
 

 

                                        Corsoweekend 
De basisregel om 1,5 meter afstand te houden is in september nog 

steeds van toepassing. De buurtschappen gaan vanaf donderdag 2 
september starten met het aanbrengen van bloemen op hun 

corsowagens, het zogenaamde prikken en tikken van de bloemen. 

Hierbij is het niet mogelijk om altijd deze 1,5 meter afstand te houden.   
 

Het bestuur van de Klein Zundertse Heikant hoopt op jullie begrip voor 
onderstaande maatregelen alleen zo kunnen we op deze manier 

bijdragen aan een zo goed mogelijke verloop en veilig samenzijn in de 

corsotent. 

 

Deze 1,5 meter afstand regel kan op de bouwplaats gedurende het 

corsoweekend vervallen door alleen mensen toe te laten op de 
bouwplaats die voldoen aan onderstaande voorwaarden. Je krijgt dan 

een bandje dat heel het weekend geldig is voor toegang in de tent: 
1.Vaccinatiebewijs: Volledige coronavaccinatie. Met een Europees goed  

gekeurd vaccin. Een vaccinatie is geldig vanaf 14 dagen nadat je volledig 

bent gevaccineerd.   
2.Herstelbewijs. Bewijs dat je minder dan 6 maanden geleden hersteld 

bent van corona.  

3.Testbewijs. Dit kan gedaan worden bij testen voor toegang en is 24 
uur geldig. 

4.kinderen jonger dan 13 
 

Het coronatoegangsbewijs kan op papier of via de Corona-app op een 

telefoon (voorkeur) getoond worden in combinatie met een geldig 
identiteitsbewijs.   
 

Voldoet u niet aan bovenstaande voorwaarden kun je ook een bandje 
bemachtigen met geldige toegang voor 1 dag: 
- je kan als je niet gevaccineerd bent zelf een Covid-19 zelftest meebren-
gen en bij de corsotent ter plaatste de test afnemen.  
- de buurtschap heeft Covid-19 zelftesten ter beschikking voor diegene 
die geen test bij zich heeft, ook deze wordt ter plaatste afgenomen. 
 
- bij binnenkomst corsotent wordt je naam en telefoonnummer geregi-
streerd, deze wordt alleen met de GGD gedeeld als dat nodig mocht zijn. 



 

 

Algemene regels:  

• geef andere mensen geen hand;   

• was regelmatig je handen;   

• blijf thuis bij milde verkoudheidsklachten zoals snotteren, 

hoesten, keelpijn of koorts  ook al heb je een coronatoegangsbe-

wijs.  

• blijf thuis als je huisgenoten hebt met koorts, die positief 

getest zijn of die wachten op een testuitslag;  

• als je niest of hoest, doe dat dan in je elleboogholte;  

• als je je neus snuit, gebruik dan papieren zakdoekjes en 

gooi deze direct weg.  

• Zorg voor een goede ventilatie in de tent en de loods.  

  

 
Het Tikweekend 
Het gehele tikweekend vanaf donderdag 18.00u gelden bovenstaande 
corona-maatregelen. Er zal 1 ingang zijn aan de achterzijde van de tent. 
De deur aan de voorzijde dient enkel als nooduitgang. Fietsen kunnen 
geparkeerd worden aan de achterzijde van de weide. 
 
 
Woensdag 
8.30 start bloemen plukken 
Donderdag 
08.30 uur start bloemen plukken 
12.00 uur lunch bij Patrick Daems 
13.30 uur verder met bloemen plukken 
18.00 uur catering zorgt voor eten in de tent of even naar huis om te 
eten. 
19.00 uur bloemen prikken en tikken, tussendoor zorgt onze catering 
voor een hapje en drankje. 
01.00 uur stoppen, zodat we vrijdag er weer flink tegenaan kunnen. 
Vrijdag 
08.30 uur start met bloemen plukken, prikken en tikken. 
12.00 uur even naar huis om te gaan eten. Om 13.00 uur gaan we weer 
verder. 
18.00 uur frites met snack in de tent of even naar huis om te eten. 



 

 

19.00 uur gaan we weer verder. Tussendoor zorgt onze catering voor 
een hapje en een drankje. 
02.30 uur stoppen met werken aan de corsowagen. 
 
Zaterdag 
10.00 uur start brunch, lekker eten om daarna weer fanatiek verder te 
werken aan de wagen, bloemen prikken en tikken. 
17.00-19.00 in groepen eten. Er wordt nasi met saté verzorgd. 
Kinderen frietjes met een snack. 
19.00 weer verder prikken en tikken aan de corsowagen. Er moet veel 
werk verzet worden en we gaan door tot de wagen af is. 
 
 
We hebben een voorlopige planning gemaakt. Alle activiteiten zijn 
uiteraard onder voorbehoud. Mochten de plannen wijzigen, zullen we 
dit communiceren middels een nieuwe nieuwsbrief. 
 
Zondag 
Om 7:00 rijdt de wagen de tent uit. Zodat we om 10:30 op de veiling 
aankomen. We verzoeken jullie om niet mee te lopen met de wagen. De 
wagen wordt door de duwers en wagenbegeleiders het TTT opgeduwd 
en gejureerd. De wagen wordt op zijn plaats gezet en iedereen moet het 
CLTV-terrein verlaten. Er mag verder niemand het CLTV-terrein op. 
Van 12.00 tot 21.00 zullen de wagens te bezichtigen zijn. Je kunt een 
kaartje kopen via de stichting. Je kunt dan een tijdsblok kiezen, wanneer 
je binnen wilt gaan. Je mag na aanvang 2uur rondlopen op het CLTV-
terrein. Er mogen in totaal tegelijk 3.900 mensen op het terrein. 
De Heikant organiseert op corso-zondag onder voorbehoud een 
kroegentocht langs onze sponsors. We starten om 13.30. Meer 
informatie zal nog volgen. De horeca van Zundert sluit uiterlijk om 
00:00. 
 
 
 
 
Maandag  
We beginnen corso-maandag om 8:30 op de bouwplaats met een bak 
koffie en beginnen dan met het opruimen en afbreken van de tent. 
Om 12.00u stoppen we en kan iedereen gaan lunchen. Vanaf 13.30 
verzamelen we daarna bij Café Schuttershof en rond 15.00u vertrekken 



 

 

we richting Café Den Bels. Voorlopig mogen wij 75 kaarten afnemen bij 
Belle-Vue (Het evenement van Café Den Bels). Afhankelijk van de 
planning kunnen we wellicht nog iets meer kaarten afnemen. De 
kaarten zullen 8,00 Euro per stuk kosten. Er zal een opgave formulier op 
de website van de Heikant komen om een kaartje te kopen, nadat alles 
geregeld is. Je kunt deze dan meteen betalen via iDEAL. Niet opgegeven 
= zelf proberen een kaartje te bemachtigen aan de deur. Kaarten zijn 
enkel en alleen beschikbaar voor leden van de Heikant 
 
Dinsdag 
Dinsdag gaan we verder met het afbreken en opruimen van de tent. We 
beginnen ’s morgens met om 8:30 met koffie. Tussen de middag zal er 
lunch voorzien worden. We stoppen als de tent af is en bestellen dan 
onze traditionele chinees en sluiten het corso weekend af met de laatste 
fles Schultenbrau van het seizoen. 


