
 

                               NIEUWSBRIEF 

Beste buurtleden, 

Op maandag 20 april bereikte ons het trieste nieuws dat erelid Rinus van Kuijck op 90 

jarige leeftijd is overleden. Rinus is thuis opgebaard ,aan de Heischoorstraat 13 te Klein 

Zundert. 

Op vrijdag 24 april is iedereen in de gelegenheid om tussen 17.00-19.00 afscheid te 

komen nemen. Dit op gepaste wijze in verband met de corona maatregelen. 

Op zaterdag 25 april vertrekt Rinus vanaf heischoorstraat 13 aan zijn laatste reis. Het 

afscheid vindt in besloten kring plaats. Wij willen in overleg met de familie  

belangstellenden uit de buurt vragen om samen op zaterdag een erehaag te vormen 

aan de Heischoorstraat. In deze bijzondere tijd is dit een van de mogelijkheden om 

Rinus te eren. Als je wilt deelnemen aan de erehaag meld je dan aan bij Marie-Louise 

via de e-mail of middels een Whatsapp: marie-louise.mutsters@denheikant.nl of  06-

29120190 

Vanwege de maatregelen rondom het corona-virus bevinden we ons allen in een 

bijzondere situatie. Het is onzeker of een evenement en/of activiteit georganiseerd 

mag worden en zo ja, in welke vorm dit dan zal zijn. 

Zoals jullie allemaal weten is er dit jaar geen Bloemencorso in Zundert. 

Tot 1 september vinden ook geen grote activiteiten en evenementen plaats. 

Voor onze buurtschap betekent dit dat de volgende activiteiten niet plaatsvinden: 

         - Tent zetten eind april 

                         - knollen zetten en stekplanten 

                         - Maaifeest 

                         - Dahlia Dart Toernooi 

                         - Tent activiteiten  

In tegenstelling tot andere buurtschappen hebben wij als bestuur besloten om geen 

veldactiviteiten uit te voeren. We hebben in deze overweging de gezondheid, 

financiële en sociale aspecten gewogen. Voor het bestuur weegt de gezondheid van 

ons allen het zwaarst, daarnaast brengt het zetten van het veld verschillende 

grond/teelt kosten met zich mee en moet er de nodige tijd en energie in het veld 

gestoken worden om het goed te onderhouden. Ook gezien al een hoop corso’s zijn 

afgelast en evenementen in verschillende landen al zijn uitgesteld tot 1 september 

verwachten wij een zeer geringe vraag naar onze dahlia’s. Gezien de huidige wet en 

regelgeving denken wij als bestuur dat dit de juiste beslissing. Het gevolg is wel dat we 

een hoop knollen hebben. Wij zijn met verschillende initiatieven bezig om de dahlia’s 

een passend plekje te geven. We bieden deze aan middels een actie de komende 

weken zodat er straks overal in Zundert onze geliefde dahlia’s in de tuin staan. Het is 

mogelijk om deze te bestellen via de website 10 knollen voor 6 euro of 20 knollen voor 

10 euro. We verzorgen dan een gemixte zak met knollen heb je een bepaalde voorkeur 

geef dit dan aan bij je bestelling. 
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Ontwerp: 

Twee 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 

 

Activiteiten de rest van het jaar? 

Het zijn onzekere tijden en ook wij als bestuur weten niet wanneer we weer met zijn 

allen bij elkaar mogen komen. Zodra de gezondheid en de wet en regelgeving het weer 

toe laat om iets te ondernemen, gaan wij samen met de activiteiten commissie kijken 

wat we nog kunnen organiseren om de Buurtschap toch samen te brengen en er 

samen een leuke tijd van te maken.  

Heb je zelf ideeën? Laat het ons weten! 

 

Blijf allemaal gezond, houd je aan de regels, let op elkaar, samen komen we hier als 

Buurtschap doorheen. 

Groeten het bestuur. 


