedrijf tot wat het
nu geworden is.
Maar de oorsprong ligt in het jaar 1985 toen vader Henk besloot voor
zichzelf te starten met klein metaal. Vanaf dag 1 had hij zijn vaste
klanten en kwamen er jaarlijks ook nieuwe klanten en projecten bij.
Voordat Martijn in de zaak bij zijn ouders ging heeft hij stage gelopen
bij diverse metaal- en constructiebedrijven. In 2001 heeft hij de
eerste stappen gemaakt richting het familiebedrijf in de metaalbank.
In 2004 hebben ze de hoogwerkertak erbij gepakt wat begon met een
kleine 10 hoogwerkers is 14 jaar later verviervoudigd. Deze hoogwerkers
worden plaatselijk verhuurd. Zo dus ook in het oh zo mooie Zundert
tijdens Corso. Naast de verhuur van de eigen hoogwerkers verzorgt
Verdaasdonk Strijbeek voor een 100 tal bedrijven in Nederland het
onderhoud, reparaties en jaarlijkse keuringen in samenspraak met het
liftinstituut. Tevens worden er ook nieuwe en gebruikte hoogwerkers
verkocht aan de bestaande en nieuwe klanten.
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In het bedrijf werkt naast Martijn, vader Henk ook moeder Corly mee.
Zij regelt de administratie binnen het bedrijf. Ook goede vriend Richard
Boogearts is medewerker binnen het bedrijf en kind aan huis aangezien
hij al vanaf zijn 17de jaar bij Verdaasdonk Strijbeek werkt. Martijn en
Richard zijn echte jeugd vrienden en hebben van hun 18 tot ca 30 jaar
samen actief de autocross beoefend, waar zij verschillende prijzen
hebben gewonnen.
In 1997 heeft Martijn zijn vrouw Anja ontmoet met wie hij graag een rondje
in de omgeving op de motor of de fiets rijdt. Tractoren vindt hij ook erg
leuk. ‘Eigenlijk alles wat bromt, waar metaal of techniek bij komt kijken
vindt hij leuk’ vult zijn vrouw aan. Zij werkt op de verkoop binnendienst
bij CLTV Zundert. Anja houdt daarentegen erg veel van haar 2 paarden
die ze thuis hebben staan. Zij wonen sinds 2011 in Zundert nadat zij
daarvoor enkele jaren in het dorp Galder hadden vertoeft. Wonen in het
buitengebied sprak hun toch meer aan. Het gemoedelijke Zundert met
meerdere faciliteiten maakte dat ze in 2009 een opknap huisje kochten
aan de Gaardsebaan. Na 1,5 jaar zelf iedere avond en weekend hieraan te
hebben geklust kon er dan eindelijk in gewoond worden.
In 2011 is ook hun oudste zoon Lars geboren. Lars vindt in plaats van één
buurtschap, alle buurtschappen erg mooi om te zien. Kent de vlaggen
van de buurtschappen, de maquettes, de volgorde in de stoet en de
uitslagen. Ook gaat hij soms met opa Toon mee naar het bloemenveld van
Laarheide. En op het speelhuisje wapperen de vlaggen van buurtschap
Laarheide en de Heikant.
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Lars heeft ook al wel eens met kindercorso mee gedaan en is toen 10e
geworden met de wagen ‘ratjetoe’. Het tweede jaar had hij een coole raket
gebouwd met zijn vriendjes Xavi en Ben van basisschool ‘Zonnebloem’.
In 2015 kwam de jongste spruit van het gezin op de wereld, Tess. Tess
is nog niet zo heel oud maar vindt het wel erg leuk om met papa in de
vrachtwagen al de tenten langs te gaan een week voor bloemencorso. En
het is niet zo gek dat beide kinderen dat zo leuk vinden want in de tent
worden ze iedere keer weer lekker verwend met sinas en of een snoepje.
Fanatieke corsobouwers in de tent is het gezin niet. Ze helpen met
bloemen prikken tijdens het tikweekend. Martijn ondersteunt het corso
meer buiten het werk in de tent. Hij zet zijn hoogwerkers in tijdens het
opbouwen en afbreken van tenten maar ook het ophangen van vlaggen
is hij actief.
Corso kijken doen ze allemaal graag. Het liefst op de tribune omdat
ze dan de wagens het beste zien. De wagens zijn dan helemaal in hun
element en rijden op het hoogtepunt over de markt.
Ook aankomend jaar draagt Martijn zijn steentje bij en is hij weer te
vinden tijdens het opbouwen en afbreken van de tent met 1 van de
hoogwerkers (en misschien met 1 van de kids).
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Coördinatie? Huh? Wie? Wat...?
Een onderwerp dat jaarlijks terug komt op de nabespreking is het
ontbreken van aanspreekpunten en de te verbeteren coördinatie in de
tent. In het tikweekend zit dit meestal wel redelijk goed, maar in de
bouwperiode, en dan met name de laatste weken voor het corso is hier
nog wel iets aan te verbeteren.
Uit ervaring weten we dat de ontwerpers meestal als eerste aangesproken
worden door mensen met vragen. De meeste coördinatie wordt dan ook
gedaan door de ontwerpers met daar om heen een klein groepje van
bouwers die de tent niet uit te slaan zijn. Maar ook deze mensen kunnen
niet iedere avond in de tent zijn. De vraag om goede coördinatie wordt
alleen maar groter om een vlotte bouw te bewerkstelligen. Extra overleg
en aanspreekpunten zijn dus hard nodig.
Wij zijn op zoek gegaan in diverse winkels, groothandels, marktplaatsen
enzovoorts naar aanspreekpunten. Het blijkt toch echt dat deze niet te
koop zijn. Dus terugkomende op jullie jaarlijkse vraag: “Kunnen er (meer)
aanspreekpunten komen?” Ja, dat kan, maar dat moet toch echt uit eigen
buurt komen en mogelijk te beginnen bij jezelf.
Diverse Heikanters hebben zich al snel vrijwillig aangemeld om mee
te denken over het ontwerp en de bouw van de wagen en hebben
al samengezeten met Ad en Joost, onze nieuwe ontwerpers. Het
zou geweldig zijn als we dit kunnen voortzetten in de vorm van een
stukje coördinatie en overleg in de tent. Dit geldt voor onder meer de
constructiebouw, de vormgeving, plakwerk, schilderwerk, enzovoorts.
Onze oproep is dan ook: Wees niet bang, neem de verantwoording en
sta op als “aanspreekpunt” en help met planning, coördinatie en overleg.
Moet je er dan iedere avond zijn? Nee, zeker niet, maar enkele keren per
week zou fijn zijn. Man of vrouw, jong of oud, het maakt niets uit. En
zoveel stelt het nu ook weer niet voor..
Of dit punt nu een keer in positieve zin terug kan komen op de
nabespreking heb je mede zelf in de hand. Denk mee over dit onderwerp
of meld jezelf als aanspreekpunt.
Het bestuur.
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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

22

Sponsors

23

