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Voorwoord

Voorwoord van de voorzitter
Beste Buurtgenoten,
Een nieuwe editie van het Heikrantje het is een van de dingen die gewoon
doorgang kunnen vinden in een tijd waarin er toch veel veranderd is.
Sinds de uitbraak van het coronavirus in maart zijn er momenten geweest
waarop we weer iets meer samen mogen doen, maar hebben we ook
al ondervonden dat we weer wat minder samen mogen doen. Het AC
probeert hierop in te spelen zodat we toch met in achtneming van de
regels samen dingen kunnen doen.
Normaal gesproken staat de 2e editie van dit jaar ram vol info over wat er
allemaal wel niet te doen is op het bloemenveld in de tent, activiteiten/
festiviteiten in aanloop naar de eerste zondag van september. Met het
ultieme corsomoment het uitrijden van de corso wagen is het gelukt
wat we voor ogen hebben? Of is het toch de aankomst s ’ochtends op de
veiling? Of de eerste keer over de corsoboulevard? In spanning wachten op
de prijsuitreiking? Gezellig zondagavond het eerste pilsje? Lekker opstap
met de buurt op maandag? Chinezen na het afbreken van de wagen en
de tent? Of is toch het mooiste om 3 generaties op zaterdag middag aan
de priktafel bezig te zien? Is er wel één ultiem corsomoment? 2020 het
corso loze jaar is al vaak het gesprek geweest van ik vind het wel een keer
lekker even niets, naar man man wat mis ik gewoon een bouwavondje
met een lekker pilsje. Van alle gesprekken die ik met diverse mensen
gevoerd heb is voor mij een ding duidelijk: Gewoon het samen zijn met
de mensen van de buurt is wat we missen in deze tijd of het nu lassen,
werk op het veld of een activiteit is gewoon het samen dingen doen is
wat we het meest missen.
Veel leesplezier gewenst namens het bestuur en hopelijk treffen we
elkaar toch weer snel op een activiteit!

Mathijs Verdaasdonk Voorzitter
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Bericht van de ontwerpers
Deze zomer hoorde onze tent eigenlijk beklad te zijn met verfspetters.
Helaas is de afgelopen tijd minder kleurrijk geworden dan gepland
en gehoopt, daarom bouwen we Verf dus in 2021. Ondanks dat er dus
niks gebouwd kon worden, zal niemand echt stil gezeten hebben. Zo
hebben wij, de ontwerpers, ook niet stil gezeten. Eindeloos prullen aan
de maquette, die we eindelijk eens goed op tijd af hadden gehad, zat
er voor ons niet in. Verf hebben we dus even op een laag pitje gezet.
Het Heikrantje vroeg ons iets te vertellen over hoe onze Corsoloze
Corsotijd is geweest, zo hebben we dit alle drie gedaan.

Sven
Echt lang heb ik niet getreurd dat het Corso niet door kon gaan, want
het leven ging natuurlijk wel gewoon door. Jammer was het zeker, als je
eindelijk voor de eerste keer je wagen zou mogen bouwen. Eerste weken
nadat het bekend was gemaakt dat het niet door ging, was het wel even
wennen. We waren toen namelijk 3 keer per week bezig aan de maquette.
Tot eind juni ben ik bezig geweest met mijn opleiding, aan de TU
Eindhoven, maar dan online. En ik moet toch zeggen dat het helemaal
niet erg was dat ik die reistijd moest missen. Zo had het toch nog een
‘positieve’ kant. Buiten de weekendjes weg en het bijverdienen in de
vakantie, was er ook ruimte om dingen te gaan doen die ik al langer op
het lijstje had staan. Een van mijn grote hobby’s is sporten, fitness. Ik
kreeg de kans om deze zomer een verkorte opleiding te gaan doen om
fitnesstrainer te worden en te gaan werken bij Anytime Fitness, dan
wel part-time naast mijn opleiding. Deze opleiding heb ik nu net mooi
afgerond, al binnen 5 weken omdat ik hier 5 weken lang veel aan heb
kunnen werken. Deze tijd had ik dan normaal in de corsotent gezeten.
Ondanks dat ik dus wel een drukke, maar zeker leuke zomer heb gehad,
kijk ik heel erg uit naar volgend jaar. Ik heb heel veel zin om Verf te gaan
maken en hoop jullie dus ook allemaal te zien volgend jaar in de tent.
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Tim
Uiteraard vond ik het jammer om dit jaar niet te kunnen ontwerpen en
een wagen te bouwen. Al heb ik hier door wel meer tijd kunnen besteden
aan mijn bedrijf in industriële meubelen en decoratie. Dus dat is ook
weer op een andere manier creatief bezig zijn. Kortom ik vermaak me
wel. Alhoewel ik wel heel graag een wagen op straat had willen zetten
met heel de gezelligheid en samenhorigheid die er bij komt kijken.
Famke
Het is toch best wel apart, zo’n zomer zonder corso. Voor mij persoonlijk
is er niet heel veel veranderd met hoe het er aan toe gaat, voornamelijk
omdat ik het illustratiewerk dat ik doe sowieso al vanuit thuis kan doen.
Ik merk alleen wel dat de zomer best wel anders aanvoelt – normaal zou
ik rond de tijd van het schrijven van dit stukje al enkele maanden aan de
wagen gewerkt hebben, en zelfs hopelijk al druk aan de wagen aan het
schilderen te zijn. Dit jaar heb ik dat allemaal niet kunnen doen, en het
blijft toch wel een raar gevoel, bijna een soort rusteloosheid.
Toen het eerst aangekondigd was dat het corso niet door zou gaan,
kreeg ik het idee dat het er best wel flink inhakte bij ons groepje. ’t
Was natuurlijk in het begin al flink balen toen het nieuws binnenkwam,
desondanks dat we toch al wel een vermoeden hadden nadat er al wat
geruchten rond gingen. Maar ook nadat we hadden besloten om in de
zomer de maquette af te werken kreeg ik toch ook dan de indruk dat de
moed de schoenen ingezakt was. Ook bij mijzelf.
Een enkele keer zijn we nog bij elkaar gaan zitten, hebben een beetje
aan de maquette kunnen prullen, nog wat dingen kunnen uitvogelen
voor het komende jaar wanneer we dan wel weer gewoon hopen een
wagen te kunnen bouwen – maar dat was het dan ook. Je dagen vullen
toch stiekem snel op met ander werk, het komt dan weer niet uit bij de
een of de ander om bij elkaar te komen, en zo vliegt de zomer dan aan de
oren voorbij zonder echt iets te doen. Ik denk dat er pas weer echt een
stok achter de deur komt zodra de winter weer wat dichterbij komt, wat
normaal ook de tijd is wanneer we met een ontwerp bezig zouden zijn.
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Aan de positieve kant geeft een jaar zonder corso wel een bepaalde rust.
Er is wat meer tijd om aan dingen te werken waar je anders geen kans
voor gehad zou hebben tot later, en je hebt ook iets meer de tijd om na te
denken over hoe we bepaalde dingen kunnen aanpakken in het komende
jaar. Maar toch, het is en blijft alsnog een raar gevoel om een zomer mee
te maken waarin geen corso gebouwd wordt. Hopelijk is dit het enige
jaar dat het zo moet zijn, en kunnen we in 2021 gewoon weer een wagen
bouwen.
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Joris’ column

In de vorige column sprak ik over hoogte- en dieptepunten. Nou, de hele
corsowereld heeft een dieptepunt te pakken. Jeetje, geen bloemencorso
in 2020… Geen metershoge witte blokkendoos aan de Heischoorstraat.
Geen gezellig bakske hete koffie om zeven uur. Geen lekker fleske
Schultenbräu na een avondje bouwen. Geen plakbakkes van de
Schultenbräu de volgende ochtend. Geen rare teksten die heel het jaar
door de tent geschreeuwd worden. Geen leuke vrijdagavondactiviteiten.
Geen gevloek om die processierupsen. Geen corsocafé (al is dat voor
sommigen misschien maar even beter). Geen bloemen plukken met de
bloemenploeg. Geen heerlijke dahliageur in een bomvolle tent. Geen
wagen die ’s ochtends in de dauw door de Heischoorstraat richting
Zundert wordt gereden. Geen gezonde spanning rondom de wagen vlak
voor de start van de optocht. Geen publiek wat klapt voor wat wij deze
zomer gemaakt hebben. Geen zenuwen voor de uitslag. Geen groot feest
op de Zonnewende. Geen corsomaandag. Geen doldwaze groepsfoto voor
een prachtige wagen. Geen shirtjes ruilen met andere buurtschappen.
Geen gezellig dagje tent afbreken.
Een corsodip die je normaalgesproken krijgt wanneer het corso is
afgelopen hebben we nu eigenlijk heel de zomer. Ik mis iets wat eigenlijk
hetzelfde is als naar school of het werk gaan. Het Zunderts bloemencorso
en de Heikantse gezelligheid is iets heel normaals geworden. En als dat
plots wegvalt, is dat heel gek. Wat doen ‘normale’ mensen eigenlijk in de
zomer?
Hopelijk kunnen we er in 2021 een spetterend jaar van maken!
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Oproepje

Hoi Heikanters!
Zoals iedereen wel weet bestaat het corso uit vrijwilligers. Zo ook bij Den
Heikant, de een voelt zich hier meer voor geroepen of heeft hier meer
tijd voor. Binnen onze buurt hebben we meerdere commissies/groepjes.
En wij zoeken ALTIJD hulp. Dit wil niet zeggen dat je je aan moet sluiten
bij een commissie en maandelijks moet gaan vergaderen. Maar lijkt
het je leuk om je ergens eens bij te helpen meld je dan bij iemand van
die commissie of bij het bestuur. Je kunt hier heel breed in denken.
Bijvoorbeeld als ouder mee rijden of helpen bij een kinderactiviteit
(activiteitencommissie) of foto’s maken tijdens de vrijdagavonden (voor
het heikrantje). Maar zo kunnen ze bij de dartcommissie hulp gebruiken
tijdens ons dart evenement maar ook van tevoren. Op zondagen in
augustus zijn de kinderzondagen weer, hier zoeken ze altijd helpende
handjes. Op dit moment hebben we bij het Heikrantje ‘Joris Column’. Joris
levert ons zijn column aan maar is verder niet aanwezig bij vergaderingen
of het maken van het heikrantje. Dus voorbeelden genoeg!
Je kunt het niet zo gek bedenken of er is wel hulp nodig. Denk niet ‘dat
doet iemands wel’ of ‘ze kunnen mij niet gebruiken want ik kan maar een
uurtje helpen’. Want als iedereen dit zou denken zou Den Heikant en/of
het corso niet meer bestaan. Dus denk jij nu ik wil wel ergens bij helpen
of een keertje mee kijken bij het een of het ander laat het weten.
Dus zullen we zeggen Tot Ziens?!
Groet de leden van het Heikrantje
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Even voorstellen

Mijn naam is Lars Peeters
Woonplaats: Klein-Zundert
Leeftijd: 24 jaar

In mijn vrije tijd ga ik graag fitnessen, en ga ik graag naar Festivals. En als
het bouwseizoen begint, ben ik regelmatig te vinden in de tent.
In het dagelijks leven werk ik voor een E-Fulfilment bedrijf als Logistiek
Coördinator. Binnen de Heikant ben ik sinds een jaar actief in het bestuur
met als hoofdtaak het verwerken van de bestellingen die binnenkomen
via de webshop. Voordat ik dat ben gaan doen, ben ik al vanaf jongs af
aan bij de Heikant te vinden. Het mooie aan onze buurtschap vindt ik dat
we een hechte en gezellige groep mensen hebben, waarmee we altijd
alles op alles zetten om een mooie wagen te bouwen.
Dit is ook vorig jaar weer gebleken, toen we onze onmogelijke en
vervloekte corsowagen gebouwd hebben. Dit vond ik persoonlijk een
erg mooi bouwseizoen, omdat we met een grote en gedreven groep deze
bijna onmogelijke wagen hebben gemaakt. Dit werd uiteindelijk ook
beloond met mooie prijzen, en een geweldig feestje achteraf.
Dit jaar is een totaal ander corsojaar als we gewend zijn, maar ik hoop dat
we volgend jaar weer met zijn alle kunnen werken aan wat moois!
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Sponsorinterview Laxsjon

Op 9 augustus hebben wij een bezoek gebracht aan Laxsjon, locatie KleinZundert. Het bedrijf van Loek Jochems en Henk Huijsman. We hebben
gesproken met Loek, Henk is werkzaam op de andere locatie van Laxsjon
in Otterlo. Loek en Henk wilden graag een neutrale naam voor hun nieuw
bedrijf. Het bedrijf is vernoemd naar een gebied in Zweden en staat voor
de rust die dat gebied uitstraalt.
Loek en Henk zijn samen het bedrijf Laxsjon gestart in op 1 augustus
2017. Henk heeft ruim 30 jaar ervaring binnen de boomkwekerijsector en
Loek heeft voornamelijk financieel/management achtergrond. Binnen
het bedrijf hebben ze dus ook een verdeling gemaakt die aansluit bij
die achtergronden. Henk houdt zich bezig met de inkoop/verkoop en
het onderhouden van het netwerk en Loek focust zich op de financiën,
personeel en logistiek.
Vorig jaar heeft Laxsjon het bedrijf Expertrees overgenomen waarmee
het bedrijf het assortiment aangevuld heeft met uitgangsmaterialen
voor de boomkwekerij en een groter exportgebied. Laxsjon houdt zich
nu bezig met het kant & klaar aanbieden van boomkwekerijproducenten.
Op dit moment exporteert Laxsjon naar 21 landen binnen Europa.

Loek geeft aan dat Laxsjon voorzichtig is met sponsoring maar hij
wilde sowieso twee verenigingen sponsoren; Moerse Boys en de Klein
Zundertse Heikant. Loek vind het corso heel belangrijk voor de cultuur
van Zundert en moet behouden blijven voor de toekomst. Het corso
zorgt voor veel saamhorigheid in het dorp. In Otterlo sponsoren ze ook
een paar lokale verenigingen die Henk een warm hart toedraagt. Zoals
de meesten van ons wel weten is Loek geboren op de Heikant, aan de
Eldertstraat waar nu ook het bedrijf Laxsjon gevestigd is. Sinds hij kan
lopen is hij in de tent te vinden. Met name met het tent zetten, plakken
en afwerken was Loek druk.
Meer medewerkers van het bedrijf zijn lid of dragen de Heikant een warm
hart toe. Soms gaan Henk of Loek ook met klanten van Laxsjon naar de
tent om te laten zien wat er gebeurt. Het is natuurlijk heel uniek wat er
in de tent gebeurt en het is ook een mooi visitekaartje voor het bedrijf.
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Natuurlijk hebben wij ook aan Loek gevraagd naar zijn favoriete wagen.
Met stip op een ‘Moeders Kroost’ gevolgd door Wirwar. Loek was
wagenbegeleider bij Wirwar en het zelf mogen stoppen op de markt was
echt een kippenvel moment.
Andere goede herinneringen die Loek heeft aan het corso is het samen
met Patrick Dams vanaf een jaar 7 mee doen aan het kindercorso.
Ze bouwde en tikte dan zelf de wagen (Daar mochten de ouders niet
aankomen). In het verleden was Loek ook bij de meeste activiteiten van
het buurtschap te vinden. De afgelopen jaren is hij wat minder aanwezig.
Dit komt deels door de drukte op het bedrijf, maar heeft ook te maken
met de intensiteit van de kernbouwgroep. Dat is zo’n gesloten groep
waardoor het effect heeft op de sfeer tijdens activiteiten. Er moet ook
aandacht zijn en blijven voor de jonge generatie zodat deze betrokken
worden en blijven bij het buurtschap en kunnen zorgen dat de kennis en
kunde behouden blijft.
Met Loek hebben wij ook nog even vooruit gekeken naar volgend jaar
corso. Loek verwacht dat er volgend jaar wel een corso is en dat we
langzaamaan weer terug gaan naar een normale situatie. In Rusland is er
al een vaccin dus hij verwacht dat er eind van dit jaar ofwel begin 2021
een vaccin beschikbaar is. Volgend jaar hebben we, als de voorspelling
van Loek uit komt, dus weer een gewoon corso!
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Antwoorden: Spookhuis | van Gogh | The Moorside Freakshow | Paardenkracht | CorsOrkaan |
Vervloekt | Korenveld met kraaien | WirWar | Ent | Moleculair |
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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 Cherise willemsen, zij gaf het stokje door aan
Mandy Jacobs.
1. Wie ben je?
Ik ben Mandy Jacobs
2. Wat is de eerste wagen die jij je kan herinneren?
De eerste wagen van de heikant waarbij ik geholpen heb was freeze.
3. Als je niet bij de heikant zou bouwen, bij welke buurtschap zou je dan
gaan helpen?
Dan zou ik nergens bouwen. Niks boven de Heikant.
4. Cherise wilde van jou weten, Wanneer gaan we samen duwen?
Helaas dit jaar geen corso.. Maar wie weet gaan we volgend jaar samen
duwen. Of in ieder geval weer heel veel bouwen.
5. Aan wie geef jij het stokje door en wat wil je graag van hem/haar weten?
ik geef het stokje door aan Mirna Jochems. Ik wil graag weten wat je het
meest gemist hebt dit jaar zonder corso?
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Gegevens leden heikrantje

Gegevens leden Heikrantje
Angela Aarts
angela.aarts@hotmail.com
06 30 38 18 88
Melanie Elst
melanieelst@live.nl
06 22 75 88 11
Mark Quirijnen
mark.quirijnen@gmail.com
06 57 93 38 05
Ellen Raeijmaekers
e.raeijmaekers@gmail.com
06 55 50 73 85
Rian Verdaasdonk
secretaris@denheikant.nl
076 597 55 73 of 06 30 78 82 02
Hilde van Zon
hildevanzon@gmail.com
06 38 53 09 48
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