
 

                                                 Nieuwsbrief 

Beste buurtgenoten, 
 
Langzaamaan beginnen de werkzaamheden weer op het veld en bij de bouw-
plaats. Maar eerst heeft de activiteitencommissie nog een paar leuke activitei-
ten voor jullie in de planning, kan je weer aan de slag met een leuk ontwerp 
voor het corsoshirt. En vragen wij buurtgenoten voor deelname in een werk-
groep en ook als je dit jaar figurant wilt zijn kun je dit aangeven, zie voor meer 
info in deze nieuwsbrief.  
 
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 willen het winnende ontwerp 
bekend maken met het maaifeest, daarom zien we jullie ontwerpen graag ui-
terlijk 1 mei tegemoet. Mail je ontwerp(en) of duidelijke foto door naar 
secretaris@denheikant.nl.  
 
Oproep van de ontwerpers: 
Dit jaar willen we de wagen gaan bouwen volgens een redelijk strak tijdschema. 
Naast de bouw van de wagen zelf komen er dit jaar meer zaken bij kijken zoals 
figuratie, alternatief materiaal en kleding. Daarom alvast een paar oproepen 
aan de buurt. 
 
Figuratie 
Wil je dit jaar figurant zijn op de wagen? Geef het zo snel mogelijk door aan één 
van de ontwerpers. We willen namelijk aan het begin van de bouwperiode al 
beginnen met het oefenen van de figuratie-beweging. Dit onder leiding van een 
ervaren kundige op gebied van dans en ritme. Maar let op! De figuratie is geen 
lolletje, er wordt best wat van je gevraagd. Het is de bedoeling dat de figuran-
ten zich tot de heup in de wagen bevinden. De rest steekt uit de wagen. De 
houding die je aanneemt en de bewegingen die je moet maken zullen best 
zwaar zijn. Het is dan ook belangrijk dat je fit genoeg bent om dit uit te kunnen 
houden. Daarnaast komen alle figuranten in het zicht en zullen worden voor-
zien van witte lenzen voor een extra spannend effect. Ga voor jezelf even na of 
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je dit wel ziet zitten. Ruim van tevoren komt er een mogelijkheid om deze len-
zen uit te proberen. 
 
Kleding 
Onder leiding van Marie Louise Mutsters en Wendy van Zundert zal de kleding 

van de figuranten gemaakt gaan worden. De kleding zal bestaan uit een 

basispak dat al dan niet gedeeltelijk verwerkt zal worden in de wagen. Deze 

pakken worden verder helemaal in de stijl van de wagen voorzien van bloemen 

en alternatieve materialen om zo een geheel te vormen met de wagen. 

Als het je leuk lijkt, om hieraan mee te helpen, kun je je aanmelden bij Moniek 

Verboven 06-13988149. 

 
 
Alternatief materiaal 

De wagen en de figuranten zullen voorzien worden van begroeiing die 
veel bestaat uit lianen. Om dit zo natuurgetrouw mogelijk te realiseren 
zoeken we nog naar de juiste ideeën en materialen. Mogelijkheden zijn 
(combinaties van) jute, mos, touw, hedera, blauwe regen enzovoorts. 
Weet of heb jij iets beters? Laat het weten! Tevens lijkt het ons zinvol 
dat een klein groepje zich bezig houd met het verzinnen, verzamelen en 
verwerken van het alternatieve materiaal. Wie wil dit als groepje organi-
seren? 
 
 
 
Belangrijke datums in ons buurtschap:  
14 april: Wandelevenement Zundert 
22 april: 2e Paasdag happen en stappen 
25 april: Start Tent zetten  
19 mei : Carwash bij Autobedrijf Sprenkels Achtmaal 
   8 juni : Maaifeest 
10 juni : 2e Pinksterdag Zunderts Dahlia Darts Toernooi 
    7 juli : Boerendart 
 

 
 
 
 



 

Tweede paasdag, 22 april gaan we happen en stappen ! 

We starten bij café-zaal Schuttershof te Klein-Zundert, om 13.30 u. met koffie. 

Daarna vertrekken we in groepjes, en lopen dan verschillende routes. Onder-

weg maken we opdrachten en doen we een paar eetgelegenheden aan, om 

daarna weer naar het Jan Koekenplein  terug te keren. Daar zijn we welkom bij 

de Hoeve voor een toetje. 

Dus ga gezellig mee ! Kosten zijn € 10,00 pp ( bij het hoofdgerecht 1 consump-

tie van den Heikant ) verdere consumpties voor eigen rekening,  en voor kin-

deren die nog niet op de basisschool zitten     € 5,00 pp.  

Opgeven vóór 12 April via ; opgeven@denheikant.nl, betalen per bank. 

Graag Tot dan ! 

UITERSTE OPGAVEDATUM 12 april 2019  
Naam:…………………………………………………………………………………………………… 

Adres:…………………………………………………………………………………………………… 

Aantal volwassenen: ……………….  Kosten 10,00 euro p.p.  
Aantal kinderen:………………Kosten  5,00 euro p.p. 

                      Opgeven is gelijk betalen via banknummer;  
                                  IBAN NL05 RABO 0160 5177 96  
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