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Voorwoord

Voorwoord van de voorzitter
Beste Buurtgenoten,
Het corso van 2019 is inmiddels al een tijd voorbij. de diverse evaluaties
van het corso, het kinderbuurtfeest en het grote buurtfeest zijn geweest.
Ondertussen wordt er door de ontwerpers hard gewerkt aan het idee
voor komend corso. Maar eerst wil ik iedereen nogmaals bedanken voor
zijn of haar bijdrage aan de buurtschap! We hebben in dit corsojaar weer
veel mooie herinneringen gemaakt en beleeft!
Onze creatie ‘’Vervloekt’’ was een relatief kleine, maar vernuftige
creatie die wij op straat hebben gezet! En hoe… Een wagen vol met
bewegende elementen, diverse alternatieve materialen, mooie vormen
en figuranten tot in detail afgewerkt. Echt weer een top prestatie met
een mooie 2e prijs, 1e publieksprijs en een pluim van de vakjury! Het
was heel veel werk maar we hebben het toch maar mooi gemaakt! Onder
tussen word er stap voor stap gewerkt aan de realisatie voor onze nieuwe
bouwplaats. Op het moment dat de tijd daar is hopen we dat we ook voor
dit project kunnen rekenen op jullie hulp en enthousiasme!
We zullen met de jaarvergadering weer weten wat we gaan maken voor
het corso van 2020.
We hopen jullie weer te zien bij een van de activiteiten deze winter! Voor
nu wil ik namens het bestuur iedereen prettige feestdagen en een goed
begin van 2020 wensen!

Mathijs Verdaasdonk Voorzitter
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Kinderbuurtfeest

Kinderbuurtfeest
Als toetje van het fantastische corsojaar stond op zaterdag 5 oktober het
buurtfeest voor de allerkleinste op het programma. Hieronder een korte
beschrijving hoe Heikanters Raf en Gijs Wouters het hebben beleefd ;
We verzamelden bij de bouwplaats van de Raamberg. Daar reden we
met een heleboel auto’s naar Monkeytown in Breda! Wij mochten met
Miranda mee rijden en ik (Raf) mocht voorin zitten en ik (Gijs) in het
midden tussen Levi en Jip.
Daar aangekomen werden we losgelaten en speelde we op al die leuke
speeltoestellen. Het allerleukste vonden wij “Het spinneweb”. Ook waren
de giraffe glijbaan en de panter glijbaan heel erg leuk. En om al onze
energie kwijt te kunnen konden we lekker springen op al de trampoline’s.
Ondertussen konden we zoveel drinken als we wilden en dat was zeker
nodig tussen al het spelen door. En net voordat we weer zouden terug
rijden kregen we ook nog een lekker ijsje, dat gaat er altijd wel in!
En toen ze ons weer veilig terug brachten mochten we nog spelen in het
speeltuintje van de Raamberg. En wat krijg je dan van al dat ravotten een
honger zeg. Maar dat werd al snel opgelost toen de frietjes over de tafels
in de loods werden gestrooid. Dat was lekker zeg en ook de frikandellen
en kroketten lieten zich prima smaken.
Nadat iedereen uiteindelijk door de ouders werden opgehaald merkten
we dat we toch wel heel erg moe waren. Moe maar voldaan kunnen we
wel stellen.
Wij vonden het in ieder geval een heel erg leuk buurtfeestje en willen
dan ook iedereen bedanken die dit mede mogelijk hebben gemaakt.
Groetjes Raf en Gijs Wouters
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Buurtfeest

Buurtfeest, 2019
Het was zaterdag 26 oktober weer tijd voor het jaarlijkse buurtfeest. We
konden nog één keer nagenieten van dit fantastische corso jaar waarbij
we de mooiste prijzen hebben ontvangen en dat allemaal dankzij de
fantastische inzet die er dit jaar is getoond.
Dit jaar vond het buurtfeest plaats bij café den hoek. Rond de middag
was er tijd om de ouderen in het zonnetje te zetten. Er werd gezorgd
voor een heerlijke lunch waarna er na een volle maag een activiteit op de
planning stond. Dit jaar was het tijd voor bingo, een oud maar traditioneel
spelletje. Rond 18.30 kwamen de rest van de heikanters om de avond
te starten met een heerlijk buffet. Matthijs trapte de avond af met een
speech en daarna kon het feestmaal beginnen. Nadat ook de rest van de
magen gevuld waren, werd de feestavond geopend met dj Bas Stoffelen.
Er werd gedanst, veel gelachen en zoals altijd was er ook plek voor wat
alcoholische drankjes. Rond 1.00 werd de avond afgesloten met het
favoriete muziekgenre van vele van ons namelijk hardstyle. Daarna werd
de avond voortgezet bij Den Bels. Het was wederom weer een gezellige
middag/avond. Heikanters bedankt en tot volgend jaar!
Lisa van Dijkhorst
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Kleurwedstrijd!

Kleurwedstrijd!
Ben jij creatief? Pak dan die potloden, penselen, stiften, schaar en
plakband maar vast tevoorschijn en doe vooral eens mee met deze
kleurwedstrijd en maak daarmee kans op leuke prijzen!
Lever jou creatie in voor 7 Januari 2020 bij Rian verdaasdonk aan de
Heischoorstraat 13 in Zundert. Vergeet niet je voor- en achternaam te
vermelden!
Tip! De kleurplaat is ook te downloaden via de website!

Naam:.........................................
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Sponsorinterview

Sponsorinterview Bas Stoffelen
Op 16 oktober zijn wij langs geweest bij Bas Stoffelen. Zijn bedrijf, Bas
Stoffelen Entertainment, waar hij den Heikant op dit moment mee
sponsort staat momenteel op een wat lager pitje, maar dat betekend niet
dat hij het lekker rustig heeft. Bas is geboren in Klein-Zundert en dit jaar
wat minder actief geweest bij den Heikant in verband met de drukte van
zijn baan en zijn bedrijven. Aangezien zijn vader zo goed als de buurman
van de tent was, is het logisch dat corso voor de hele familie belangrijk is.
Zo zijn ook de broer en zus van Bas, Ron en Anouk, lekker actief binnen
den Heikant
Bas is werkzaam als marketing en communicatiecoördinator bij
Paxton Benelux. Hier houdt hij zich bezig met het grafisch werk en het
organiseren van beurzen en evenementen. Naast zijn ‘gewone’ baan is
Bas DJ; wat eigenlijk een uit de hand gelopen hobby is. Op dit moment is
hij met name druk met de franchise ‘The Wedding DJ”. Dit doet hij samen
met nog 3 andere DJ’s uit de regio. Doordat hier de focus op ligt blijft er
weinig tijd over voor het andere bedrijf waarmee hij de Heikant sponsort.
Gelukkig heeft hij dit jaar wel weer tijd gevonden om te draaien op ons
buurtfeest!
Naast deze drukke agenda heeft Bas ook nog tijd gevonden om zich in te
zetten voor de Stichting Corso Zundert. Hij zit in de commissie ‘Horeca
en Programmering’ en zorgt ervoor dat wij tijdens het corso kunnen
genieten van een mooi feest en mooie optredens.
In het verleden was Bas meer te vinden in de tent van ons buurtschap. Zo
deed hij de medeorganisatie van het Zunderts Dahlia Dart Toernooi en
heeft hij ook veel meegebouwd aan de wagens. Een van de momenten
die Bas het meeste is bijgebleven is Wirwar, en dan met name het stuk
van de markt naar het veilingterrein door het feest wat losbarstte bij
ons buurtschap. Een ander moment wat is bijgebleven is de 1e prijs
die ‘Paardenkracht’ won. Hij was op het moment dat de wagen mocht
stoppen backstage bezig en moest het moment van een beeldscherm
bekijken. Tijdens het vaandelfeest wat daarop volgende mocht hij ook
nog eens de avond aan elkaar praten. Voor dit vaandelfeest heeft hij ook
de programmering geregeld. Andere wagen die hem in het bijzonder is
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Sponsorinterview

bijgebleven is ‘Ent’. Bij deze wagen heeft hij veel te maken gehad met de
ledjes en het geluid samen met Paul, Pim en Ralph.
Aan het einde van het interview hebben wij Bas nog gevraagd waar hij in
het bijzonder trots op is. Hij gaf aan erg trots te zijn op de stortvloed van
prijzen die de Heikant dit jaar heeft binnen gesleept. Heel knap hoe de
Heikant na een roerig jaar zichzelf weer herpakt en de flow weer weet te
pakken en altijd doorzet!
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Joris’ column

In augustus verscheen er een artikel in de Zunderste Bode met daarin een
interview met Mathijs, Marie-Louise en Sven. Een leuk artikel over de wens
dat wij met Vervloekt graag de rode lantaarn over wilde dragen aan een ander
buurtschap. We kunnen nu stellen dat dit aardig gelukt is. In dit artikel stond deze
zin; ‘’In 2016 had buurtschap Klein Zundert zelf de pech dat ze, vanwege de harde
wind op de corsodag, moesten besluiten hun wagen niet te laten meerijden.’’
Auw... Daar is ie weer. De ondertussen toch wel klassieke fout. Onze buurt wordt
in verwarring gebracht met een andere buurt. En niet zomaar een… En deze
verwarring was ook zeker niet de eerste keer!
De week voor corso was ik bloemen plukken. Gezellig ouwehoeren met de
bloemenploeg en opvangen wat er zoal speelt op d’n Heikant. Ook daar was
de fout niet onopgemerkt gebleven. ‘’Maar… moeten we de naam van ons
buurtschap dan niet veranderen?’’ stelde iemand voorzichtig voor. En zo was de
discussie voor tijdens de koffiepauze geboren!
Waarom is bij de oprichting de naam Klein-Zundertse Heikant gekozen? We lijken
eigenlijk best veel op Klein Zundert. Qua naam dan… Buurtschap Klein Zundert
werd één jaar eerder opgericht. Zou onze buurt hetzelfde heten als wij eerder
dan Klein Zundert waren opgericht? We hebben het met deze naam onszelf ook
niet echt makkelijk gemaakt. Want schrijf je Klein Zundertse Heikant nou met, of
zonder streepje tussen Klein en Zunderste? Wie heeft opgelet ziet dat ik het in
deze alinea nu al twee keer verschillend heb geschreven. Was het jou opgevallen?
Maar even terug naar de essentie van het probleem. Want dat de naam van onze
buurt destijds zo gekozen is kunnen we niet meer veranderen. Maar waarom
wordt onze buurt regelmatig Klein Zundert genoemd? En, wordt de fout ook
andersom gemaakt? Vindt Klein Zundert dit net zo vervelend als wij? Of zijn zij
juist blij als hun buurtschap met onze buurt wordt vergeleken?
‘’Moeten we de naam van ons buurtschap dan niet veranderen?’’. De vraag die bij
de bloemenploeg voor verdeeldheid zorgde.
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Joris’ column

Bij welke buurt zit je: bij d’n Heikant. Welk team won drie jaar op rij de Boerendart:
Heikant 1. Onze website: www.denheikant.nl. Wat staat er op het corsoshirt
onder Vervloekt: Heikant 2019.
Waarom dan niet Buurtschap Heikant? Heikant is lekker makkelijk, en
waarschijnlijk zullen we nooit meer verward worden met een ander buurtschap.
Buurtschap Heikant… Klinkt dat wel lekker? Staat dat wel mooi naast elkaar?
Of toch gewoon Klein-Zunderste Heikant? Met afstand de langste naam van alle
buurtschappen. Die door de oprichters met een reden gekozen is. De naam die
we ondertussen al 72 jaar met trots dragen.
‘’Moeten we de naam van ons buurtschap dan niet veranderen?’’
Wat vind jij?
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Foto’s

Het afgelopen corsojaar vloog voorbij. Tijd om nog eens even terug te
kijken op afgelopen bouwseizoen!
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Foto’s
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Corsorecept

Heerlijk voorgerecht met de feestdagen
Makkelijk en heerlijk klassiek Italiaans voorgerecht van carpaccio met
Parmezaanse kaas, pijnboompitten, rucola en een heerlijke dressing
Voor 4 personen
Ingrediënten:
250 gram dun gesneden ossenhaas / carpaccio
4 eetlepels grof geraspte Parmezaanse kaas
4 eetlepels geroosterde pijnboompitten
handje rucola sla
peper en zout
truffelsaus of truffelmayonaise
zo maak je het:
Verdeel de carpaccio over 4 borden. Verdeel een beetje rucola er over
en garneer met wat pijnboompitten en Parmezaanse kaas. Bestrooi
met een snufje peper en zou en druppel er een beetje truffelsaus o
truffelmayonaise over.
Tip: je kunt ook zelf truffelmayonaise maken door een beetje mayonaise
te mengen met truffelolie en eventueel een beetje water om aan te
lengen.
Smakelijk eten.
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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 Simon Jochems, hij gaf het stokje door aan
Famke Jochems
1. Wie ben je?
Ik ben Famke, ’t jongere zusje van Robin en Daan.
2. Wat is de eerste wagen die jij je kan
herinneren?
Korenveld met kraaien, het jaar na Moeders kroost. Ik was nog net iets te
jong om de tijger te kunnen onthouden.
3. Als je niet bij de heikant zou bouwen, bij welke buurtschap zou je dan
gaan helpen?
Geen denk, vind ’t veel te gezellig hier om ergens anders te bouwen.
4. Simon wilde van jou weten, Wat vind je leuker tempex snijden of lassen?
Ik denk toch lassen. Tempex snijden gaat snel en kan ik best, maar lassen
geeft tenminste niet zo’n zooi!
5. Aan wie geef jij het stokje door en wat wil je graag van hem/haar weten?
Cherise, wanneer ga jij de lascursus volgen?
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Vierluik

Tweeluik Britt & Evy
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Vierluik
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Winterwandeltocht

Winterwandeltocht

Winter
wandeltocht

GEORGANISEERD DOOR: BUURTSCHAP KLEIN-ZUNDERTSE HEIKANT

Wanneer:

29 december 2019

Afstanden:

5 km, 10 km en 15 km
(op de 10 en 15 km is er een rust-/koffiepost)

Vertrek:

Fam. Sprenkels
Prof. H. van der Hoevenstraat 5 B
4882 JE Klein-Zundert

Hoe laat:
Kosten:

Inschrijven 15 km tussen 09.00 – 09.30
Inschrijven 5 km en 10 km tussen 09.30 – 11.00
Volwassenen
Kinderen 6 t/m 12 jaar
Kinderen tot 6 jaar

€ 4,00 pp
€ 1,50 pp
gratis

Na afloop van de wandeltocht is er voor iedere
deelnemer een heerlijke kop soep.
Deelname is op eigen risico
Inlichtingen:
secretaris@denheikant.nl
18

www.denheikant.nl

Sponsorkliks

Sponsorkliks
Wist je dat…
Je buurtschap de Klein Zundertse Heikant kunt sponsoren met je
dagelijkse boodschappen? Of met je aankopen bij bol.com en nog veel
meer webwinkels? Hoe dit kan? Dit kan via Sponsorkliks!
‘Sponsoren ? Dat kost toch alleen maar geld ?’
Nee, dit is niet het geval aangezien je hetzelfde bedrag betaald. Het
enige verschil hierbij is dat je de Klein Zundertse Heikant herkent en hen
een commissie toekent!
Hoe werkt Sponsorkliks?
Stap 1: open internet en ga naar de site van sponsorkliks. Dit is www.
sponsorkliks.com
Stap 2: Typ in de witte zoekbalk welke midden in het scherm bevindt
‘Buurtschap Klein Zundertse Heikant’
Stap 3: Selecteer de buurtschap door hier op de klikken, als het goed is
wordt deze nu blauw.
Stap 4: Je hebt nu de buurtschap herkent en je komt op een overzicht met
diverse webwinkels.
Klik de webwinkel naar keuze aan, nu kom je op de site van de webwinkel
en kan je je aankopen doen zónder extra kosten en mét een extra steuntje
voor de buurtschap. Meerdere mensen gingen u voor, bedankt!
! Tip !
Download de SponsorKliks APP. Vanuit de app kun je direct winkelen en
de buurt sponsoren!
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Juryrapport 2019
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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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