
 

 

Hallo Heikanters, 
 
We zitten op dit moment nog steeds vast aan een aantal beperkte 
maatregelen gerelateerd aan Covid-19. Vanuit deze maatregelen zijn er door 
de Gemeente Zundert en Stichting Bloemencorso Zundert een aantal 
richtlijnen vastgesteld om veilig knollen te zetten en andere werkzaamheden 
te verrichten voor het bouwen van een corsocreatie.  
  
Open Inschrijving ontwerp T-shirt  
Ook dit jaar willen wij de creatievellingen in onze buurt de kans geven om de 
voorkant van het corsoshirt te ontwerpen. Dus heb je een leuk idee 
gerelateerd aan de wagen? Ga dan aan de slag met je pc, tablet of gewoon met 
potlood en papier en dien je ideeën in bij het bestuur. Zoveel je maar wilt.  

De winnaar krijgt de eer en een gratis shirt. Houd er rekening mee dat we het 
ontwerp moeten kunnen zeefdrukken waarbij ieder kleurtje extra geld kost. Ga 
daarom uit van een bedrukking met maximaal twee kleuren. Samen met de 
kleur van het shirt zit je dan op drie kleuren. We zien jullie ontwerpen graag ui-
terlijk 1 juni tegemoet. Mail je ontwerp(en) of duidelijke foto door naar 
secretaris@denheikant.nl.  
 
Bloemenveld 
Verschillende jaren hebben wij een bloemenveld/perceel bij de familie Jo-
chems aan de Eldertstraat mogen gebruiken. Daar zij een andere bestemming 
voor hun grond hadden moesten we op zoek naar een ander perceel. 
We mogen vanaf nu een stuk perceel bij de familie Voeten aan de 
heischoorstraat voor ons bloemenveld gaan gebruiken. Het bloemenveld komt 
aan de vossenbergstraat achterin, achterkant bij familie Voeten. 

   
Knollen planten 30 april en 1 mei. 
Met de gemeente Zundert zijn onderstaande richtlijnen afgestemd om de knol-
len veilig te kunnen planten. 
Twee zaken zijn daarbij van groot belang:  1,5 meter afstand houden en het te-
gen gaan van groepsvorming. Er gelden nog steeds strikte regels om de be-
smetting zo veel mogelijk tegen te gaan en het is in ons aller belang dat we het 
besmettingsgevaar zo veel mogelijk indammen.  
 
Mensen, die kuchen, hoesten en/of verkouden zijn, koorts of last van be-
nauwdheid hebben óf ander gezinslid in het huishouden met verkoudheids-
klachten en koorts en/of benauwdheid heeft, mogen niet komen helpen. Blijf 
thuis is het advies aan deze mensen.  
Mensen die behoren tot risicogroepen wordt dringend geadviseerd niet te ko-
men helpen. De mensen die tot de risicogroepen behoren zijn mensen van 70 
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jaar of ouder en mensen met een kwetsbare gezondheid.  
 
Wij vragen dan ook aan onze buurtleden om je telefonisch bij Dennis Braspen-
ning aan te melden zodat we weten wie en hoeveel personen komen knollen 
zetten. 
Telefoonnummer Dennis: 06-30425355 

 

Agenda activiteiten Klein Zundertse Heikant 

Fotopuzzeltocht: vanaf 4 april tot en met 3 mei 

Online Bingo Party:   zaterdag 8 mei  

Uitreiking prijzen fotopuzzeltocht: 8 mei 

Tent zetten: komt nieuwe datum afhankelijk richtlijnen vanuit SBZ en 

gemeente. 

Knollen planten: 30 april - 1 mei 

Ontwerp corsoshirt: inleveren voor 1 juni 

 

 

 


