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Voorwoord

Voorwoord van de voorzitter

Beste Buurtgenoten,

De laatste paar weken voor ons corso is aangebroken. Dat houdt in dat 
er weer bloemen geplukt worden op het veld, er nog volop gelast en 
geplakt wordt aan de wagen.

Op ons bloemenveld, wat er netjes bij ligt, worden wekelijks bloemen 
geplukt. Voor de bloemenploeg is het heel fijn als er tijdens de 
plukavonden extra handen zijn om de bloemen te plukken, en deze zo in 
topconditie blijven voor ons eigen corso, en de leveringen na het corso.

In de tent word ondertussen hard gewerkt aan onze Corsorkaan. Zo is 
er voor iedereen iets te doen. Ook wordt er in de maand augustus op de 
zondagen aan de wagen gewerkt. om deze op tijd klaar te krijgen voor 
het laatste weekend. 

Mocht je nog een aantal avonden of dagen tijd hebben om te helpen dan 
zien we je graag op ons bloemenveld, tijdens het plukken, of in de tent 
om te helpen aan onze wagen.

Ik wens jullie veel leesplezier toe in deze editie van ons Heikrantje 
boordevol corsokoorts, het is bijna zover! Namens het bestuur wil ik 
iedereen een gezellig, en geweldig mooi corso toewensen! Wij hopen 
jullie allemaal te zien in de tent, op het veld of tijdens een van de 
komende activiteiten. 

Mathijs Verdaasdonk Voorzitter

Corso recept
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Voorwoord Corso recept

Corso recept - Snel na(ar) de tent.

 

 

  

 

Pasta met aubergine en tomaat 
Snel na(ar) de tent 

Wat heb je nodig? voor 4 personen 
- 400 gram pasta naar keuze 
- 1 aubergine 
- 2 tenen knoflook 
- 8 rijpe tomaten 
- platte peterselie 
- (kappertjes of fetta-blokjes) 

 

Materialen 
- 1 kookpan  
- 1 grote pan om saus in te maken 
- mes  
- snijplank 

Breng in de kookpan het water aan de kook en kook de pasta volgens recept.  

Snijd de aubergine en de tomaten in blokjes en doe deze in aparte schaaltjes. 
Snijd ook de tenen knoflook in dunne plakjes.  

Verhit wat olie in de pan en fruit de aubergine en knoflook aan. Voeg na een paar 
minuten de tomaten toe en voor extra smaak ook de platte peterselie. Verwarm 
het geheel goed door.  

 
Giet de pasta af en voeg deze toe aan de saus. Meng het geheel goed door 
elkaar.  

Optioneel maar erg lekker is om kappertjes of blokjes fetta toe te voegen aan het 
geheeld.  

     ! Het handige aan deze pasta is dat deze zowel warm als koud geconsumeerd 
kan worden ! 
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Even voorstellenLascursus

Lascursus: voorstellen Maerle

Dit jaar is er weer een lascursus gegeven in de tent , door Ger Verschuren.

Dit was niet allen leerzaam maar ook heel gezellig.

Één van de cursisten die een diploma heeft gehaald is Maerle. Voor de 
meesten een nieuw gezicht 

Dus we stelen even  aan u voor:

Maerle van Heilcoirt, 14 jaar oud en  gaat naar Mencia  In Zundert

Ze woont nu 1 ½  samen met pa ,ma en jonger broertje en zusje aan de 
Panhoefweg in den heikant.

Ze is vorig jaar voor het eerst in de tent geweest, toen heeft ze alleen 
geplakt en getikt. Dit jaar zag ze dat er een lascursus gegeven werd en 
dit wilde ze graag leren, dus pa kon mee.

Ook pa heeft de lascursus gevolgd en kan nu ook een aardig mopje 
braaien.

Tot in de tent.
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Even voorstellen

Even voorstellen: Pip Braspenning

Hallo Heikanters,

Ik ben Pip Braspenning en het nieuwste lid van Den Heikant. Bij het uitkomen van 
dit Heikrantje ben ik rond de 3 maanden oud. Mijn hobby’s zijn slapen (Jaja, ik heb 
papa’s genen), knuffelen, eten, poepen en de wereld ontdekken. Dit laatste hoop 
ik met veel van jullie te kunnen doen. Een aantal van jullie Heikanters heb ik al 
ontmoet, ik was namelijk al op het darttoernooi. Maar ik kan nu al niet wachten 
om iedereen beter te leren kennen. 

Mijn papa en mama zijn Dennis en Ellen. Papa is al vanaf zijn geboorte lid van Den 
Heikant en de meeste zullen hem wel kennen. Voor wie hem nog niet (zo goed) 
kennen stel ik hem even voor. 

Dennis is 33 jaar oud en komt van den Heikant, geboren en getogen aan de 
Vossenbergstraat te Klein Zundert. Samen met zijn broers (Ronald, Christian en 
Richard) komt hij dus al jaren bij Den Heikant en gaat hier ook nooit weg. Het 
liefste wat hij doet is, lassen, oplossingen bedenken en een pilsje drinken. Sinds 
dit jaar is hij ook al wat fanatieker op het bloemenveld. Als hij niet in de tent 
zit, zit hij in zijn vrachtwagen van Jan Jochems. Voor diegene die willen zwaaien 
het is de vrachtwagen met de Tom en Jerry sticker en voorop de ruit Ellen (mijn 
mama). Mooi bruggetje, mama is 30 jaar en is geboren en getogen te Baarle-
Nassau. En heeft een aantal jaar flink geroepen dat ze NOOOOIIITTT corso zou 
bouwen. Maar ja, het corsovirus heeft haar toch kunnen besmetten. Maar vooral 
Den Heikant heeft haar besmet. Een leuke groep waar ze zich snel thuis voelt 
en ook vrienden heeft gemaakt. Ellen werkt bij de bakkerij (Adams) in Baarle-
Hertog, dit is de bakkerij van haar zus en haar man. In de tent is Ellen van het 
plakken, inkleuren (hopelijk geen streepjes dit jaar), bloemen lijmen… en nog 
wat randzaken. Vooral serieus bezig zijn en niet te veel lachen . 

Zo nu hebben jullie een beeld bij ons gezinnetje. Ik sta nog aan het begin van mijn 
corsocarrière maar ik hoop deze samen met en bij jullie op te bouwen!

Groetjes Pip 

Lascursus
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Sponsor bezoek

Sponsor bezoek Grand Hotel Vianden

In het begin van het nieuwe jaar krijgen onze sponsors een bezoek van 
een tweetal bestuursleden. De sponsors krijgen dan een bedankje in de 
vorm van een ingelijste mooie foto van afgelopen Corso.  De meeste 
sponsors wonen in de buurt maar sinds vorig jaar hebben we ook een 
sponsor uit Vianden, Luxemburg. 

Bart en  Wil Peverelli hebben hier een hotel aan de doorgaande weg, 

Grand Hotel de Vianden. Uiteraard hebben we Bart gesproken en ook 
hij was verrast met het bedankje en bezoek van ons namens buurtschap 
Klein Zundertse Heikant. 

We hebben hier een paar nachtjes vertoefd en het historisch stadje 
Vianden bezocht. Je kunt er mooie wandeltochten maken en ook voor 
de motorliefhebber is dit een mooie omgeving. Vianden is ook bekend 
met het mooie Kasteel wat er staat, dit is echt de moeite waard om te 
bezichtigen. Dus Heikanters als je er even tussen uit wilt denk aan Grand 
Hotel de Vianden.  

Bart en Wil bedankt voor jullie gastvrijheid

Tweeluik
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Sponsor bezoek Tweeluik

Tweeluik Rik & Karen 

Rik Verboven Karen Naalden

In het kort; wie ben je 
en wat doe je in het 
dagelijks leven?

Ik ben rik verboven, 
ben timmerman van 
beroep bij maas jacobs

Ik ben Karen Naalden. 
Ik woon in Schijf en 
ben leerkracht in het 
basisonderwijs. Ik 
werk op de Sint Jozef 
school in Wernhout.

Wat is jullie relatie 
met elkaar? 

Vriend en vriendin Rik en ik hebben sinds 
oktober 2014 een 
relatie. 

Bij welke buurtschap 
zit je?

Buurtschap kl 
zundertse heikant

Buurtschap Schijf

Wat zijn je favoriete 
werkzaamheden in de 
tent? 

Lassen, slijpen en 
pilske pakken

Plakken en catering 

Wat is je mooiste 
corso moment? 

DE jubel van 
paardekracht dat was 
het mooiste moment 
ongetwijfelt

Vorig jaar, toen 
we met al onze 
figuranten, onze 
dikzak op handen 
hebben gedragen en  
mochten stoppen op 
de markt! 

Wat vind jij de mooiste 
corso wagen ooit? 

Moederskroost 
natuurlijk

Op handen gedragen 

Naast bloemencorso, 
zijn er nog andere 
hobby’s? 

Voetballen 
Feesten 
Boerendart

Voetballen bij dames 1 
van VV Schrijf

Winkelen

Wat wil je nog 
kwijt aan onze 
corsoliefhebbers?

Vooral veel plezier 
maken en de wagen 
mooi en op tijd 
afhebben om een 
mooi corso feestje te 
bouwen 

Ik wil jullie allemaal 
heel erg veel succes 
wensen bij het 
bouwen van de wagen 
dit jaar. Als het nodig 
is kom ik zeker nog 
een keer helpen
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Corso zonder grenzen

Corso zonder grenzen

Klein-Zundertse Heikant heeft ook dit jaar weer deelgenomen aan het 
jaarlijkse Corso Zonder Grenzen van Buurtschap Klein Zundert.

Dit jaar weer met de vaste zes spelers, plus een tweetal extra spelers, 
wat toch verstandig was na de blessures van vorig jaar.

De voorrondes gingen erg goed. Bijna de hele dag hebben we aan kop 
gestaan. Zelfs de puzzel van het heraldiek van Klein-Zundert lukte dit 
jaar en bij de A-Walking behaalde we maar liefst een score van 240 meter. 
Uiteindelijk mochten we als 2e, achter Buurtschap Wernhout wat toch 
een klein aantal punten meer had behaald in de voorrondes, door naar 
het finalespel.

Het finalespel was vooral moeilijk door een lastige puzzel. Toen de 
Heikant als eerst de puzzel gelegd had kon het zestal ongehinderd en 
met veel rust op de steigerplanken naar de zege langlaufen.

Dat betekent dat de Heikant nu in 4 jaar deelname al 2x gewonnen heeft! 
Volgend jaar is de doelstelling om de wisselbeker in de wacht te slepen.

Het is wel duidelijk dat Klein-Zundertse Heikant het de laatste jaren erg 
goed doet op de evenementen van andere buurtschappen (Vorig jaar 
winst Boerendart, 2x op rij winst Zaalvoetbaltoernooi, en dit jaar voor de 
2x winst Corso Zonder Grenzen). Vooral het fanatisme bij de Heikanters 
is waarschijnlijk het sleutelwoord naar de successen.

Ontwerp 2018
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Corso zonder grenzen Ontwerp 2018

Maquette & Corso T-shirt ontwerp

Dit jaar zal onze buurtschap meedoen met een ontwerp van Ad Quirijnen 
en Joost van Puijenbroek genaamd Corsorkaan. De maquette is voor het 
eerst gepresenteerd op 19 mei tijdens het jaarlijkse maaifeest. Daarna 
was het mogelijk om deze te bezichtigen tijdens de aardbeienfeesten en 
natuurlijk in de tent.

 

Ook is er dit jaar weer een open inschrijving geweest voor het ontwerp 
van het corsoshirt. Van de zeven aanmeldingen die zijn ingezonden is het 
ontwerp van Joris Jochems gekozen door onze ontwerpers.
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Corsoweek 2018

Corsoweek 2018.

Woensdag 29 augustus;

09.00 uur  start met bloemen plukken.

13.00 uur  start met bloemen prikken.

19.00 uur  start met bloemen prikken.

Donderdag 30 augustus;

09.00 uur  start bloemen plukken.

12.00 uur  lunch bloemenploeg bij Carolien en Johan, verkoop   
  polsbandje € 1.50

13.30 uur  gaan we verder met bloemen plukken. 

15.00 uur  start met bloemen prikken en tikken.

18.00 uur  catering zorgt voor eten in de tent of even naar huis om  
  te eten.

19.00 uur  bloemen prikken en tikken, tussendoor zorgt onze   
  catering voor een hapje en drankje.

01.00 uur  stoppen we zodat we vrijdag er weer flink tegenaan   
  kunnen.

Vrijdag 31 augustus;

09.00 uur  start met bloemen prikken en tikken. 

12.00 uur  even naar huis om te gaan eten, om 13.00 uur gaan we  
  weer verder.

18.00 uur  frites met een snack in de tent of even naar huis om te  
  eten, om 19.00 uur gaan we weer verder. Tussendoor   
  zorgt onze catering voor een hapje en drankje.

20.00 uur tot   
21.00 uur  verkoop polsbandje € 1,50 in de tent. 

02.30 uur  we stoppen met werken aan de corsowagen.

Corsoweekend 2018
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Corsoweek 2018 Corsoweekend 2018

Corsoweekend 2018.

Zaterdag 1 september;

11.00 uur  start brunch , lekker eten om daarna weer fanatiek aan  
  de wagen te werken, bloemen prikken en tikken.

16.00 uur  soep voor de volwassenen, 16.30 uur frites voor de   
  kinderen.

17.30 uur  hapje eten, verkoop polsbandje € 1,50.

19.00 uur  is iedereen weer aan het prikken en tikken aan de   
  corsowagen. Er moet veel werk verzet worden want   
  op………………

Zondag 2 september;

06.00 uur   
gaat de tent open en zal de wagen rond 7uur in zijn volle glorie naar 
buiten rijden. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. Om 7.30 
worden alle duwers bij kruising Veldstraat/Prinsenstraat verwacht. Ook 
kan er bij de bouwplaats alvast opgeruimd gaan worden. We kunnen alle 
hulp goed gebruiken.

Maandag 3 september;

13.30 uur   
verzamelen bij ‘t Wapen van Zundert om vandaar uit  via onze sponsors 
richting corsoterrein te gaan en ons in het corsofeest te storten.  Na 
het laatste figuratieblok wordt er een groepsfoto gemaakt, tijd wordt 
bekend gemaakt via de heikantkroostapp.

Dinsdag 4 september;

09.00 uur   
Na een druk en gezellig weekend hopen we dat iedereen er nog even 
zijn schouders onder wil zetten en komt helpen met het afbreken van de 
corsotent en het opruimen van de bouwplaats. Voor iedereen is er wel 
iets te doen.
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Sponsorinterview

Sponsorinterview Frank & Annet Quirijnen

We werden hartelijk ontvangen door de 2 beagles , Pepper en Benji  
en natuurlijk door Frank en Annet. Zoon Mark was net terug van de 
spannende formule 1 race in Hongarije, 

Op de vraag: “Wie is Frank?” moest Frank wel even nadenken. Hij is 51 
jaar, geboren in Wernhout. Na de lagere school is hij naar de LTS gegaan 
en daarna naar de streekschool om metselaar te worden. In 1e instantie 
was dit niet zijn droomidee, automonteur of vrachtwagenchauffeur leek 
hem ook wel wat. Frank was ook dienstplichtig. Hij heeft 14 maanden 
“soldaatje gespeeld”, zijn opleiding was in Keizersveer en vandaaruit 
ging hij naar een beproevingsafdeling in Huijbergen en Utrecht, wat was 
dit een mooie tijd, en lekker eten (niet dus, vandaar dat hij toen heel veel 
friet heeft gegeten en bier heeft gedronken).

Voordat Frank zzp’er werd heeft hij nog andere dingen gedaan, hij heeft 
o.a. een jaar bij Teletronica gewerkt en werkte daarna met zijn zwager als 
metselaar. Dit betekende vroeg weg omdat hij vaak in Delft, Zoetermeer 
en Den Haag werkte. Dit heeft hij zo’n 20 jaar gedaan. Op zijn 40e is hij 
zzp’er geworden doordat vrienden en bekenden dit wel iets voor hem 
vonden. En wat blijkt? Dit is ook zo, het bedrijf betekent alles voor hem, 
gelukkig gaat het ook goed, en is het druk. Wil je dat Frank bij jou als 
particulier komt? Houd er dan rekening mee dat hij voor april 2019 geen 
tijd heeft, dus op tijd boeken maar.

Frank is in 1991 getrouwd met Annet, nadat ze elkaar op 1-1-1987 hebben 
ontmoet. Samen hebben ze 2 kinderen, Linda (20 jaar) en Mark (18 jaar). 

Ook Annet is geen onbekende in onze buurtschap, geboren en getogen 
in Rucphen, lagere school en de huishoudschool doorlopen. Daarna 
was ze ervan overtuigd dat ze kapster wilde worden, maar nee hoor, ze 
koos voor een opleiding in de Zorg. Via een aantal opleidingen heeft ze 
hiervan nu ook haar beroep gemaakt. Dit was niet altijd het geval, want 
Annet heeft 11 jaar in een lunchroom gewerkt. Toch lokte een beroep in 
de zorg weer, eerst in de thuiszorg Surplus 15 jaar gewerkt , en nu 8 jaar 
naar tevredenheid werkt ze bij Avoord Zorg en Wonen in het Rijserf.

Sponsorinterview
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Sponsorinterview Sponsorinterview

Sponsorinterview Frank & Annet Quirijnen
 
Hobby’s hebben ze natuurlijk ook.

Frank geeft aan niet echt sportief te zijn, en ook niet altijd tijd te hebben 
voor een hobby. Vroeger reed hij graag motor, met zijn Ford Capri en 
deed hij aan darten, Nu gaat hij  op z’n tijd graag een keertje stappen, 
vermaakt hij zich met wandelen, het gras maaien en voor een Zweedse 
puzzel maakt hij graag tijd. Annet is een bezig bijtje, zij doet aan power 
walking, wandelt graag en zwemt als vrijwilligster met gehandicapten. 
Dit laatste levert haar heel veel waardering op en geeft een goed gevoel.

Hoe zijn ze nu eigenlijk sponsor geworden bij de Heikant?

Frank geeft aan dat hij via Daan al vaker gevraagd was om sponsor te 
worden, telkens kwam er niemand van het bestuur om dit definitief te 
maken, totdat zoon Mark het aan zijn vader vroeg, toen werd het wel 
geregeld. Eenvoudig dus!

Hoe kijken ze tegen het corso aan?

Frank geeft aan dat hij heel vroeger weleens in de tent in Wernhout 
kwam, maar hier kreeg hij geen echte binding mee. Ook niet nadat hij zelf 
meedeed met het kindercorso. Toen ze in Klein-Zundert kwamen wonen, 
zijn ze eerst bij Klein-Zundert gaan kijken, maar ook dit was het niets voor 
hen. Door de buren zijn de bij De Heikant gekomen, en ja hoor, de match 
was er. Frank en Annet komen met regelmaat in de tent en verleggen ook 
hun grenzen, vooral Annet. Ze geeft aan toch wel wat last te hebben van 
hoogtevrees, maar afgelopen jaar moesten er veel dakpannen beplakt 
worden en is ze toch de steigers op gegaan. Chapeau Annet! Wisten jullie 
al dat Annet ook nog een stille wens heeft?

Als kind kwam ze met haar moeder op de fiets vanuit Rucphen naar 
Zundert. Ze zag dan de wagens met de figuranten, dit vond ze prachtig. 
Tot op heden is ze helaas zelf nog nooit figurant geweest. Lachend 
hebben wij zoon Mark dan maar de opdracht gegeven om een corsowagen 
te ontwerpen, waarin zijn moeder een prachtige figuratierol krijgt. 
Afwachten nu maar of de droom uitkomt!
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Sponsor interview

Sponsorinterview Frank & Annet Quirijnen
 
Zowel voor Frank als Annet was Moeders Kroost de mooiste wagen 
ooit. Ook Wirwar krijgt een verdiende vermelding. Bij Paardenkracht in 
2014 konden ze niet hoog genoeg springen en juichen, wat een mooie 
overwinning was dit.

Technica Di Natura was een grote tegenslag, maar wat gaf dit een 
verbroedering voor de buurtschap. Het was een moeilijke maar hele 
knappe beslissing om niet mee te rijden. Voor Mark was dit ook een grote 
teleurstelling, hij zou voor de 1e keer duwer zijn. Hij vindt het leuk dat 
zijn ouders sponsor zijn bij De Heikant, een mooie reden voor zijn ouders 
om wat vaker in de tent te komen waar hijzelf sinds 2014 heel fanatiek is, 
als bouwer, beweger, duwer, lasser en o.a. het Heikrantje.

Frank geeft als compliment/boodschap aan De Heikant mee dat het fijn 
is dat er vanuit het bestuur aan de sponsoren een persoonlijk bedankje 
gegeven wordt en dat hier echt tijd aanbesteed wordt.

Helaas was dochter Linda deze avond niet aanwezig, wellicht zien we 
haar dit jaar gezellig met haar ouders en broer in de tent.

Frank en Annet dank jullie wel voor het fijne gesprek zo is er weer wat 
meer duidelijkheid over een sponsor waar wij als Heikant heel blij mee 
zijn.

Oproep



17

Sponsor interview Oproep

Heikrantredactie is opzoek naar jou!

De Heikantredactie is op zoek naar jou!

Ben jij iemand die graag een stukje schrijft?  
Creatief is en mensen interviewen interessant vindt? 
Dan ben jij diegene die we nodig hebben!

Het Heikrantje komt 4 x per jaar uit, we komen hooguit 
1x in de maand bij elkaar voor een vergadering om 
ideeën uit te wisselen.

Dus denk jij dat je een beetje tijd kunt missen? Wil 
je op deze manier jezelf inzetten voor de Heikant? 
Laat het ons dan horen.

 06-20282721    
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Jaarkalender 2018

Wanneer: Wat: Bijzonder:

Augustus 2018

24 Augustus Thema avond tent Hawaii Party

Nog onbekend Heikids 1

Nog onbekend BBQ

Nog onbekend Heikids 2

Nog onbekend Heikids 3

September 2018

2 en 3 september Bloemencorso 2018

16 september Kindercorso 2018

Oktober 2018

6 oktober Kinderbuurtfeest

27 oktober Buurtfeest

November 2018

17 November Najaarsactiviteit

December 2018

30 December Winteractiviteit

Jaarkalender 2018 5 Snelle Vragen



19

Jaarkalender 2018 5 Snelle Vragen

5 Snelle vragen voor de ontwerpers

1: Wie ben je? 
 Joost van Puijenbroek
2: Wat is de eerste wagen die jij kan herinneren?
 De Tijger is me van alle wagens het meest bij gebleven
3: Als je niet bij Den Heikant zou bouwen, bij welke buurtschap zou je dan 
bouwen?
 Poteind die hebben geen frituurpan maar een hele friettent
4:Jaro wilde graag weten van jullie, Waarom zijn jullie voor het corso 
gaan ontwerpen?
 Het corso is wereldberoemd. Dat trekt aan iedereen die iets met wagens 
heeft

1: Wie ben je? 

Ad Quirijnen

2: Wat is de eerste wagen die jij kan herinneren?

De Begijntjes 1981: Op een foto in dagblad De Stem.Hierdoor is mijn 
interesse gewekt voor het Corso.

3: Als je niet bij Den Heikant zou bouwen, bij welke buurtschap zou je dan 
bouwen?

Bij carnavalsclub OVM uit Gilze. Maar zij bouwen niet in de zomer.

4: Jaro wilde graag weten van jullie, Waarom zijn jullie voor het corso 
gaan ontwerpen?

Joost vroeg mij om een ontwerp mee te maken. Ik was hier direct 
enthousiast over. Een mega uitdaging voor een carnavalsontwerper

5: Aan wie geven jullie het stokje door en wat wil je van hem/haar graag 
weten?

Cees Schrauwen. Welke voorwerpen/zaken neemt de DAP ploeg mee om 
de nieuwe kantine straks het vertrouwde nostalgische Heikant gevoel te 
geven? 
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Boerendart 2018

Boerendart 2 juli jl.
9 teams van onze buurtschap waren vertegenwoordigd op het grootse 
evenement, de Boerendart, waar in totaal 99 teams deelnamen.

Vorig jaar wonnen Daan, Rik en Robin voor de eerste keer de eerste prijs. 
Nu kwamen ze weer voor de winst. Na alle 5 gespeelde rondes stond 
Heikant 1 iedere keer bovenaan. Heikant 1 heeft weer gewonnen!

Ze hebben over heel de dag maar één wedstrijd verloren en behaalde in 
een ronde zelfs een score van 69 punten (23 gemiddeld van de 30 punten 
te behalen). Erg klasse gedaan weer mannen!

Daarnaast was er nog een kleine verassing. Het team van Jordi, Matz 
en Pim won de laatste ronde alles op baan 2 en eindigde zo uiteindelijk 
verassend op een 2e plaats! Erg mooi!

Buurtschap Veldstraat, bedankt voor wederom een zeer geslaagd 
evenement. Hulde voor de vele vrijwilligers en tot volgend jaar! En 
Heikanters, bedankt voor jullie deelname!

Corso recept
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Corso recept - Het perfecte corsokater-ontbijt!
   

Tosti Frikadel speciaal 
Hét perfecte corsokater-ontbijt! 

Wat heb je nodig? 
- 1 frikadel  
- 2 sneetjes casino brood 
- mayonaise 
- curry (of ketchup) 
- 1 kleine ui  

 

Materialen 
- tosti- ijzer  
- mes  
- snijplank 

Laat de frikadel ontdooien, mocht deze nog bevroren zijn, en verwarm de tosti-
ijzer voor. Snipper intussen de ui.  

 

Snijd de frikadel door het midden en vervolgens horizontaal zodat je 4 plakken 
krijgt.  
En verdeel de frikadel over 1 snee casinobrood. 

 
Bestrooi de frikadel met gesnipperde ui en voeg naar smaak mayonaise en curry 
toe.  
 

 
Plaats de andere snee casinobrood tegen de eerste snee. Plaats vervolgens het 
geheel in het tosti- ijzer.  

Voor de échte vetkezen onder ons kan de tosti in de pan gebakken worden. Dit 
doe je door boter in de pan te laten smelten en het geheel te verwarmen in de 
pan. Ook is het mogelijk de frikadel vooraf te frituren in plaats van ontdooien.  

Laat de tosti goudbruin kleuren en deze is klaar voor consumptie.  
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Mark Quirijnen
mark.quirijnen@gmail.com
06 57 93 38 05

Ellen Raeijmaekers
e.raeijmaekers@gmail.com
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Lydia Schrauwen
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