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Speech van de voorzitter! 

En dan word je voorzitter van een corsobuurtschap begin 2014. 

Je denkt alles rustig over te nemen van je voorganger. 

Maar in werkelijkheid kreeg ik een ticket in de corsorollercoaster. 

Ik neem jullie even mee in de snelheid van een rollecoaster door mijn corsojaar. 

Corso 2014 mijn eerste jaar als voorzitter van een geweldige buurt! Ik wil er even bij stil 

staan dat in dit corsojaar de corsogemeenschap een groot aantal mensen met een groot 

corsohart verloren heeft, een ontwerper , buurtgenoot, oud bestuurslid, sponsor en helaas 

zijn er ook een groot aantal corsoliefhebbers ernstig ziek. In onze buurtschap heeft dit heel 

wat te weeg gebracht. Zo begonnen wij aan de bouw van ‘Paardenkracht’ een wagen vol 

met beweging, maar niet net zo als ‘Ent’ het moest op Laer-Akkermolen stijl met 30 man er 

in en alles handmatig. 

Dit was een grote uitdaging voor de technische mensen van onze buurtschap. Zij zijn tot en 

met corsozondag een uurtje of 5 bezig geweest met de techniek aan de binnenkant van onze 

wagen. Wel waren zij er snel aan uit dat de mensen door middel van led-technologie 

aangestuurd zouden worden. De opdracht voor de bewegers was: ‘bij groen moet je 

rammelen!’ Naarmate de bouw vorderde werd de vorm steeds meer naar de zin van de 

ontwerpers. Terwijl op het veld de dahlia’s gekweekt werden door de veldploeg. Die er het 

hele jaar top hebben bij gestaan! 

In heel de periode heb ik er nooit bij stilgestaan dat het mogelijk is dat je het corso kan 

winnen! Dit werd mij 7 september rond een uurtje of 5 pas duidelijk. Dit had ik en vele met 

mij nooit verwacht! Wat een onwijs gave ervaring!  

Hierna belandden wij in het vaandelfeesttraject met het maken van een vaandel wat er 

prachtig bijstaat! Het organiseren van het feest en alles wat daarbij komt kijken. Ik wil 

iedereen bedanken de bouwers, ontwerpers, veldploeg, vaandelmakers, vaandelfeest 

organisatie, AC, het bestuur, de Stichting, B&W, en alle corsoliefhebbers! Dan gaan we nu 

corso 2014 op onze corsowaardige manier afsluiten! Of niet Bas? 

Veel leesplezier! 

 

Mathijs  



 
 

 
 
 

Yes, de eerste prijs. Wauw, wat is dat 

super. En ja daar hoort natuurlijk een 

vaandelfeest bij. En als extra feestje voor 

de eigen buurtleden is een 

middagprogramma als warming up voor 

de avond altijd leuk. Zo gezegd zo gedaan! 

Met negen personen zijn we samen gaan 

zitten om een leuk middagprogramma te 

verzinnen. Door middel van loting hebben 

we de locatie gekozen. Toen moest de 

middag nog opgevuld worden. Een stukje 

muziek is leuk maar een spelletje ook. Na 

een aantal vergaderingen waren we eruit. 

De Lustige 5 als entertainment, een petje 

op petje af quiz voor alle leeftijden, een 

luchtkussen voor de kleintjes, en een klein 

aandenken aan deze toch wel bijzondere 

dag. Natuurlijk moest er voor de 

inwendige mens ook wat geregeld 

worden, dit is prima verzorgd door BEMA. 

De loods moest natuurlijk wel feestelijk 

worden aangekleed en de DAP moest 

ingeschakeld worden  

 

Heikanters hard gewerkt te hebben was 

de loods een mooie feestzaal geworden, 

met natuurlijk veel paars en zilver. Wat 

wel belangrijk was, dat we mensen nodig 

hadden om ons te helpen ‘s middags, 

zodat wij zelf ook mee konden feesten. 

Gelukkig wilde een aantal mensen van 

buurtschap Laer-Akkermolen graag 

helpen, fijn, want zij weten wat het 

inhoudt zo'n feestmiddag. Wij hopen dat 

iedereen een leutige/gezellige/feestelijke 

i.v.m. de verwarming en de bar. Na twee 

avonden met een grote groep Heikanters 

hard gewerkt te hebben was de loods een 

mooie feestzaal geworden, met natuurlijk 

veel paars en zilver. Wat wel belangrijk 

was, dat we mensen nodig hadden om 

ons te helpen ‘s middags, zodat wij zelf 

ook mee konden feesten. Gelukkig wilde 

een aantal mensen van buurtschap Laer-

Akkermolen graag helpen, fijn, want zij 

weten wat het inhoudt zo'n feestmiddag.  

Wij hopen dat iedereen een 

leutige/gezellige/feestelijke middag heeft 

gehad!! 

 

Lydia, Kitty, Claudia, Ramon, Corry, 

Conny, Angela, Nancy, Rian 

 

 

Middag 



 

        

 

 

  



 
 

 
 
 

 

 

  

28 oktober hebben Robin en Karel samen 
met Ton en Pim het ontwerp van het 
vaandel aan ons bekend gemaakt! 
En toen werd het heel even stil!!! pff dat 
zou een flinke klus gaan worden. 
Het vaandel moest gaan bewegen ! 
Maar na veel overleggen met onze 
vaandelmaak groep gingen we aan de slag 
met stof bestellen en andere 
benodigdheden aan te kopen. 
We gingen aan de slag, en wij kwamen er 
al snel achter dat het toch niet zo 
makkelijk was. 
Want de streepjes van fluweel scheurden 
open ,omdat we de bandjes te smal 
hadden geknipt. Maar inmiddels was het 
al bijna half december, dus de tijd begon 
te dringen! 
Dan toch maar met frisse moed opnieuw 
beginnen. 
Gelukkig met een heel goed resultaat! Wij 
hebben het vaandel met 10 personen 
samen kunnen maken doordat we 
allemaal wel iets konden doen, van het 
knippen van de stof, stikwerk, handwerk 
tot catering van de hij mot af zondag.  
Wij zijn ongeveer 17 keer samen 
gekomen, inclusief de hij mot af zondag . 
gekomen, inclusief de hij mot af zondag . 
Het was een super gezellige groep en dat 
hebben we maandagavond voor het 
vaandelfeest gevierd met meerdere 
flessen wijn omdat het resultaat er mocht 
zijn! 
Uiteindelijk samen met Ton z'n bling en 
Pim's meganiek kwam hij tot leven. 
Wat waren we trots toen het doek viel en 
daar stond hij dan wauw! 
Met grote dank aan familie Verdaasdonk 
dat we gebruik mochten maken van hun 
mooie Mardijk! En Mieke bedankt voor 

Wij zijn ongeveer 17 keer samen 
gekomen, inclusief de hij mot af zondag . 
Het was een super gezellige groep en dat 
hebben we maandagavond voor het 
vaandelfeest gevierd met meerdere 
flessen wijn omdat het resultaat er mocht 
zijn! 
Uiteindelijk samen met Ton z'n bling en 
Pim's meganiek kwam hij tot leven. 
Wat waren we trots toen het doek viel en 
daar stond hij dan wauw! 
Met grote dank aan familie Verdaasdonk 
dat we gebruik mochten maken van hun 
mooie Mardijk! En Mieke bedankt voor 
het aanmaken van de houtkachel! 
  
 

 

Groetjes de vaandelmaak(st)ers! 

 

Annie, Annie, Corry, Conny, Marie-Louise, 

Johannetta, Ton, Pim, Wendy, Lian, 

Carolien, Karel en Robin 

 

Vaandelmakers 



 

        

 

 

   



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na onze eerste algemene vergadering op 
23 oktober zijn wij een week later gelijk 
met ons  
groepje aan de slag gegaan met ideeën 
verzamelen. Onze taak was de aankleding 
in het  
Cultureel Centrum. Er kwamen al snel 
ideeën bij ons naar boven zoals olievaten,  
paardenhindernissen en hele grote 
rozetten. Zo kwam er al snel het idee om 
van de  
olievaten statafels te maken. Maar deze 
dingen moesten natuurlijk ook gemaakt 
worden en hiervoor zijn wij iedere 
woensdagavond en zondagmiddag bij 
Henk en Sandra gaan  
knutselen. De statafels en de brug op het 
podium werden gemaakt door de mannen 
even als de grote paardenhindernis. De 
rozetten en het schilderwerk was de taak 
van de vrouwen. De stickers op de 
rozetten, brug, en grote doeken achter de 
paardenhindernis en achter de bar 
werden gemaakt door Proton. 
 
 
We zijn begonnen met het aankleden van 
het Cultureel 
Centrum op woensdagavond voor het 
vaandelfeest. Hier zijn wij 3 avonden 
bezig geweest  
om alles op te hangen. 
Maar na het super gezellige vaandelfeest 
moest op zondag natuurlijk ook alles nog  
opgeruimd en afgebroken worden. En 
aangezien de meeste van ons pas tegen 5 
uur of zelfs  
later in de ochtend thuis waren stonden 
ze toch om 11 uur op zondagochtend al 
bij het  

We zijn begonnen met het aankleden van 
het Cultureel Centrum op 
woensdagavond voor het vaandelfeest. 
Hier zijn wij 3 avonden bezig geweest om 
alles op te hangen. Maar na het super 
gezellige vaandelfeest moest op zondag 
natuurlijk ook alles nog opgeruimd en 
afgebroken worden. En aangezien de 
meeste van ons pas tegen 5 uur of zelfs 
later in de ochtend thuis waren stonden 
ze toch om 11 uur op zondagochtend al 
bij het Cultureel Centrum. Binnen een 
paar uur was dan ook alles weer leeg.  
  
We willen iedereen bedanken die op wat 
voor manier dan ook heeft meegewerkt 
aan de aankleding voor het vaandelfeest, 
we hebben een super leuke bouwperiode 
gehad deze winter!   
 
Volgend jaar weer? 
 

Groetjes,  
 
Henk, Sandra, Ellen, Dennis, Anouk, Daan, 
Dirkje, Lena, Mathijs, Rik, Ron, Patrick, 
Ton, Tamara, Moniek en natuurlijk Jelle! 
 
En alle overige helpende handjes die ons 
geholpen hebben tijdens het  
knutselen en opbouwen.  
 

Aankleding 



 

        

 

 

  



 
 

 
 
 

  

Op zaterdag 10 januari hebben wij een 

ontzettend leuk vaandelfeest gehad. In dit 

stukje willen wij graag iets vertellen over 

de avond. Om 19:45 werden we met zijn 

allen ontvangen bij het Cultuur Centrum, 

we werden verwelkomd door veel 

corsobouwers die samen met ons een 

leuk feestje gaan beleven. Om 20:15 werd 

de avond geopend door onze eigen 

Heikanter Bas Stoffel, hij was de gastheer 

van de avond. Bij aanvang van het 

programma werden er diverse woordjes 

voorgedragen. Rene Renne de huidige 

voorzitter van bloemencorso Zundert 

beet het spits af met een woordje over 

bloemencorso 2015 en bedankte ook Rini 

van Tilburg de voorgaande voorzitter voor 

al zijn inzet de afgelopen jaren. Ook de 

magische stemmen van het bloemencorso 

(Ton Biemans en Ton Schrijvers) bedankte 

Rini van Tilburg en zorgden ervoor dat 

Rini echt mocht stoppen. Mathijs 

Verdaasdonk onze eigen voorzitter heeft 

ook een woordje gedaan net voordat het 

erevaandel bekend werd gemaakt. Hij 

bedankte iedereen die zich heeft ingezet 

voor het Vaandelfeest en wenste 

iedereen een leuke avond toe. 

 

 

De bekendmaking van het Vaandel bracht 

ons kippenvel. Al de geluiden van de 

wagen, het filmpje van het V8 motorblok, 

alle foto’s. Dit was een fantastisch begin 

van de presentatie.  Na de woorden Let’s 

dance kwam het vaandel tot leven en na 

het vallen van het doek werd zichtbaar 

dat het vaandel zelf bewoog dit alles met 

confetti, CO2, lichtflitsen. Iedereen was 

verbaast dat Den Heikant het heeft 

gepresteerd om een bewegend vaandel te 

maken. Na de officiële momenten barstte 

het feest los. Bas Stoffelen opende de 

avond. De muziek deze avond werd 

verzorgd door de band van Brenghe en 

onze Heikanter Bas Stoffelen. Ook de 

veldploeg zit boven in de loge mee te 

genieten. Tijdens de avond was er ook tijd 

voor het afscheidstournee van onze eigen 

H8. Zij zongen hun grootste hits. Voor 

‘Like, share en Win’ ontvingen zij tot hun 

grote verbazing een gouden plaat. 

Buurtschap Laer-akkermolen 

demonstreerde hun 

hakkendellenhakselaar en zorgde voor de 

hakkendellen. We hebben er met zijn 

allen een super avond van gemaakt. Zoals 

we op zijn Heikants zouden zeggen: ‘IT’S 

NICE’. Wij willen iedereen bedanken voor 

deze leuke avond, we zullen het nooit 

vergeten! 

Anouk Stoffelen & Dirkje van Dijkhorst  

 

Vaandelfeest 



 

        

 

 

  



 
 

 
 
 

  

23 oktober 2014, de eerste vergadering 

voor het organiseren van het 

vaandelfeest. Er moest van alles gebeuren 

en geregeld worden. Het 

middagprogramma, het avondfeest, de 

aankleding hiervan en het vaandel zelf 

natuurlijk. Maar ook de route van het 

middagfeest naar het Cultureel Centrum 

was een onderdeel. 

Wij wilden dit wel op ons nemen om dit 

te organiseren en een leuk tintje te geven.  

Tijdens de vergadering werd het idee al 

geopperd om als ‘motoren’ aan te komen. 

Dit hebben we proberen te realiseren 

door middel van kaarten tussen ons 

achterwiel net zoals vroeger. Sommige 

motors startte beter als anderen maar het 

effect was zeker hoorbaar! 

Daarna was het ook de bedoeling dat wij 

veilig bij het CCZ aan zouden komen. 

Vanuit Frank en Claudia moesten we toch 

de Rucphenseweg oversteken en ook in 

het dorp zelf zigzaggend richting Het 

Wapen en helemaal omdat wij met een 

hele groep op de fiets waren. Buurtschap 

De Veldstraat was voor ons zo vriendelijk 

om een paar verkeersregelaars te regelen. 

 

 

En toen kwam het volgende ‘probleem’ 

waar gaan wij plus minus 150 fietsen 

stallen? Tegenwoordig kun je ze helaas in 

Zundert niet meer zo maar wegzetten en 

hem ‘s avonds op die plek ook weer 

ophalen. Fietsendiefstal is gewoon een 

groot probleem. We zijn in gesprek 

gegaan met de gemeente en het CCZ en 

zij erkende het probleem maar konden 

ons geen oplossing bieden. Dan maar zelf 

wat regelen. En wat waren wij blij met 

Het Wapen, op hun terras mochten wij 

onze fietsen stallen.  Na half 3 ging de 

poort op slot en stond als je je fiets niet 

opgehaald had deze veilig achter slot en 

grendel en kon je deze de volgende dag 

ophalen. Daarna met heel de buurt 

richting het CCZ. Met de ontwerpers, de 

voorzitter en de bekers voorop! Hier 

achter onze ereleden met de vaandels 

van de twee andere eerste plaatsen. En 

hier achter de rest van Den Heikant. Voor 

de laatste keer gehuldigd worden door de 

rest van Zundert kwamen wij door een 

erehaag van mensen binnen bij het CCZ 

onder het mooie geluid van onze wagen! 

Iedereen bedankt voor een heel mooi 

vaandelfeest wij hebben genoten van 

iedere minuut hopelijk jullie ook! 

Groetjes, 

Patricia, Rowena, Lena en Ellen.  

 

Op weg naar het CCZ 



 

        

 

 

  



 
 

 
 
 

               

Ik ben Cindy van Loenhout, 36 jaar, 

woonachtig in Wernhout. Mijn 

buurtschap is Buurtschap Wernhout. Wat 

corso betreft ben ik opgegroeid in de tent 

van Buurtschap ’t Stuk. Bloemencorso is 

mij echt met de paplepel ingegoten. Via 

de Laarheide (1998-2002) ben ik 

uiteindelijk in 2003 bij Buurtschap 

Wernhout terecht gekomen.  Reden…… 

de vriendjes achterna.  

Begin 2010 ben ik door de toenmalige 

voorzitter van Buurtschap Wernhout 

benaderd met de vraag om het bestuur te 

versterken en de taak van 

penningmeester op me te nemen. Daar 

hoefde ik niet  lang over na te denken en 

heb deze taak dus sinds de 

jaarvergadering 2010 met liefde en 

plezier aangenomen.  Daarnaast ben ik 

ook lid van onze activiteitencommissie. 

 

 

10 januari 2015; Het Vaandelfeest. Voor 

mij toch wel de afsluiting van het 

voorgaande corsojaar. Gezellig met 

vrienden en vriendinnen weer bij 

buurten. Een aantal al een paar weken 

niet meer gezien door de drukke 

decembermaand. Pilske erbij en een 

lekker muziekske maakt het feest 

compleet. De onthulling van het vaandel 

is altijd weer een mooi moment. 

Complimenten aan de makers hiervan. 

Dan kan het feest beginnen.  

Het licht gaat aan; is het nu al klaar? Nee 

hoor, het is nog te vroeg om naar huis te 

gaan. Uiteindelijk dooft het licht weer, we 

gaan weer verder met het feest.  

Tegen 02.00 uur is het toch echt tijd om 

Wernhout weer op te zoeken.  

Heikant, bedankt voor de gezellige 

avond!! Op naar corso 2015; laten we er 

met alle buurtschappen weer een mooi 

corso van maken. Tot volgend jaar op het 

Vaandelfeest, georganiseerd door ?????? 

 

Hoe vond de rest het? 



 

  

‘s Avonds rond een uur of kwart over 7 al 

waren wij al bij het CCZ aanwezig, want 

we willen natuurlijk niks missen. Bij 

aankomst kreeg iedereen een lekker 

bakje koffie.En daarna wachten op Den 

Heikant. Gelukkig waren ze er snel want 

het was aardig koud buiten.Uiteindelijk 

binnen in de zaal hebben gezellig staan 

kletsen met een biertje. Terwijl wachtend 

op de presentatie van het vaandel.Nadat 

Rini bedankt was, was het de beurt aan 

Mathijs om een woordje te doen.We 

hebben er wel om kunnen lachen want hij 

was wel een beetje zenuwachtig. Maar hij 

deed het erg goed voor z'n eerste 

keer!Toen kwam de spectaculaire 

presentatie van het vaandel, toen uit 

eindelijk het doek viel was mijn reactie 

waarschijnlijk net als die van zovele 

anderen ..... WAUW dat is gaaf. 

Zelfs dat kunnen ze laten bewegen bij Den 

Heikant. 

Toen Bas begon te draaien was het een 

groot feest, gezellig kletsen, een drankje 

nuttigen en vooral kijken naar de mensen 

van Den Heikant. Want zulke dansmoves 

heb ik nog nooit gezien.  

De band tussendoor was ook een groot 

succes. Echte Heikant muziek als je het 

mij vraagt.  

Al met al was het een super avond die bol 

stond van de gezelligheid. 

Ik hoop dat wij het ooit ook zo mogen 

vieren.  

 

Heikant bedankt.  

Bram Schraven BS Markt

 

 

 

 

Hoe vond de rest het? 



 
 

 
 
 

  

Hoe vond de rest het? 

Naam: Stefan Wagtmans 

Leeftijd: 26 jaar 

Actief bij buurtschap De Berk 

Binnen de buurtschap ben ik vooral bezig 

met lassen/vormgeving tijdens het 

bouwen. Naast het bouwen ben ik ook lid 

van de activiteitencommissie binnen de 

buurt. Hiermee proberen we natuurlijk de 

leukste activiteiten te organiseren voor 

onze buurtgenoten.  

Ik ben al sinds kleine jongen actief binnen 

de buurt, dit komt omdat ik altijd maar 

een paar meter van de tent gewoond 

hebt. Als kleine jongen was ik vooral 

tijdens de laatste week actief, dit werd 

steeds meer. Nu ben ik er vanaf het 

zetten van de tent tot het afbreken van 

de tent aanwezig. 

 

 

 

Het vaandelfeest: 

Ik vond het vaandelfeest een geslaagd 

feest. De binnenkomst met het applaus 

was een mooi begin. De onthulling van 

het vaandel  was mooi in elkaar gezet. De 

hele presentatie zat goed in elkaar, het 

straalde net als de wagen kracht uit. Met 

als toppunt natuurlijk het vaandel zelf, 

het kon natuurlijk niet missen dat hier 

beweging in moest zitten. Een krachtig 

vaandel wat bij een krachtige wagen 

hoort. 

De rest van de avond was gezellig, met 

goede muziek erbij. 

 

Klein Zundertse Heikant, goed gedaan! 



 

  



 
 

 
 
 

 

 

 

Onze buurtschap heeft 5 ereleden. 

 Waarvan er 1 niet meer in ons midden is namelijk, 

  

Aan tafel met de ereleden 

Jan Jochems: 

De vader van!!! 
Jan is vanaf 1961 tot 1995 een zeer 

fanatiek voorzitter geweest, hij wist 

mensen te motiveren en zette iedereen 

aan het werk. 

Hij was de drijfveer van de buurtschap zo 

ook met een zeskamp of touwtrekken 

wedstrijd, dan moest er serieus getraind 

worden. 

 
De andere 4 ereleden hebben we uitgenodigd bij familie Verdaasdonk. 

We zullen ze even voorstellen: 

 

Rinus van Kuijck: 85 jaar 

Erelid sinds 1994 . 

Hij is in 2003 benoemd tot “Lid van 

verdiensten” van Stichting Bloemencorso 

Zundert 

Zijn bezigheden binnen de buurt zijn door 

de jaren heen: kaartjes verkoper 

(1947,1948), bouwer, duwer, figurant, 

wagen begeleider, stuurman, bestuurslid 

en bloemenman. 

En lopende legende van den Heikant dus. 

 



 

  

Frans Elst ‘’De Sus’’ 73 jaar 

Erelid sinds 1994 , samen met Rinus is hij 

toen benoemd. 

Frans al 64 jaar actief bij den Heikant als: 

kaartjes verkoper (samen met Rinus) 

,bouwer, duwer ,stuurman, begeleider, 25 

jaar bestuurslid, figurant, bloemenman, 

kortom gewoon alles wat je maar kunt 

doen binnen de buurt. 

 

Ruud Daems: 47 jaar 

Erelid sinds 2008. 

Hij was met zijn 18 jaar het jongste 

bestuurslid. 

Ruud beklede de functies : Bestuurslid (22 

jaar), penningmeester, bouwer, duwer, 

stuurman begeleider, 

Activiteitencommissie, mede oprichter 

van het “Dahlia Dart Toernooi”. Kortom 

heel ambitieus op vele vlakken. 

 

Jos Jochems: 51 jaar 

Erelid sinds 2014. 

Jos is 19 jaar voorzitter geweest in hart en 

ziel, hij volgde zijn vader Jan op in 1995.  

Hij was ook: bloemenman vanaf 1998, 

bouwer, duwer, stuurman, figurant, 

begeleider, voorzitter, en hij heeft in 1998 

het initiatief genomen sponsors te 

benaderen voor de bouw van “Witte 

Wieven” 1999. Voor velen is Jos  ‘het’  

gezicht van “Den Heikant”. 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

We  ploffen neer in de bank en er wordt een bakkie koffie in geschonken met een koekje erbij.  

En al snel komen de verhalen los. 

Rinus verteld al dat hij  stuurman is geweest in 1950 van de wagen “Maria Kapelletje van 
Moerdijk” het jaar daarna was hij stuurman van de grote wagen, ze reden toendertijd 
namelijk met een grote en een kleine wagen mee. 
Bij “Indianen op oorlogspad” was ik begeleider, dit was in 1964 , “we reeje wel nun een 2de 
prijs wor!” 
Als we vragen wanneer Rinus erelid is geworden zegt hij “dat was in 2003  toen heb ik een 
mooi schilderij gekregen met een oorkonde er in,” hij staat op en gaat hem thuis halen, 
Vol trots laat Rinus zijn oorkonde zien. 
We vragen de Sus,  wat is de  speciale reden waarom jij tot erelid benoemd bent en hij zegt 
gelijk ik heb 25 jaar in het bestuur gezeten en “gewoon omda ik aatij stik goed mun best 
doej”  
 
Rinus en de Sus gaan verder; 
De Heikant heeft 2 jaar de wagen met een paard rond getrokken daarna zijn we de wagen  
gaan duwen. 
Bij Kees Antens is er 2 jaar gebouwd en daarna zijn we naar Jaan Koeken gegaan. Ruud en 
Jos;  “daar stond ons pa (Jan Jochems) bij de tent want de kleintjes mochten niet naar 
binnen bij de wagen zij moesten in de schuur blijven om te prikken, de mensen die van de 
lagere school af waren moesten in de tent tikken en mochten niet van het werk gehouden 
worden.” 
Jos verteld “ons pa heeft een keer heel hard gevloekt want hij stuurde de duwers op tijd 
naar huis maar die reden naar de Goos en kwamen om 2:00u zat terug bij de tent.” 
Er zijn 2 jaren dat onze buurtschap niet heeft meegereden, dit was in 1963 en in 1976 tijdens  
deze jaren was het een droge zomer, de mensen moesten op het land  werken en beregenen 
dus er was geen tijd voor een corsowagen. 
Jos zegt “met dank aan de bouwploeg van toen dat ze het terug hebben opgepakt.” 
In 1977 zijn we bij Jac en Dina Godrie, onze huidige bouwplaats, gaan bouwen. 
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Nu is het tijdens corso altijd feest op de veiling en in de Molenstraat voor de bouwers en 
toeschouwers maar dat was vroeger anders. De Sus: “in de jaren 50  was er in de Veldstraat 
een plek voor de Heikant waar we drank konden verkopen, dit om de kas te spekken. En op 
zondag was er op de Markt bal met een tap tot 23:00 uur dan was het corso afgelopen, er 
was geen corsomaandag.” Wat later in deze jaren was als je de wagen voor maandag kwam 
halen dan kreeg je geen prijs, zo is de corsomaandag ontstaan. De wagens werden toen nog 
mee terug naar de bouwplek genomen zodat ze hem zelf konden afbreken en de  bruikbare 
materialen eruit konden halen. 
 
Ruud was al heel vroeg fanatiek bij Den Heikant, zo was hij ook bij vergaderingen of het 
bekend maken van het ontwerp bij de Brug in het kleine zaaltje. Daar zat dan het bestuur en 
misschien nog wel 6 buurtgenoten. 
Als klein mannetje van een jaar of 10 was hij  aan het prikken en de spijkerbakjes waren op, 
hij is toen snel op zijn fietsje naar huis gereden en is daar aluminium aardbeienbakjes gaan 
halen en nam deze mee naar de tent zodat ze weer spijkerbakjes hadden. Dit was zijn eerste 
werkje wat hij heeft geregeld voor de Heikant, hij was toen heel trots. Op zijn 16e heeft hij 
zich  aangemeld voor het bestuur maar hij werd afgewezen omdat hij te jong was en te 
weinig ervaring had. Dit vond hij heel erg jammer en dus probeerde hij het op 18 jarige 
leeftijd nog eens en ja hoor hij trad toe in het bestuur. Als penningmeester was hij zuinig dit 
was toen nodig ook. 
 
Op dit moment is Ruud ontwerper bij Buurtschap Rijsbergen waar hij voor de 2de keer is 
gekozen als ontwerper. 
 
De buurtschap heeft financieel zeker mindere tijden gekend, bv in  1980 toen bouwden we 
“Old Engeland”  we hadden voor de figuranten de pakken gehuurd en die moesten we 
verzekeren. Het verzekerde bedrag was zo hoog dat de Heikant bijna gelijk failliet was. In die 
tijd heeft  Rinus zelf 20 steigerbuizen, 10 draaiklemmen en 50 steigerplanken gekocht en de 
buurt mocht die van hem lenen. Als het goed is liggen die er nog en ze zijn nog steeds van 
Rinus, hij hoeft ze trouwens niet terug te hebben. 
 
Tegenwoordig is het belangrijk dat je goede sponsors hebt. Er worden nu wagens gebouwd 
met techniek of led verlichting en beweging, dus de kosten van een corso wagen is hoog. 
Sponsors zijn er altijd wel geweest alleen noemde we het anders dit waren gewoon mensen 
die de buurtschap wat gaven bv: planken, ijzer of ander dingen in nature. De geld bedragen 
waren ook niet zo hoog . 
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Maar als de wagens duurder worden moet er toch ergens geld vandaan komen. 
Zo vertelt Jos “In 1999 kregen wij een dure  wagen “Witte Wieven “. 
Op deze wagen kwamen grote gedraaide buizen, deze buizen moesten gewalst worden bij 
een bedrijf, dit alles kosten bij elkaar fl. 4000,00. Ja we zaten toen nog in het gulden tijdperk. 
Toentertijd hadden we meerdere sponsors van  fl.50,- grotere waren er niet.” 
“Ik heb de stoute schoenen aan getrokken en ben op zoek gegaan naar sponsors, met de 
vraag om de buurt verder te helpen en of ze bereid waren om dit ene jaar te helpen de hoge 
kosten van de wagen te bekostigen, 4 bedrijven hebben ja gezegd dit waren, Jan Jochems, 
Antoine Marijnissen, Wim Maas en Jac Jacobs assurantiën. De vraag was om alleen dit jaar 
zoveel te sponsoren.” 
Maar daar is het niet bij gebleven 3 van deze bedrijven zijn nu nog steeds sponsor van Den 
Heikant, waarvoor wij ze heel dankbaar zijn. 
Dit was natuurlijk wel een grote verandering in de buurtschap. we konden nu wat meer 
bouwen en we kregen meer mogelijkheden. 
In de loop der tijd zijn er meerdere sponsors bij gekomen, men biedt zich aan, of je gaat het 
vragen zoals bijvoorbeeld bij “Cupido” met de vele doosjes. 
 
Als we vragen wat is de mooiste wagen waar je aan mee hebt geholpen, zeggen ze alle 4 
Moeders Kroost, omdat we voor de eerste keer 1ste werden. 
De Sus zegt: ik stond bij Nest Neefs en hij keek over straat van “ik ben de mooiste”. 
 
Met het vaandelfeest vonden ze het alle 4 een eer om met de vaandels voorop te lopen, dat 
we dat mee mogen maken. Het was een top Heikantfeest goed geregeld allemaal. 
Willen jullie nog iets kwijt. 
Ruud: “Ga zo door, je bent nu een grote buurtschap aan het worden zorg dat je 1 buurt 
blijft.” 
Sus: “Met onze medewerking gewoon zo doorgaan het gaat goed zo.” 
Jos: “Ik ben benaderd door de stichting, heb besloten om de Portefeuille Facilitair samen 
met nog 3 anderen over te nemen van Marco van Hassel, daarbij wil ik als het enigszins kan 
het bloemenveld binnen de buurt blijven doen. Hierdoor zal ik wat minder aanwezig zijn in 
de corsotent, maar ik blijf zo veel als mogelijk komen.” 
Rinus: “De knollen gaan er zo in dus hup verder.” 
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De H8 heeft zaterdag 10 januari, tijdens 
het geweldige vaandelfeest van de Klein  
Zundertse Heikant, haar allerlaatste 
concert gegeven. 
We zongen onze 2 grootste hits: “De 
Burgemeester” en “Like, share & win”. In 
de 5  
jaar dat we meededen aan de Corsong 
wonnen we diverse prijzen: 

- Aanmoedigingsprijs (oh daar gaan 
we weer in 2012) 

- 1e prijs (Like, share & win in 2013) 
- Publieksprijs (De burgemeester in 

2014) 
De onthulling van het vaandel, DJ Stoffel, 
Van Brenghe. Deze avond was in één  
woord GEWELDIG! 

 

 

Wat waren wij van de H8 verrast toen DJ 
Stoffel aan iedereen van ons persoonlijk   
een gouden plaat uitreikte voor de 
winnende Corsong Like, share  win. Dit 
was voor ons de kers op de taart, maar 
het allerbelangrijkste was natuurlijk de 
uitreiking van het  
hele mooie vaandel. Wij zijn dan ook blij 
dat wij een kleine bijdrage aan dit 
topfeest hebben mogen geven. 
 
Wij, de H8 bedanken alle fans voor hun 
support tijdens alle optredens die wij in 
die 5 jaar gehad hebben.  
 
BEDANKT! 
 
Lian, Lizet, Lydia, Marie-Louise, Mariëtte, 
Miranda, Rian en Rina. 
 

Afscheid H8 
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Wat heb je nodig: 
 Karton 

 Doosje 
 Plaatje 
 Crêpepapier 

 Lijm 
 Schaar 

Neem een grote cirkel van dik karton. Plak daar een 

bestaande ronde doos op die iets kleiner is. Je kunt ook van 

karton zelf een doos en een deksel maken zoals ik heb 

gedaan. Op de bovenkant plak je een plaatje van een 

paard. Daarna plak je van crêpepapier een roezel rondom 

de doos. Het leukste is om hiervoor de kleur oranje te 

gebruiken omdat dat de kleur is van de rozet die je krijgt 
als je de eerste prijs hebt gewonnen.  

 

 

 

Vervolgens plak je de oranje linten aan de onderkant 

die ook gemaakt zijn van karton. Ik heb de deksel ook 

nog beplakt met zilverkleurig papier als roezel. Daarna 

nog een touwtje aan de achterkant geplakt zodat de 

rozet kan worden opgehangen. De doos opvullen met 

hooi waar je daarna je cadeautje in kan leggen.  

Deksel erop en klaar is je rozet. 

  

Hoe maak ik een rozet? 

 



 

 

Nou dit was het dan! 

 

Wat hebben wij een ontzettend mooi, leuk, gezellig super VAANDELFEEST gehad. Wij denken 

dat we als buurt trots terug mogen kijken na zo’n ontzettend leuke dag. Volgens ons heeft 

iedereen genoten van groot tot klein. 

Nu op naar het volgend bouwseizoen, dat dit net zo goed mag gaan als vorig jaar en wie 

weet volgend jaar weer een vaandelfeest? Wie zal het zeggen. 

Wij van het Heikrantje willen iedereen bedanken die op welke manier dan ook mee heeft 

geholpen met het vaandelfeest. Er zijn deze dag heel veel foto’s gemaakt deze kun je terug 

vinden op: 

www.denheikant.nl/gallerij of www.erwinnet.nl 

Met dank aan de gelegenheidsponsors: 

 

 

 

 

 

http://www.denheikant.nl/gallerij
http://www.erwinnet.nl/

