
 

 

                     

                                   Nieuwsbrief 
Beste buurtleden, 

 
Voordat het nieuwe jaar begint zijn er nog een aantal activiteiten te melden voor 
onze buurtleden. 

Ontwerpverkiezing 2023 – zaterdag 10 december  
Op zaterdag 10 december vindt de ontwerpverkiezing voor het ontwerp 2023 plaats 
bij eetcafé zaal Den Hoek van 15.00-17.00 uur. Bij deze nodigen wij jullie allen uit om 
hier bij aanwezig te zijn en deze middag te stemmen op jullie favoriete ontwerp. 
 
Winterwandeltocht – zondag 18 december 
Zondag 18 december staat onze jaarlijkse Winterwandeltocht weer op het 
programma. De organisatie heeft twee mooie routes uitgezet. Je kunt kiezen uit een 
wandelroute van 5-6 km of van 12-13 km. De routes vertrekken vanaf Prof. V d 
Hoevenstraat 5 b.  

Inschrijven voor de 12 km kan tussen 9:00 en 10:00 op het vertrekpunt 
Inschrijven voor de 5 km kan tussen 10:00 en 11:00 op het vertrekpunt  

De inschrijfkosten bedragen € 4,00 pp en voor kinderen van 6 jaar t/m 12 jaar € 1,50 
pp.  
 
Jaarvergadering – 6 februari 2023 
Maandagavond 6 februari 2023 zal onze jaarlijkse jaarvergadering plaatsvinden. 
Noteer deze datum alvast in de agenda. Meer informatie volgt.  
 
Verkeersregelaars Prinsenbeek gezocht! 
Voor zondag 19 februari 2023 zijn we op zoek naar 4 vrijwilligers die willen helpen als 
verkeersregelaars. Ook dit jaar zal er vanuit de stichting weer een bus geregeld 
worden waar gebruik gemaakt van kan worden voor zowel de heen- als terugreis. 
Reizen met eigen vervoer is uiteraard ook mogelijk. Mocht er vanwege onvoorziene 
omstandigheden op 19 februari 2023 geen optocht gereden kunnen worden, is er 
door de organisatie op voorhand al nagedacht over alternatieve datums. De uitvraag 
is dus primair voor 19 februari 2023, maar middels deze uitvraag willen we ook direct 
de beschikbaarheid polsen voor de overige datums. De alternatieve datums 
betreffen: zaterdag 18 februari 2023, dinsdag 21 februari 2023, zaterdag 25 februari 
2023. 
 
Heb je interesse? Meld je dan aan bij Bianca Huijbregts tel; 0638153615 
 
 



 

 

 

Sponsorkliks 
De feestdagen komen er weer aan. Bij online aankopen zijn er mogelijkheden om ons 
gratis te sponseren! 
 
Ga voordat je je online aankoop doet eerst naar www.sponsorkliks.nl en geef aan dat 
je buurtschap Klein-Zundertse Heikant wil sponseren. Daarna verschijnt er een 
overzicht van tientallen webwinkels (bijvoorbeeld bol.com, mediamarkt en coolblue). 
Elke aankoop bij deze winkels via sponsorkliks levert onze buurtschap een mooi 
zakcentje op, terwijl jij niks extra’s betaalt voor je aankoop!  
 
Heikant merchandise 
Tijdens de feestdagen een mooie Heikant trui, vest enzo. cadeau geven? Onze online 
bestelpagina staat open tot 11 december. Als je voor deze datum je bestelling plaats 
wordt je bestelling voor de kerstdagen geleverd. Neem snel een kijkje op de website: 
Bestelpagina Klein Zundertse Heikant (denheikant.nl) 
 
Volle Maon – uitnodiging eerste speelavond  
Vanuit Volle Maon hebben wij onderstaande uitnodiging ontvangen: 
Allereerst willen wij als Stichting Volle Maon jullie natuurlijk feliciteren met de 
behaalde  eerste plaats bij het Bloemencorso 2022.  

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is willen wij ook nu weer de leden van de winnende 
buurtschap uitnodigen voor de eerste speelavond van de Volle Maon. Deze vindt 
plaats op vrijdag 20 januari 2023 om 20.00 uur in de oude Rabobank, Bredaseweg 2 
te Zundert.  
 
De voorstelling is voor de leden van Buurtschap Klein Zundertse Heikant (alleen) op 
deze avond te bezoeken voor slechts € 9,00 per persoon in plaats van € 12,50. Volle 
Maon is al vele jaren een begrip in Zundert. Bij deze cabaretachtige avonden staan 
Zundertse mensen op het podium. De inhoud van deze avonden gaat over Zundertse 
personen, opmerkelijke gebeurtenissen in het afgelopen jaar, Zundertse politiek of 
over belevenissen van de persoon zelf.  
We hebben dit jaar gekozen voor het thema “Hollywood”, uiteraard met een Zunderts 
sausje er over.   
Heb je interesse? Meld je dan aan bij Bianca Huijbregts voor 30 december  
tel; 0638153615. 
 
 

 

http://www.sponsorkliks.nl/
https://denheikant.nl/bestellen/index.php?

