
 

                     

                                   Nieuwsbrief 
Beste buurtleden, 
Nu het bouwseizoen is begonnen en er al genoeg te doen is aan de wagen, in het 
atelier en op ons bloemenveld is het weer tijd voor de tentactiviteiten! Hierbij een 
overzicht van alle vrijdagavonden. Blok dus alvast je agenda want dit jubileumjaar 
wordt weer een bouwjaar vol gezelligheid! Wij hebben er weer veel zin in, hopelijk 
zien we jullie snel in de tent! 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
Commissie sponsoring nieuwe bouwplaats 
Nu we door kunnen met de volgende stappen voor onze nieuwe bouwplaats. Gaan 
we een commissie oprichten om nieuwe ideeën te bedenken, en uit te werken om 
extra middelen voor de nieuwe bouwplaats te werven. Lijkt het je leuk om mee te 
denken over leuke acties om de nieuwe bouwplaats een boost te geven? Meld je dan 
aan bij Mathijs Verdaasdonk via voorzitter@denheikant.nl  
Heb je een goed idee voor een actie of een ander goed idee, maar geen tijd om plaats 
te nemen in de commissie? Geef dan ook zeker jou idee door via 
voorzitter@denheikant.nl  
 
Sponsoractie repairshop Telefoonhoesje 
Omdat wij van Repairspot Zundert het Corso en alle corsobouwers een heel warm 
hart toedragen, willen wij dit jaar opnieuw onze telefoonhoesjes-actie promoten om 
de buurtschappen te helpen extra financiën te verwerven. Via onze webshop 
https://webshop.repairspot.nl bieden wij de mogelijkheid om telefoonhoesjes te 
bestellen van elke buurtschap, met het eigen heraldiek-logo of met het logo van 
Corso Zundert. Deze zijn te bestellen voor vrijwel elke mobiele telefoon en de 
kwaliteit is goed, we hebben een aantal testmodellen in de winkel. Van elk verkocht 
hoesje doneren wij 2,50 euro netto aan het betreffende buurtschap ter sponsoring. 
Een transparant softcase-hoesje kost tussen de 15 euro en 20 euro incl. btw en wordt 
per post thuisbezorgd, de verzendkosten betalen wij. Er is geen financiële winst voor 
Repairspot na aftrek van alle kosten. Het gaat ons vooral om de betrokkenheid bij de 
buurtschappen en een eerlijke bijdrage, en zorgt voor ons voor wat promotie en 
meer naamsbekendheid. Aan deze actie heeft de buurtschap verder zelf geen werk, 
er kan via de webshop besteld worden en het hoesje komt binnen 1 tot 2 dagen met 

de post in de brievenbus.  
 

Schrijvers gezocht 
Zoals jullie wellicht weten is Corsief het bloemrijkste corsoblad van Zundert en wijde 
omstreken. We zijn inmiddels aan de 27e jaargang toe. Dat doen we met een 
enthousiaste groep vrijwilligers, dat vier maal per jaar een blad uitbrengt. We hebben 
ruim meer dan duizend abonnees. Om dat blad elke keer weer te vullen met mooie 
verhalen zijn we op zoek naar versterking van onze redactie. Vind jij het leuk om te 
spelen met woorden, om een artikel te schrijven of een column, dan ben jij degene 
die we zoeken. Neem gerust contact met ons op en dan maken we een afspraak: 
secretariaat@corsief.nl. Je mag me ook bellen: 06 53725787. 
We horen graag van je! 
Namens Corsief, Ton Biemans 
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Heikids activiteiten  
Op zondag 14, 21 en 28 augustus wordt er door de AC een kinderactiviteit georgani-
seerd van 10.30 uur tot en met 12.00 uur. Alle kinderen van onze buurtschap en hun 
ouders zijn welkom om hieraan deel te nemen. Op zondag 28  
augustus sluiten we de kinderactiviteiten af met pannenkoeken! 
 
Uitnodiging 
Uitnodiging aan alle leden die 75 jaar en ouder zijn van Buurtschap Klein Zundertse 
Heikant.  
Vanwege ons 75 jarig jubileum nodigen wij u uit voor een gezellige bijeenkomst op 
vrijdag 1 juli bij café/ zaal Schuttershof van 14.00-16.00 te klein-Zundert. 
We willen op deze middag stilstaan bij buurtschap 75 jaar Klein Zundertse Heikant. 
Gezellig wat kletsen, spelletje en een vragenronde. 
 
Als je komt even een belletje voor 29 juni naar;  
Esther Huijbregts 06-12600140 
Sandra Nouws 06-20282721 
Rian Verdaasdonk 06-30788202 
Tot dan 
 
Kinderjubileum activiteit op zondag 17 juli 
Ter ere van het 75jarig bestaan is er speciale heikids jubileumdag. Deze 
wordt  georganiseerd op zondag 17 juli aanstaande. 

Deze dag is voor alle kinderen. De dag zal bestaan uit een lunch en heikids games. 
De dag begint om 11u en eindigt rond 16u.  

Wie heeft er zin om samen te spelen, spelletjes te doen, een competitie aan te 
gaan? Geef je dan snel op (t/m 7 juli). 

Dit kan door een berichtje te sturen naar 
Mariëlle Poppelaars 06-47514133 of naar 
Tamara Sprenkels 06-20367050 

Geef hierbij je naam en leeftijd door.  

Wij zoeken ook nog hulp bij de lunch, spelletjes en de groepjes. Mocht je als ouder 
kunnen helpen heel graag. 

 
 
 
 
 
 


