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Voorwoord

Voorwoord van de voorzitter
Beste Buurtgenoten,
Ons eerste heikrantje is later als normaal meestal rond Pasen vlak voor
de aftrap van een nieuw corsoseizoen. Het is een iets andere editie als
normaal maar de Commissie heeft hun best gedaan er een mooie editie
van te maken. Normaal is dit de tijd waarin we de voorbereidingen
treffen voor het veld en de voorbereidingen voor het darttoernooi en
het meifeest in de corsotent. Echter loopt het sinds half maart volledig
anders, ons jaarlijks terugkerende geliefde corso werd eind maart
afgeblazen wat sinds de oorlog niet meer is voorgekomen.
Helaas zal er dus geen optocht door zundert rijden in september en liggen
het corso en de activiteiten grotendeels stil. Achter de schermen komen
onze commissies en het bestuur op digitale wijze bij elkaar. We houden
de berichten van de overheid in de gaten en proberen straks wanneer het
weer kan en mag zaken voorbereid te hebben voor mogelijke activiteiten
die weer zijn toegestaan in de toekomst. Daarnaast zijn we achter de
schermen druk bezig met de ontwikkelingen voor de nieuwe bouwplaats.
Het is en zal dus een heel ander jaar worden dan dat we als Zundertenaar
gewend zijn. Zundert is in alle opzichten een sociale gemeenschap met
veel leuke gezellige evenementen en activiteiten. Dit alles is ineens
weg. Geen voetbal, geen corso, geen terras en geen gezellig pilsje
na het harde werk op het veld of in de tent. We zullen met zijn alle de
saamhorigheid nog wel een tijd moeten gaan missen en zullen we het
moeten doen met de herinneringen die we gemaakt hebben. Maar voor
nu is het allerbelangrijkste een ieders gezondheid. Namens het bestuur
wil ik iedereen alle gezondheid toewensen! Stay safe en pas een beetje
op elkaar!

Mathijs Verdaasdonk Voorzitter
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Kleurwedstrijd

Kleurwedstrijd
Vorige editie stond er een kleurwedstrijd in het Heikrantje. Na lang
beraad en veelvuldig ons kunstenaarsoog er op geworpen te hebben is
er een winnaar uit de bus gerold.
Nee even alle gekheid op een stokje. We hadden wel geteld een kleurplaat
ingeleverd gekregen. Wat wij als redactie erg jammer vonden. En wat dus
nu ook betekend dat de dochter van een van onze redactie (tegen alle
regels in) gewonnen heeft. Dit maakt haar natuurlijk niet minder blij en
minder trots. Dus hierbij ook nog een diepte-interview met de winnaar
Pip Braspenning
Hoelang ben je bezig geweest met je kleurplaat?			
Ja! de redactie maakt hieruit op erg lang dus
Wie heeft je geholpen?							
Oma Cohie
Vond je het leuk?						
Jaaaaaaa!! Schrijvuhhh
Wil je vaker kleurwedstrijd of iets dergelijks in het krantje?
Neuuhhhhh, Joahh Papa gedaan! Mama Ewwuh heppe. 		
De redactie maakt hieruit op, dat ze dit
zeker wilt. Ook omdat ze nu een mooie
prijs heeft gewonnen en dit dus stimuleert
om volgende keer weer haar best te doen.
En dat ze hoopt dat de volgende keer
meer kindjes mee doen zo dat de strijd
niet eentonig gaat worden. Heel politiek
correct antwoord dus :)
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Bericht van de ontwerpers

Beste Buurtgenoten,

Een aantal weken geleden kregen we het bericht dat ons Corso Zundert
2020 definitief wordt afgelast. Ondanks dat we met heel Zundert hier
van balen, blijft het natuurlijk een heel dapper en vooral wijs besluit. De
invulling van deze zomer blijft nu dan ook onzeker door de maatregelen.
We hopen dat we deze zomer onszelf, met de buurt, kunnen gaan inzetten
voor andere dingen omtrent onze buurtschap en het corso.
Wij gaan ons in deze tijd inzetten voor het tot in de puntjes uitwerken en
voorbereiden van het ontwerp van 2021. Want we kunnen jullie bij deze
vertellen dat buurtschap Klein Zundertse Heikant in 2021 VERF bouwt!

Blijf gezond,
De ontwerpers
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Stay at home recept

Frikandellentaart
Ingrediënten
• 6-8 frikandellen (ligt aan de grootte van je vorm)
• 6-8 blaadjes bladerdeeg (ligt aan de grootte van je vorm)
• curry
Bereidingswijze
1. Snijdt de frikandellen in drieën. Bak de frikandellen volgens de
aanwijzingen op de verpakking.
2. Laat de frikandellen even afkoelen.
3. Verwarm de oven voor op 175 graden Celsius. Vet je vorm in met een
beetje olie of boter.
4. Bekleedt de vorm met bladerdeeg, houdt wat over voor de bovenkant,
en doe er curry naar smaak op.
5. Leg de frikandellen in de vorm, snijdt eventueel nog een beetje bij en
leg bladerdeeg over de bovenkant.
6. Bak de taart gaar in ongeveer 30 minuten.
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In memoriam René Bastiaansen

Op zondag 22 maart bereikte ons het trieste nieuws dat René
Bastiaansen op 61-jarige leeftijd is overleden. René heeft na een lang
ziekbed deze strijd niet kunnen winnen.
René was van 1999 tot oktober 2009 voorzitter van Stichting Bloemencorso
Zundert. In deze periode heeft hij er samen met het toenmalige bestuur voor
gezorgd dat het evenement rondom het Corso een professionaliseringsslag
heeft gemaakt. In januari 2010 werd hij voor zijn verdiensten benoemd tot
erelid van de Stichting. Daarnaast was René lid van ons buurtschap. Samen
met zijn familie woonde hij een groot aantal jaar van zijn leven op ongeveer
700 meter afstand van onze corsotent aan de Heischoorstraat. Bij ons
buurtschap kwam René vaak het laatste weekend voor corso helpen.
Het corso van 2002 was ook voor René een bijzondere. Het moment dat
omroeper Ton riep; ‘‘En trouwens blijf maar staan!’’ was het moment van
besef dat de Heikant voor de eerste keer in de geschiedenis een eerste
prijs had behaald. René Jochems, één van de ontwerpers, vloog meteen in
de armen van René Bastiaansen. Niet veel later mocht René als voorzitter
van de Stichting de eerste prijs overhandigden aan zijn eigen buurtschap.
‘’Dit is op zich een hele rare gewaarwording voor een voorzitter om de
eerste prijs uit te reiken aan een eigen buurtschap’’, sprak René met een
grote glimlach op zijn gezicht. In 2005 wonnen we opnieuw met WirWar.
Ook toen mocht René de beker aan zijn eigen buurtschap overhandigen.
Maar René is niet alleen voorzitter van Stichting Bloemencorso Zundert
geweest. Zo was hij ook voorzitter van de ROS, Corsief, Stichting Beheer
Middelen Haïti en de Dorpsraad van Klein Zundert. Dat René bij zo veel
verschillende verenigingen bestuurlijk actief was wil iets zeggen over
zijn bijzondere betrokkenheid binnen de Zundertse gemeenschap en zijn
bestuurlijke kwaliteiten.
René was een bijzonder warm en geliefd man. Bescheiden, deskundig,
warm, oprecht geïnteresseerd in de mensen om hem heen, en gehoord
zonder zijn stem te verheffen.
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In memoriam René Bastiaansen

Op 28 maart was het afscheid van René. Door de coronatoestanden
heeft René geen volwaardig afscheid kunnen krijgen. Echter maakte dit
het afscheid niet minder indrukwekkend. Verschillende buurtgenoten
hadden zich samen met vele anderen aan de Heischoorstraat verzameld
om een welverdiende erehaag te vormen. Op de markt in Zundert kreeg
René op gepaste wijze zijn moment, omringt door de heraldiekvlaggen van
alle buurtschappen en die van de Stichting. Op de plek waar op de eerste
zondag van september verschillende jaren vaak vreugde de overhand had,
was het nu stil. En in het jaar dat iemand die enorm veel voor het corso
betekent heeft wegvalt, valt ook de corso optocht weg. We zijn dit jaar met
z’n allen even stil.
René, super bedankt voor alles wat je voor onze gemeenschap, ons corso
en ons buurtschap betekend hebt.
Wij wensen Lilian, Fleur, Vincent en andere familie en vrienden heel veel
sterkte met dit verlies.
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Joris’ column

We zitten ondertussen al een aantal maanden in 2020. Dat betekent dat we het
decennia van 2010 t/m 2019 afgesloten hebben. Binnen ons buurtschap was
het op corsogebied een decennia met hoogte- en dieptepunten. Maar zijn er
nog andere punten te benoemen? Een kleine terugblik, met het woord ‘punt’ of
‘punten’ als uitgangspunt.
2010 was het startpunt van dit decennia. Moleculair, opgebouwd uit heel veel
puntjes. Of nou ja, bolletjes. 14.694 om precies te zijn. ‘’We zagen een grote vis,
maar als we even vanuit een ander gezichtspunt keken was het weer anders.’’
stelde de jury in het juryrapport.
2011 was het jaar van het schip dat een draaipunt maakte in een grote fles.
Minpunt van dat jaar was het gedeeltelijk inzakken van de constructie in de nacht
van zaterdag op corsozondag. Maar daarbij wel een pluspunt op het rapport van
de constructievaklui, nadat zij dit diezelfde nacht nog keurig hersteld hebben.
Een lage uitslag hoeft zeker niet altijd negatief te zijn, maar kan zelfs als keerpunt
gezien worden. Dat bewezen we in 2012 met The Moorside Freakshow met een
erg leerzaam bouwjaar.
2013, door de prachtige 2e plaats ook een lichtpunt in de afgelopen jaren. Heel
veel lichtpuntjes eigenlijk. 700 meter LED-strip. Deze wagen staat momenteel
in de boeken als de wagen waarin we het hoogste puntenaantal ooit bij elkaar
gesprokkeld hebben, namelijk 632.
Voor vele buurtgenoten zal het ultieme hoogtepunt in het afgelopen decennia
de winst in 2014 zijn. En terecht. Voor vele jeugdige bouwers onder ons was de
winst met Paardenkracht de eerste keer dat zij mee mochten maken dat onze
wagen in het absolute middelpunt stond.
2015 was het jaar wat in het teken stond van Van Gogh. In het gezicht van onze
wagen, met de gelijknamige titel als de achternaam van de beroemd kunstenaar,
zaten honderden scharnierpunten die Vincents gezichtskleur deed veranderen.
Volgens de jury waren de ogen een minpunt. Een standpunt die door het publiek
niet gedeeld werd.
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Joris’ column

Als dieptepunt komt naar natuurlijk het niet mee kunnen rijden met Tecnica di
Natura in 2016 naar voren. Geen jurypunten was het gevolg. Ondanks verdriet
werd op corsozondag het omslagpunt naar gezelligheid vrij snel gevonden.
Het zwaarste punt. Dat was toch wel in 2017 met Spookhuis. Deze wagen woog
ongeveer 24 ton! Daardoor gebeurde er ook iets op een kruispunt… De meeste
zullen wel weten wat ik bedoel.
Corsorkaan was de wagen waar de jury helaas de meeste kritiekpunten te noemen
had. Ach, ik zie het liever als verbeterpunten.
En dan met Vervloekt het eindpunt van het decennia. Met deze wagen werd
het hoogste punt bereikt. Tijdens de optocht reikte de wagen tot ongeveer 11
meter hoog. Een van de omroepers noemde onze wagen de wagen met de beste
figuratie ooit! En nee, deze omroeper zat toevallig niet bij de Heikant.
Maar hebben we het een bietje goed gedaan de afgelopen jaren? Een aantal
cijfers van het afgelopen decennia op een rijtje:
Top 3 plaatsen: 3								
Top 5 plaatsen: 5								
Top 10 plaatsen: 5							
Aantal publieksprijzen: 2 (allebei een 1e publieksprijs)				
Gemiddeld eindresultaat in de optocht (zonder Tecnica di Natura): 8e 		
Gemiddeld startnummer: 12e
Gemiddeld aantal punten (zonder Tecnica di Natura): 556 (met dit aantal punten
zou je in de uitslag van 2019 7e geworden zijn)
Al met al zijn er meer hoogtepunten dan dieptepunten op te noemen. En de cijfers
laten zien dat we het afgelopen decennia toch leuk om de prijzen meegereden
hebben. Maar het allergrootste hoogtepunt is toch wel dat we nog steeds een
buurtschap zijn waarin mensen voor elkaar door het vuur gaan en dat we een
grote hechte grote vriendenclub zijn. Bij hoogte- en dieptepunten. Laten we
dit het komende decennium vasthouden. En het decennium daarna, en daarna,
enzovoorts.
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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

Er zijn een aantal wijzigingen in het bestuur. Moniek en Patricia zijn sinds
dit jaar afgetreden bij het bestuur. Hiervoor in de plaats hadden Dennis,
Lars en Marie-Louise zich aangemeld om zich bij het bestuur te voegen.
Om hen beter te leren kennen gaan wij ze een paar vragen stellen. Deze
keer is Dennis aan de beurt.
Ik ben Dennis Braspenning, 35 jaar. En de meeste zullen mij misschien ook wel
kennen als chauffeur bij Jan Jochems waar ik nu al weer 15,5 jaar werk. De
speedy gonzales vrachtwagen is de mijne.
2) Verliefd, verloofd, getrouwd, single? Getrouwd met Ellen Raeijmaekers
sinds 8-9-2017
3) Rest van je gezinssituatie en woonsituatie? Wij hebben samen een
dochtertje Pip van bijna 2 jaar. En onze waakhond Bouwe van 6! We wonen
nu nog in de Plataanstraat in Zundert. Maar per juni gaan we verhuizen naar
de Heischoorstraat 9. We worden buren van Den Heikant! Eerst tegenover
buren en straks de naaste buren.
4) Wat zijn je hobby’s? Bloemencorso en houtzagen/klieven
5) Wat zijn je beweegredenen om bij het bestuur te komen? Het lijkt mij
leuk om de buurt via een andere weg te helpen en hier dingen voor te regelen.
In plaats van alleen aan de wagen te bouwen.
6) Wat zijn je ambities binnen de buurt? Ik ga van Erwin het ‘bloemenveld’
overnemen. Om er zo voor te zorgen dat de bloemen die de ontwerpers willen
ook op de wagen komen. Maar ook om andere buurtschappen aan bloemen
te helpen. En daarnaast nog allerlei werkzaamheden in de tent. Oja en ik ga
er ook voor zorgen dat jullie je wel verdiende biertje krijgen
7) Wat zijn je leukste herinneringen binnen de buurt? De wagen begeleiden
tijdens de Bloemencorso (ja ik ben diegene die achterste voren voor de wagen
loopt) en het samen met elkaar aan de wagen bouwen met de ene keer een
mooi resultaat en soms een wat minder maar wel samen!
8) Wat zijn je ideeën voor de toekomst binnen de buurt? Een mooie en
praktische nieuwe bouwplaats en een mooi bloemenveld. De samenhorigheid
binnen de buurt vind ik het belangrijk. Veel samen leuke activiteiten
ondernemen met als resultaat een gezellig bouwseizoen met veel mooie
corso creaties! Vele handen maken licht werk!
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Memoriam Rinus van Kuijck
Rinus je bent zoals bekend een geliefd persoon in Zundert je stond altijd klaar
voor de buurt en voor de Gild. Ik kijk vol bewondering naar wat je allemaal hebt
gedaan voor den Heikant zelfs tot het laatste moment was je actief voor onze
buurt. Je bent erbij vanaf het eerste uur toen de buurt werd opgericht in 1947.
Je bent daarom ook niet voor niets een erelid van de buurt.
Toen het bloemenveld nog aan de heischoorstraat zat heb jij altijd de bloemen
naar de leverplaats gebracht. Met je eigen tractor en wagen die je nadat je
bent gestopt met boeren niet hebt weggedaan want je had die nodig voor het
bloementransport naar de bie. Je ging dan soms met grote leveringen wel 3 tot
5 keer op en neer. Nee geen grote wagen achter de tractor gewoon jouw eigen
wagen want dan rijden we gewoon een keer meer.
Rinus je hebt alle taken die horen bij een corsofanaat wel uitgevoerd. Op het
veld, planten, hakken, Rijven, stek planten, oppotten, uitplanten, slangen leggen,
palen zetten, touwen spannen, spuiten, opschonen, plukken, koffiedrinken en na
het werk altijd nog een pintje drinken. Je was een bloemenman in hart en nieren.
Rinus je stond altijd klaar voor de buurt. Alleen als je naar het gilde moest was je
verhinderd want den heikant en de gild staan bij jou op de 1e plaats. Rinus naast
dat we jou als persoon ontzettend gaan missen zo zullen we ook de verhalen van
vroeger gaan missen. Jij had hier een groot archief van vol en je kon ze in geuren
en kleuren vertellen. Ik wil jullie graag nog een van de favorieten vertellen. Ik
vertel hem zoals ik hem mij herinner echter is er maar een die het origineel kan
vertellen.
Het moet ergens eind jaren 50 of begin jaren 60 zijn geweest. In die tijd was het
gebruikelijk om bij boeren de dahlia’s uit de tuin te plukken voor de wagen. Zo
ging ook Rinus op de fiets samen met een maat op pad om dahlia’s te zoeken bij
boeren in de omgeving. Op een gegeven moment ziet Rinus een schitterende
tuin vol met dahlia’s en gaat naar de boer om te vragen of deze geplukt mogen
worden. Als Rinus het navraagt bij de boer mag hij de bloemen niet plukken. De
boer zei: Nee deze zen voor de Molenstraat die komen ze plukken. Rinus druipt af
maar treft later zijn maat en zegt je moet naar die boerderij gaan en zeggen dat je
van Buurtschap Molenstraat bent en de dahlia’s komt plukken. En zo vertrokken
ze terug naar zundert met een bakfiets vol dahlia’s om ze te gebruiken voor onze
wagen. Zoals Rinus altijd gezegd heeft we hebben nooit iets gehoord van de
Molenstraat maar eigenlijk hebben ze nog wat dahlia’s tegoed.
Enfin Rinus vanaf afgelopen week krijgen deze verhalen een ander perspectief.
We zullen nog regelmatig met een pintje jouw verhalen vertellen en er weer goed
om lachen. Helaas worden deze niet meer verteld door jou. Maar zullen we het
moeten doen met de interpretatie van de verteller. Rinus we gaan je missen je
was en bent een geliefd persoon op ons bloemenveld. Rinus Als voorzitter maar
ook als buurjongen ga ik je ontzettend missen. Lieve Rinus rust zacht.
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De ogen van Rinus
De ogen van Rinus wilden alles zien. De ogen van Rinus konden alles zeggen en
de ogen van Rinus gaven het antwoord op de vraag voordat je deze hem stelde.
Zijn blik sprak.
Rinus sprak over hoe het was, wat was geweest en waarom dat het zo was. Hij
sprak vol enthousiasme over alles wat hij had gezien, wat hij had meegemaakt en
waar hij bij was geweest en dat was over heel veel.
Want waar was Rinus allemaal geweest? Of eigenlijk: ‘waar was Rinus niet
geweest?’
Nu was Rinus niet óveral te vinden. Maar een aantal plekken waren van hem.
Het dorp, het buurtschap Heijkant en de guld. Die groep van vrije mannen die
om de zoveel tijd gebroederlijk bij elkaar kwamen om te schieten, te drinken en
lief en leed te delen werd een van zijn plekken. En als hij zo’n plek in zijn hart had
gesloten dan bleef hij daar. In het geval van Rinus zelfs meer dan 70 jaar.
En in zo’n tijd gebeurt veel. Mijn opa werd hoofdman, Wim Herrijgers werd
hoofdman en nu ben ik hoofdman. En dat wordt allemaal zorgvuldig genoteerd in
het grote gildeboek. De gehele geschiedenis staat hierin te lezen. Maar als je iets
wilde weten dan gaf een goed gestelde vraag aan Rinus een veel gedetailleerder
beeld. Want Rinus had niet alleen alles gezien, hij had ook alles onthouden!
Zo zat ik enkele weken terug nog naast hem in een stoel in het Ambarg in EttenLeur, alwaar hij tijdelijk even moest wonen. Hij wierp zijn blik op een van de foto’s
die ik had meegenomen, een foto uit 1954 nota bene. Rinus zijn ogen gleden over
de foto en binnen een tiental minuten had hij alle namen van alle gildebroeders
genoemd. Maar zo kende hij ook de namen van de nieuwe leden. De jonge garde,
de mannen die de laatste jaren bij de guld gekomen zijn. Die noemde hij ook net
zo vlot.
“Ik ga binnenkort weer schieten” zei hij toen. “Ik heb wel iemand nodig die mijn
geweer de kelder in draagt, maar ik kom schieten”, zei hij. Een groot aantal van
deze jongere gildebroeders, boden al direct aan om dit te doen: “desnoods dragen
we jouw mee de trap af, maar gij gaat schieten” was de reactie van sommigen.
Helaas mocht het niet zo zijn.
Hij kwam thuis maar zou nooit meer schieten.
In het ziekenhuis zijn de boodschappen die onze gildebroeders hadden geschreven
nog aan hem voorgelezen. Maar spreken kon hij niet meer
De ogen van Rinus wilden alles zien. De ogen van Rinus konden alles zeggen en
de ogen van Rinus gaven het antwoord. Zijn blik sprak voor een laatste keer.
Rinus rust zacht.

Bart Brosens jr. Hoofdman Cloeveniersgilde Sint-Willibrordus Klein Zundert
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Woordzoeker
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Rebus
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Vierluik
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Vierluik
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Wist je dat?

Het Heikrantje ook gebruikt kan worden
voor promotiemateriaal? informeer
hiervoor bij een van de redactieleden.

Er binnen de Heikant 3 nieuwe
heikids zijn geboren! Namelijk: Olle,
Maeve en Lola.

Wij Moniek en Patricia heel erg
willen bedanken voor hun inzet bij
het bestuur!

Een verhuizing, overlijden of geboorte kan
gemeld worden bij het secretariaat via:
secretaris@denheikant.nl

Het Heikrantje een nieuw lid heeft?
Wij wensen Lisa Thijssen veel succes en
plezier toe.
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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 Famke Jochems, zij gaf het stokje door aan
Cherise willemsen
1. Wie ben je?
Ik ben Cherise, vriendin van Tim Dockx a.k.a. medje Drockx
2. Wat is de eerste wagen die jij je kan herinneren?
Moeders kroost.
3. Als je niet bij de heikant zou bouwen, bij welke buurtschap zou je dan
gaan helpen?
Geen.
4. Famke wilde van jou weten, Wanneer ga jij lascursus volgen?
Wanneer ik het plakken beu ben.
5. Aan wie geef jij het stokje door en wat wil je graag van hem/haar weten?
Ik geef het stokje door aan Mandy Jacobs, Wanneer gaan we samen
duwen?
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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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Sponsors
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