
 

                                               NIEUWSBRIEF 

Beste buurtleden, voor iedereen de beste wensen en een gezond 2021. 
 
Jubileumboek Corsief 
25 jaar geleden werd Corsief opgericht door een paar enthousiastelingen. Het werd 
een tijdschrift over (met name) het Zundertse corso en inmiddels is het magazine 
niet meer weg te denken uit het corsolandschap. 
Inmiddels bestaat Corsief 25 jaar, daar zijn we natuurlijk trots op en dat willen we 
dan ook vieren. Het boek zal rond de jaarwisseling uitgebracht worden. In de 
volgende editie van het Corsief en via www.denheikant.nl is er meer info over hoe 
het boek te bestellen is. 
 
Domino Challenge zoekt beste dominobouwers van Nederland 
Dominobouwers opgelet! Voor de gloednieuwe, spectaculaire zaterdagavondshow 
‘Domino Challenge’ zoekt RTL 4 de beste, meest creatieve en vindingrijke 
dominoliefhebbers. Creatieve ontwerpers met geduld, doorzettingsvermogen en 
technisch inzicht die deze zinderende competitie aandurven, kunnen zich 
aanmelden dit kan vanaf nu via rtl.nl/dominochallenge.  
https://www.rtl.nl/pers/persberichten/domino-challenge-zoekt-beste-
dominobouwers-van-nederland/YVXZCBAAABNdDWtE 
 
Figuranten 
In de maand januari wordt iedereen benaderd die zich heeft opgegeven om als 
figurant, duwer en of beweger deel te nemen aan de corsowagen 2022.  
" Als u zich heeft aangemeld via de website, kun je er vanuit gaan dat de aanmelding 
goed is doorgekomen".  
U kunt zich nog steeds aanmelden als figurant, we hebben al veel figuranten, maar 
er mogen er nog veel bij komen. Dus heb je interesse meld je dan aan via de 
website. 

Verkeersregelaars 
In de maand januari bestaat er weer de mogelijkheid om deel te nemen aan cursus 
verkeersregelaar. Geef je op via secretariaat@denheikant.nl. 
 
Jaarvergadering zaterdag 5 februari 
Ieder jaar organiseren wij rond deze tijd een jaarvergadering. Dit jaar houden we de 

jaarvergadering op zaterdag 5 februari 14.00 bij café-zaal Schuttershof te            
Klein-Zundert. ( Dit alles onder voorbehoud i.v.m. de coronamaatregelen. Het 
kan zijn dat de jaarvergadering digitaal of verzet gaat worden houd de 
nieuwsflits in de gaten.) 
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