
 

 

                                           Nieuwsbrief 
 
Beste buurtleden, zoals jullie vast al gehoord hebben is er dit jaar geen rijdend 
Corso.  
Tijdens de persconferentie van 13 augustus jongstleden zijn de maatregelen 
omtrent Covid-19 uitgesteld tot en met 20 september. Dit houd in dat er in 
Zundert geen rijdend Corso is en dat de Corsowagens op het 
tentoonstellingsterrein te bezichtigen zijn.  
Vanuit SBZ en de Gemeente Zundert zijn er Corona voorwaarden en Corona 
richtlijnen in kaart gebracht om dit alles enigszins goed te laten verlopen. 
Alle buurtschappen hebben die Corona richtlijnen gehad en worden aan hun 
buurtleden voorgelegd. Dit geld ook voor onze buurtschap en als bestuur delen 
wij deze richtlijnen aan onze buurtleden.  Zie in de bijlage de Corona richtlijnen 
voor Corsoweekend vanaf 2 september. Laten we ondanks alle Corona 
maatregelen met zijn allen een mooie Corso wagen neer zetten.  
Alle buurtgenoten zijn van harte welkom op het bloemenveld en in de 
corsotent.  

Verder heeft de AC  nog een aantal activiteiten voor jullie op het programma. 
Heikids – Kinderactiviteit in de tent op 29 augustus 

Op zondag 29 augustus wordt er door de AC een kinderactiviteit georganiseerd 
van 10.30 uur tot en met 12.00 uur. Alle kinderen van onze buurtschap en een 
van hun ouders zijn welkom om hieraan deel te nemen. We verzamelen bij het 
bloemenveld en vanuit hier gaan we naar de tent om met de geplukte bloe-
men een leuke creatie te maken.  
We sluiten de kinderactiviteit af met pannenkoeken! 
 
BBQ zondag 29 augustus 

Zondag 29 augustus is er na de doorwerkzondag om 18.30 een BBQ in de tent. 
We vragen hiervoor een eigen bijdrage van € 10.00 voor volwassenen en € 
6,00 kinderen (tot 12 jaar).  
Opgeven tot en met woensdag 25 augustus!!!! 
Wil je mee doen met de BBQ, meld je dan aan via het formulier op de website  
opgeven@denheikant.nl en je kan gelijk betalen voor de BBQ via Ideal. 
 
Darttoernooi 
Vanwege de nog steeds huidige corona maatregelen hebben wij als bestuur 
besloten dat er dit jaar geen Darttoernooi plaats vind. 
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Smartphone hoesjes actie. 

Toffe actie van Repairspot Zundert! 

 

Koop een uniek telefoonhoesje met heraldiek-logo en steun daarmee je ei-

gen buurtschap! 

Repairspot doneert voor elk verkocht hoesje 2,50 euro aan het buurtschap. 

Prijs tussen de 15 en 20 euro, gratis thuisbezorgd en goed van kwaliteit. 

Voor vrijwel alle modellen telefoons beschikbaar! 

 

Ga naar https://webshop.repairspot.nl om jouw hoesje te bestellen! 

 

 

Heikrant 

Deze week wordt het Heikrantje weer bij u  in de brievenbus bezorgd. 

Hierin staat bij de weekagenda vermeld dat je een polsbandje bij het bloe-

menveld of bij de corsotent kunt kopen. Dit jaar kun je geen polsbandje 

voor het tentoonstellingsterrein bij ons buurtschap kopen. 

https://webshop.repairspot.nl/

