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Voorwoord
Beste buurtgenoten,
Tijdens de jaarvergadering heeft de
buurt “ja” gezegd tegen een ontwerp
van Robin Schijfs en Gijs Martens. Die
avond werd er meteen druk gezocht
naar fanfare kleding en leuke ideeën
voor de corsomaandag. Voor een
corsomaandag is er uiteraard een
corsozondag. We hopen dan met een
prachtige, strakke, rommelige wagen
mee te gaan rijden. Daar gaat echter
nogal wat voorbereiding aan vooraf.
De bouwcommissie heeft samen
met een paar buurtgenoten goed
gekeken naar en gebrainstormd over
het bouwproces. Ik heb me laten
vertellen dat men er aan uit is hoe
de wagen gebouwd gaat worden. Ik
kan alle buurtgenoten verzekeren dat
er al snel voor iedereen werk aan de
winkel is. Hoe het eenn en ander in
z’n werk zal gaan wordt tijdens de
Kick-off uitgelegd.
Op de achtergrond zijn er nog meer
commissies actief. Het bestuur heeft
bijvoorbeeld het initiatief genomen
tot een brainstormavond met een
groep mensen over de sponsoring
voor onze vaste bebouwing. We zien
bij andere buurten dat alle buurtgenoten op wat voor manier dan ook
het bouwen van een loods financieel
ondersteunen. Ook jullie zullen de
komende maanden hier iets van gaan
merken. Misschien word je gevraagd
om te helpen of om een ‘stukje’ van
de loods te kopen. Ik zou zeggen:
“Wacht geduldig af…”
Wat veel buurtgenoten niet weten is
dat er ook druk gewerkt wordt met

een klein clubje mensen van verschillende buurten aan de vergunningen
voor de tenten. Namens onze buurt
neemt Ruud Hereijgers deel aan deze
commissie. Zij zijn met een constructeur aan de slag die de windbelasting voor de verschillende buurten
moet berekenen. Als onze loods is
gebouwd zullen ook wij hiervoor aan
de beurt zijn?
Dit zijn twee voorbeelden van buurtgenoten die op welke wijze dan
ook gedurende het hele jaar bezig
zijn voor buurtschap Molenstraat.
Ik heb uiteraard lang niet iedereen
genoemd. Dat kan ook niet omdat er
zoveel mensen het hele jaar door aan
het werk zijn voor de buurt.
Het bestuur is daar heel erg blij mee
en zou niet weten wat we zonder
al die vrijwilligers zouden moeten.
Bloemencorso is een hobby die uitgevoerd wordt door vrijwilligers. Het
maakt niet uit hoeveel uur je steekt
in deze hobby. Elk uur voor buurtschap Molenstraat is er één. Voor ons
is elk lid dan ook even waardevol.
Langs deze weg willen we dan ook
alle buurtgenoten bedanken voor
het feit dat ze lid zijn van Buurtschap
Molenstraat.
Ik zou zeggen tot in het bouwseizoen, tot de volgende activiteit, tot
de volgende vergadering, tot de
volgende werkgroep, tot………..
Jullie voorzitter,
Nicole Godrie
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In memoriam Nico Straver
Nico Straver was erelid van buurtschap Molenstraat. Aan mij dan ook
de taak om een stukje over Nico te
schrijven. Aangezien ik van oudsher
geen Molenstrater ben, ben ik op
zoek gegaan naar buurtgenoten
die Nico gekend hebben vanaf het
eerste moment.
Zo kwam ik bij Gerry en Willy van
de Wouw in de keuken aan tafel te
zitten met een kopje thee. Gerry
begon te vertellen en Willy vulde
hem regelmatig aan.

veld trio.

Nico komt eigenlijk van Achtmaal.
Hij is samen met Koosje in de
Heerdgang komen wonen en kwam
zo bij de Molenstraat. Hij is eerst
penningmeester geweest. Daarna
secretaris en op het laatst voorzitter van de buurt.

Onder Nico is Molenstraat overgegaan van betaalde bouwers
(timmermannen) naar de bouwers
van Molenstraat zelf. De bouwers
hebben toen zelfs gestaakt om
hun wil kracht bij te zetten. Het
tikweekend was Nico altijd wel te
zien in de tent. Nico tikte graag
en deed dit heel erg precies. Siertikwerk was voor hem. Omdat de
buurt niet erg groot was, kon het
lastig zijn de bloemen gestoken
te krijgen. Nico had dan ook goed
contact met de nonnen. Hij bracht
samen met Jos de bloemen daarheen, om ze te laten steken.

Toen was het allemaal nog heel
anders. We hadden geen vast bloemenveld. In het begin werden de
bloemen in heel het land gekocht
en plukten we bij de mensen
thuis. De schoonvader van Nico
zijn dochter had een stuk grond in
Rijsbergen waar Nico met buurtgenoten het eerste eigen bloemenveld
aanplantte. Nico zelf had toen nog
niet zoveel verstand van dahlia’s,
maar familie Dekker gelukkig wel.
Nico staat eigenlijk aan de wieg van
ons bloemenveld en heeft er voor
gezorgd dat we veel kennis in huis
hebben. Onder zijn leiding zijn we
gestart met het overhouden van
knollen. Samen met Jac van de
Wouw en Jos Arnout vormde hij het

Nico was een gedreven bestuurslid
die zich vol inzette voor het veld
en het penningmeesterschap. Nico
zag je dan ook niet als bouwer in de
tent. Later was hij een goede voorzitter die veel op het veld te vinden
was. Hij kwam regelmatig langs in
de tent voor een praatje. Zijn vrouw
Koosje heeft jaren vanuit hun huis
koffie gezet en elke avond naar de
tent gebracht.

Nico heeft feitelijk aan de wieg
gestaan van veel veranderingen
en Molenstraat gemaakt tot wat
het nu is. Met het overlijden van
Nico heeft de buurt een markant
Molenstrater verloren. Wij wensen
Koosje, Ingrid, Peter en de kleinkinderen veel sterkte toe.
Voorzitter, Nicole Godrie
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Van de bestuurstafel
Samenstelling bestuur
Tijdens de jaarvergadering in
januari 2016 zijn Astrid Römer
en Kris Maas officieel gestopt
als bestuurslid. Cindy Lochten is
toegetreden tot het bestuur. Het
dagelijks bestuur bestaat uit:
voorzitter Nicole Godrie, penningmeester Bianca van Rijen en secretaris Johan van der Kloof.
Overige bestuursleden zijn: Ralph
Braspenning (vicevoorzitter), Kees
Boot, Niels Naalden, Rob Hendrickx
en Cindy Lochten.
Kick-Off en start bouw
Op vrijdag 13 mei houden we de
kick-off bij café Victoria. Een week
later op vrijdag 20 mei beginnen
we met het opbouwen van de tent.
Graag zien we vele mensen, zodat
we de start van het bouwseizoen
goed kunnen beginnen.
Koffietijd
In overleg met de bouwcommissie
is besloten de koffietijd aan te
passen. Voortaan zal de koffie om
19.00 uur op tafel komen en uiterlijk 19.30 uur opgeruimd worden
zodat iedereen om half 8 aan de
gang kan.
Contributie
Onze penningmeester zal de
komende periode samen met één
van de andere bestuursleden de
contributierondgang starten. Uiteraard kan de vrijwillige bijdrage
ook overgemaakt worden op ons
rekeningnummer bij de Rabobank:

NL51RABO1445.56.588 Als richtbedragen hanteren we € 12,50 per
persoon of € 25,- per gezin. Alvast
bedankt voor uw bijdrage.
Heraldiekvlaggen
Ze waren uitverkocht, maar we
hebben weer een nieuwe voorraad
heraldiekvlaggen.
Te koop bij ‘Römer Koken en
Tafelen’ in de Molenstraat.
Parkeerplaats
We zoeken een parkeerplaats voor
onze trailers waarin we onze bouwmaterialen en tent hebben opgeslagen. Heb je plek of weet je waar
we dit evt. kunnen stallen, dan
horen we het graag.
Keet bloemenveld
Iedereen die wel eens op het veld
komt heeft gezien dat de keet op
de nominatie staat om onbewoonbaar verklaard te worden. We
zoeken een deugdelijke nieuwe of
tweedehands onderkomen. Heb je
iets, laat het ons weten.
Activiteitencommissie
Enkele leden hebben het plan opgepakt om tijdens de bouwperiode
verschillende leuke en ludieke activiteiten te organiseren. Het idee
erachter is om mensen te enthousiasmeren om naar de tent te komen
om te bouwen, en hierna met z’n
allen in de tent iets leuks te doen.
Zodra het concept is uitgewerkt,
zullen we dit aan jullie doorgeven.
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Sponsor voor het voetlicht

Roovers
bloem en plant
prijzen wij ons gelukkig met een
goede vaste klantenkring.

Leuk dat Mailstreet mij vroeg, om
als sponsor iets over onze winkel
te vertellen. Mijn naam is Gerard
Roovers, en ik ben geboren en
getogen in een bloemisten familie
afkomstig uit Breda. In 1986 zijn
mijn vrouw Nancy en ik in Zundert
komen wonen. In 1995 ben ik voor
mezelf begonnen, en in 2003 is
onze winkel in Zundert geopend.
Mijn vrouw werkt als administratief medewerkster op een fiscaal
juridisch adviesbureau, en neemt
tevens ónze administratieve werkzaamheden voor haar rekening.
In de winkel word ik ondersteund
door mijn twee collega’s Marion en
Yolanda. Zelf heb ik het ook behoorlijk druk met alle bedrijven
die we, buiten de winkel
om, van bloemen voorzien.

Net zoals wij het belangrijk vinden
om (binnen onze mogelijkheden)
het verenigingsleven in Zundert
te sponsoren, hopen wij dat de
Zundertenaren
ook
aandacht
besteden aan de kleinere winkels
in Zundert, en de moeite willen
nemen om voor hun wekelijkse
bloemetje de bloemist te bezoeken,
in plaats van de supermarkt. Voor
de prijs-kwaliteit verhouding hoef
je dit namelijk niet te laten. En bij
de supermarkt kun je niet binnen
lopen voor een speciaal bloemstuk,
of om 10 mooie lange rozen voor je
meisje te bestellen.
Wij hopen dat jullie onze raad ten
harte nemen, zodat wij jullie kunnen
(en ook kunnen blijven) voorzien
van mooie bossen bloemen.
Groetjes,
Het team van Roovers Bloem en
Plant.

Een behoorlijk deel van
onze
werkzaamheden
bestaat uit het maken
van bloemstukken voor
uitvaarten, waar we ook
regelmatig complimenten
voor
krijgen.
Tevens
-7-
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Mauwen met …

Wendy Elst

Hallo allemaal,
Mijn naam is Wendy Elst, maar
onder ‘’ van de Wouw’ zullen meer
mensen mij herkennen. Sinds mijn
geboorte ben ik een Molenstater.
In Breda werk ik bij CJG Breda
als Generalist. Dit houdt in dat ik
gezinnen coach bij kleine opvoedvragen, maar dat ik ook kom bij
gezinnen waar veel complexere
zaken spelen. Deze afwisseling is
heel leuk.
Mijn hobby is tennissen, in de
zomermaanden met het geluid van
de tent op de achtergrond.
Al op jonge leeftijd ging ik naar de
corsotent. Samen met Monique.
Onze vaders waren aan het werk in
de tent. Als we iets konden doen,
dan hielpen we en anders waren
we aan het spelen op het grasveld
naast de tent. Vele verhuizingen van
de tent heb ik meegemaakt. Wat
mij nog het meeste bij gebleven
is, is dat wij met het skateboard de
koffiekan gingen vullen met water
bij ons thuis, zodat we koffie konden
zetten in de tent. De jaren die
volgden, konden wij steeds meer
helpen met plakken. Wat ik me ook
nog herinner is de wagen van Louis
Rovers waar we heeeeel veeeel
druiven voor hebben gesneden met
de tempex snijder. Het jammere
was dat we na corso zeker de helft
weer weg hebben gegooid, omdat
de wagen te groot was en er onderdelen moesten verdwijnen.

Toen ik Ivan leerde kennen stelde ik
voor dat hij mee naar de tent ging,
omdat we elkaar anders heel weinig
zouden zien in de zomermaanden.
Ivan was geen corsobouwer van
huis uit, gelukkig vond hij het leuk.
Als redactielid heb ik meegeholpen
om de mailstreet op te zetten. Dat
was erg leuk om te doen. Ik vind
het ook nog steeds leuk om te
lezen.
We zijn gaan samenwonen in de
Prinsenstraat. Waar ook onze
kinderen Tygo en Evy zijn geboren.
Ik kom graag in de tent als er wat
te plakken of te knutselen valt. Van
het laswerk blijf ik vandaan. Ivan
vind het wel leuk om mee te lassen
aan de constructie en de vorm, dus
als het dan zover is dat ik wat kan
doen, dan hoor ik het wel. Tygo is
sinds de lascursus enthousiast over
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het lassen. Afgelopen jaar is hij
dan ook al verschillende keren met
Ivan mee naar de tent geweest. Als
corso-moeder vind ik dat helemaal
leuk. Evy is nog te jong om echt te
helpen in de tent, maar zij geniet
enorm van de kinderuurtjes en het
buitenspelen achter de tent.
Ik ben dan ook heel blij dat we weg
zijn op de parkeerplaats bij de AH.

Komend jaar gaan we er een muzikaal jaar van maken waar ik weer
heel veel zin in heb. Dus tot in de
tent!!!
Graag wil ik mauwen met doorgeven aan een echte veldman,
André Damen.

Het helpen met de catering het
laatste weekend is een van mijn
favorieten tijdens het corso.
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Overweldigde belangstelling voor 8ste
Wandelevenement Zundert.
best gedaan om alles
zo perfect mogelijk
te laten verlopen.
Iedereen
werd
met een glimlach
ontvangen door onze
verkeersregelaars.

Zondagochtend rond de klok van
7.00 uur waren de meeste vrijwilligers aanwezig. Onder het
genot van een bakje koffie en een
worstenbroodje werd de buitenradar bekeken en de taken van
de dag doorgenomen. De eerste
wandelaars stonden al te wachten
en klokslag 8.00 uur vertrokken zij
voor de 20 of 25 kilometer.
Al snel werd duidelijk dat alle PR zijn
werk goed gedaan had en stond er
een lange rij voor de inschrijving te
wachten. De organisatie had zijn

De wandelaars doorkruisten de Krochten
en kwamen via de
Maxburgdreef bij de
pauzepost. De 6 km
wandelaars
kregen
een ander parcours voorgeschoteld, maar sloten bij de pauzepost
weer aan.
Bij de pauzepost was het lekker
druk. Onder het genot van een
kopje koffie en een appeltje
genoten ze even van de rust. Ook
kon men een lekker kopje soep of
belegd broodje kopen.
De extra lus van 10 km voor de 20
en 25 km werd bijna geheel over
Belgisch grondgebied gelopen.
Deze wandelaars werden verrast
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door een plaatselijke
hagelbui en regen. De
vier tochten gingen
verder over de heide
waar iedereen zijn
ogen uitkeek over dit
mooi stukje Zunderts
grondgebied.
De 6 km ging via
Frans Baantje, Gaardsebaan rechtstreeks
naar de finish. De
andere vier tochten
gingen via de Goorbaan en Muisvonder achter het zwembad en
de voetbalvelden door richting de
finish.
Bij terugkomst werd er al gauw een
stoeltje opgezocht en iets warms
gegeten, een consumptie besteld
en het wandelevenement onder
de loep genomen. De wandelaars
waren vol lof over de tochten en
de organisatie heeft dan ook vele
complimenten mogen ontvangen.
In 2015 hebben er 636 wandelaars
mee gelopen en wij dachten dat het
niet veel beter kon, maar ook wij

waren blij verrast met 745 deelnemers.
Dit wandelevenement zou nooit
zonder de medewerking van onze
vele sponsors en begunstigers
kunnen. Wij willen hen dan ook
heel erg bedanken voor hun steun
op welke manier dan ook. Daarnaast zijn we de fam. Kustermans
van de vertreklocatie en mevrouw
Smits van de pauzepost heel erg
dankbaar voor hun gastvrijheid. En
last but not least een groot compliment aan al onze vrijwilligers die dit
evenement tot een succes hebben
gemaakt. Conclusie, Wandelevenement Zundert is een
evenement dat staat
als een huis.
Kijk voor foto’s op
onze website www.
wandelevenementzundert.nl
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B l o e m e n

&

C a d e a u x

hoppenbrouwers
Z U N D E R T

M o l e n s t r a a t 3 0 , 4 8 8 1 C S Z u n d e r t , Te l . 0 7 6 - 5 9 7 2 6 9 4

bouwbedrijf kunststof kozijnen vastgoed
De Ambachten 31 4881 XZ Zundert T 076-5975200
www.maasjacobs.nl
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Veldnieuws
Deze keer een fotoverslag van het planten en de bijbehorende werkzaamheden. De knollen zitten weer in de grond en de stek moet nog even
wachten.
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Fanfare
De eerste zondag van september
bestaat traditioneel gezien uit
een optocht van corsowagens én
muziekkorpsen; de twee belangrijkste ingrediënten van de stoet.
Waarom zouden we dat laatste
onderwerp niet eens gebruiken als
onderwerp van een corsowagen?
Een jaar of drie geleden passeerde
deze vraag tijdens de jaarlijkse
brainstorm (met Jesse en Ton)
voor het eerst de revue. Het thema
‘fanfare’ (of harmonie) was er één
die elk jaar weer terugkwam tijdens
het schetsen, in allerlei varianten,
maar nooit lukte het om de juiste
uitwerking te vinden.
Ook dit jaar kwam het muziekkorps weer voorbij gemarcheerd,
en richtten we ons specifiek op de
strakke, ritmische uniformen. Dáár
bleek de kracht en herkenbaarheid
van de fanfare in te zitten. Eindelijk wisten we waar we mee verder

Een verfrommeld ritme van
uniformen en instrumenten.
konden.
Het onderzoek naar ritmische
en herhalende vormen leidde tot
een patroon (of ‘behangetje’)
van
simplistisch
geïllustreerde
muzikanten. Een print met vijf
rijen marcherende trommelaars,
bekkenspelers en trompettisten.
Maar een plat vel papier maakt
natuurlijk nog geen corsowagen.
Door het papier te verfrommelen
ontstonden interessante nieuwe,
driedimensionale vormen en een
chaos aan verkreukelde poppetjes:
een groot contrast met de orde van
een normale harmonie. Die spanning tussen orde en chaos, en deze
‘andere’ manier van ontwerpen,
vormen de uitgangspunten van het
ontwerp.
In aanloop naar de huidige
maquette hebben we eindeloos
proef/propmaquettes
gemaakt.
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hoofdlijn van de rijen poppetjes
uit te zetten… Verder gaan we
bijvoorbeeld veel met mallen
werken, zo zorgen we ervoor
dat er voor elke bouwer wat te
doen is! Op de ‘kick-off’-avond
volgt hierover meer uitleg,
zodat we snel met iedereen aan
de slag kunnen.
Het zal op een aantal vlakken
een flinke uitdaging worden
om
onze
mega-papierprop
in september door de Zundertse straten te laten trekken,
maar we hebben er het volste
vertrouwen in dat dit de Molenstraters gaat lukken!
Verschillende uniformen, kleurstellingen, instrumenten en ‘proppen’
kwamen voorbij, waaruit we uiteindelijk de tofste elementen hebben
samengevoegd tot het definitieve
ontwerp van ‘Fanfare’. Het bleef
een eng moment om soms na
dagen met liefde aan het patroon te
hebben getekend en gesneden, het
binnen een paar seconden genadeloos te verkreukelen! Maar juist het
toeval in vorm wat hierbij ontstaat,
vinden we erg mooi om te zien.

Tot in een hopelijk ‘propvolle’
tent! Wij hebben er zin in!
Gijs en Robin

Inmiddels zijn we samen met de
bouwcommissie al flink op dreef om
een goed systeem uit te dokteren
om ‘Fanfare’ in het groot te kunnen
maken. Zo hebben we ondertussen
al tests gedaan met 3D-scannen
(wat helaas een soort ontplofte
en gesmolten pudding als resultaat gaf) en zijn we nu bezig met
een coördinatensysteem om de
- 15 -
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48.... 48....

Bingo!

Ook dit jaar was onze bingo weer
een goed bezochte activiteit. De
zaal van Victoria was goed gevuld
met buurtgenoten en niet-buurtgenoten, variërend van jong tot
oud. Ruud Hereijgers en Kees
Boot waren verantwoordelijk voor
de bingomolen en het omroepen
van de nummers. Een paar dames
hielpen met de verkoop van de
bingokaarten en de lootjes voor
de loterij. En Nicole Godrie deelde
de prijzen uit. Zo hadden diverse
buurtgenoten
zijn/haar
taken
gedurende deze avond.
De bingorondes bestonden uit
een aantal ‘normale’ rondes
en een ‘super’ ronde. Bij de
super ronde kon je kans maken
op
het
half-varken
gesponsord door Slagerij Grauwmans.
Net als vorig jaar is de hoofdprijs
gewonnen
door
Marty
van de Wouw. De bofkont!
Hij dacht in eerste instantie nog
dat hij slechte bingokaarten had

Het half-varken gesponsord door Slagerij
Grauwmans is gewonnen door Marty van
de Wouw.

gekocht, omdat hij in vorige rondes
geen prijzen had gewonnen. Via
deze weg alsnog gefeliciteerd
Marty!
Hiernaast zijn er vele andere
prijzen gewonnen met de bingo en
de loterij. Volgend jaar hopen we
weer op een mooie grote opkomst!

Droptocht
Op 4 maart 2015 was weer de jaarlijkse droptocht. Het was een lange
reis om bij de dropbestemming aan
te komen. Dit jaar waren we met
ongeveer 20 personen, verdeeld
over jong en oud. De groep bleef
bij elkaar en na vele kilometers
wandelen kwamen we uit bij ‘café
van ‘T’ in Wernhout. Daar hadden
we eindelijk bier en rust voor de
voetjes. Nadat het energiepeil weer

een beetje omhoog was gegaan,
zijn we doorgelopen naar de eindbestemming ‘café Den Bels’. Daar
stonden voor iedereen broodjes
met knakworst klaar. Het was een
gezellige en geslaagde droptocht.
Voor sommigen was de zaterdagochtend met flinke spierpijn iets
minder..
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Activiteiten aankondigingen
Ook dit corsoseizoen worden er weer verschillende activiteiten georganiseerd door verschillende buurtschappen:
Corso zonder grenzen
Datum:
5 juni 2016
Tijdstip:
nog niet bekend
Locatie:
bouwplaats buurtschap
		
Klein-Zundert
Schijfs beach weekend
Datum:
19 juni 2016
Tijdstip:
nog niet bekend
Locatie:
bouwplaats buurtschap
		
Schijf
Dart toernooi buurtschap Klein-Zundertse Heikant
Datum:
16 mei 2016
Tijdstip:
nog niet bekend
Locatie:
bouwplaats buurtschap
		
Klein-Zundertse Heikant
Boerendart buurtschap Veldstraat
Datum:
3 juli 2016
Tijdstip:
nog niet bekend
Locatie:
CLTV terrein
Voor alle activiteiten kun je jezelf opgeven in de tent. Ook zullen er nog
meer activiteiten komen. Hiervan word je op de hoogte gehouden.

Bijdrage 2016
Onze penningmeester zal de
komende periode samen met één
van de andere bestuursleden de
contributierondgang starten. Uiteraard kan de vrijwillige bijdrage
ook overgemaakt worden op ons

rekeningnummer bij de Rabobank:
NL51RABO1445.56.588 Als richtbedragen hanteren we € 12,50 per
persoon of € 25,- per gezin. Alvast
bedankt voor uw bijdrage.
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Gelukkig hebben we de foto’s nog
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www.donnadonnazundert.nl
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Voorbereiding bouwseizoen
De winterperiode is traditiegetrouw
de periode van het kiezen van het
nieuwe ontwerp en het starten van
de voorbereidingen voor het nieuwe
bouwseizoen. Dit jaar hadden we
helaas niet meer de beschikking
over zo’n mooie kluslocatie als
vorig jaar voor het uitvoeren van
winterklussen. Heel erg was dat niet
omdat we vorig jaar in de winter al
heel veel klussen gedaan hadden,
met name aanpassingen aan de
tent en de verlichting. Hierdoor
waren er dit jaar geen echt urgente
klussen die in de winter opgepakt
moesten worden. En zoals het er
nu naar uit ziet, kunnen we aankomende winter in onze eigen loods
gaan klussen.
Dit jaar bestaan de voorbereidingen dus vooral uit het nadenken
over hoe onze wagen ‘Fanfare’ op
een zo goed mogelijke en praktische manier te bouwen. Degenen
die bij de ontwerppresentatie zijn
geweest, herinneren zich waarschijnlijk wel de totstandkoming
van de maquette: een soort vel
poëzieplaatjes, bestaande uit een
regelmatig patroon van poppetjes
met verschillende instrumenten
dat verfrommeld werd tot een
maquette. De wagen kreeg dan
ook niet voor niets de ondertitel
‘Een verfrommeld ritme van instrumenten en uniformen’ mee.
Al vlot na de ontwerpverkiezing
zijn onze ontwerpers Robin en
Gijs samen gaan zitten met de

bouwcommissie en een aantal
extra mensen, om te brainstormen
hoe de bouw aan te pakken. Dat
leidde al snel tot de conclusie dat
het bouwen van de wagen, en met
name de constructie toch wat meer
voeten in aarde heeft dan je op het
eerste oog misschien zou denken.
Dat ‘verfrommeld’ doet wellicht
vermoeden dat we eens een jaartje
gewoon weer ouderwets een dotje
kunnen doen qua vormgeving en
opbouw van de wagen. Maar niets
is minder waar door het woordje
daarachter: ‘ritme’. Ondanks dat
het er verfrommeld uit ziet, moeten
alle poppetjes zowel links, rechts,
als boven en onder elkaar, precies
aan elkaar vast zitten. En moeten
ze allemaal precies even groot zijn,
zelfs al zijn ze verbogen. Net alsof
het inderdaad gemaakt is uit dat
ene grote vel.
Op dat platte grote vel zou je
gemakkelijk een regelmatig rooster
kunnen tekenen als constructie
door al die poppetjes. Maar die
constructie wordt nu dus ook
verfrommeld en het is niet zo
eenvoudig om een verfrommelde
constructie precies uit te zetten.
Als je nu geen idee meer hebt waar
dit over gaat: geen probleem. Of
als je juist benieuwd bent hoe we
dat nu weer van plan zijn te gaan
maken. Kom dan naar de kick-off
van het bouwseizoen op vrijdag
13 mei bij Victoria. Daar gaan we

- 20 -

Mail-Street jaargang 17 nummer 1
namelijk verder uitleggen hoe we
dit aan willen pakken. Dat wordt
namelijk best wel een speciaal
project dit jaar.
Maar dat is uiteraard niet het enige
werk. Er zullen ook gewoon een
80-tal platte poppen (want zo klein
zijn ze in het echt helemaal niet)
gemaakt en ingekleurd moeten
worden. Kortom er is voor iedereen
werk en ook dat zullen we verder
toelichten op de kick-off. Sowieso
is het een gezellige aftrap van ons

nieuwe bouwseizoen.
Dus tot ziens op de kick-off bij Joost
op 13 mei! En vergeet niet dat we
op 20 mei de tent gaan zetten, dus
vanaf dan hebben we ook weer
veel handjes nodig om de klus snel
te klaren.
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Molenstraat 118 - 4881 CV Zundert - Tel. 076-5972388
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Lieve kinderen van buurtschap molenstraat,
Hallo allemaal. Ik ben de boskabouter en ik woon in de Krochten.
Ik wil jullie even vertellen over
een erg leuk avontuur dat ik op
zaterdag 26 maart gezien heb door
het raampje van mijn paddenstoel.
Rond twee uur in de middag zag ik
ineens een paashaas van de heuvel
komen. Hij riep naar de kinderen.
Hij vroeg ze om te helpen met het
zoeken van de paaseieren. En, oh
ja er was nog iets heel belangrijks.
Er zou namelijk ook een zilveren ei
verstopt liggen. Maar dit mocht pas
opengemaakt worden als alle 50
eieren gevonden waren.
Wat kunnen die kinderen zoeken
zeg! Binnen een half uurtje hadden
ze alle 50 eieren gevonden. De
laatste twee werden gevonden door
Eefje, een van de jongste kinderen
die mee zocht. Knap hoor!
Toen was het dus tijd om het
zilveren ei uit te pakken. Daar zat
een sleutel in. Hiermee konden
de kinderen een kist openmaken.
Maar ja, welke kist? Deze moest
ook weer eerst gezocht worden.
Zo gevonden natuurlijk met zulke
knappe kinderen! En ja hoor, daar

zaten dan eindelijk de chocolade
eieren in. Alle kinderen zaten met
zijn allen op een deken in het
zonnetje, lekker eten en drinken.
Wat een gezelligheid! Daar zou
ik ook wel bij willen horen, maar
wie zouden het toch zijn? En waar
komen ze vandaan?
Daarna was het klaar dacht ik. Maar
nee hoor. De paashaas ging allemaal
leuke spelletjes met de kinderen
doen. Die paashaas was niet moe
te krijgen! En de kinderen ook niet
trouwens! Na een aantal spelletjes
gingen de grotere kinderen een
spel doen waarbij ze steeds een
nummer met een vraag moesten
zoeken. Achter elk antwoord stond
een letter. Deze moesten ze op
een briefje schrijven en alle letters
samen vormden een woord. Het
woord was ‘Molenstraat’. Dat had
ik mooi gehoord. Nu snapte ik het:
‘het zijn kinderen van buurtschap
Molenstraat’! Ondertussen deden
de jongere kinderen nog zakdoekje
leggen met de paashaas.
Alle kinderen kregen nog een
lekker ei en toen was het echt tijd
om naar huis te gaan. Jammer zeg,
want ik vond het erg leuk,
al die gezelligheid rond mijn
paddenstoel. Komen jullie
volgend jaar weer terug?
Dat zou ik wel heel erg leuk
vinden!
Groetjes van de Boskabouter
uit de Krochten.
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Kinderactiviteiten nieuws
Het wordt weer tijd voor de jaarlijkse
kinderactiviteiten! Na de gezellige
en drukbezochte kinderactiviteiten
van vorig jaar, hopen we dat er dit
jaar ook weer een grote en gezellige
groep jonge buurtgenootjes zullen
zijn! Niet alle datums en tijden zijn
al bekend, dus hou de mail en de
website goed in de gaten! Mocht u
geen mails ontvangen omtrent de
kinderactiviteiten, stuur dan even
een mailtje naar damennicole@
gmail.com.
Kindermiddag.
De definitieve datum is nog niet
bekend en volgt zo snel mogelijk
via de mail. We gaan er met alle
jonge buurtgenootjes weer een
super gezellige dag van maken!
Het is nog een verrassing wat we
dit jaar gaan doen. Dus voor alle
nieuwsgierige buurtgenootjes, nog
eventjes geduld. En voor alle papa’s
en mama’s, hou de mail goed in
de gaten, want verdere informatie
volgt nog!
Lascursus
Ook dit jaar hebben we weer voor
alle jonge talentjes een lascursus
op het programma staan. Dit zal
tweemaal op de zaterdagochtend
van 10:00 – 12:00 uur plaatsvinden
begin juni. Ook hierbij is de definitieve datum nog niet bekend en
volgt zo snel mogelijk via de mail.
Bij de lascursus wordt er uitleg
gegeven over wat je allemaal nodig
hebt voor het lassen en waar je
goed op moet letten in verband met

de veiligheid. De kinderen mogen in
groepen van 3 á 4 kinderen aan de
slag. Dus stoere jongens en stoere
meiden, kom naar de lascursus en
laat je lastalenten maar eens zien!
Wij zijn heel benieuwd!
Kinderuurtjes
De jaarlijkse kinderuurtjes kunnen
uiteraard niet ontbreken. Deze
vinden 4 weken voor het corso
plaats! Dit zal dus plaatsvinden op
donderdag 11, 18 & 25 augustus en
op donderdag 1 september. Wat we
met de kinderuurtjes gaan doen,
blijft ook nog een verrassing.
Tentenbezoek
Als laatste activiteit van dit jaar,
hebben we het jaarlijkse tentenbezoek. Dit zal plaatsvinden in
augustus. De definitieve datum is
nog niet bekend. Vind jij het leuk
om een kijkje te gaan nemen in
de tenten van anderen buurtschappen? Ben jij nieuwsgierig
over hoe ver elke buurtschap is
met bouwen? En ben jij benieuwd
hoe het in zijn werk gaat bij andere
buurtschappen? Dan is er maar één
oplossing voor! Ga dan gezellig
mee met het tentenbezoek.
We hopen alle jonge buurtgenootjes te zien bij de leuke kinderactiviteiten. Tot snel!
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Molenstraat 24
4881 CS Zundert
076 597 09 48
www.bazzmodez.nl
LIKE ONS OP FACEBOOK

Molenstraat 42
4881 CS Zundert
Tel. 076 - 5972660
www.juwelierschrauwen.nl
Like ons op facebook.

Kom eens kijken
naar onze
buurtschaphanger.
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Social Media
Nieuwe poster voor het bloemencorso in Zundert.

De stoet gaat andersom rijden!

CorsoNetwerk @corsonetwerk
Zundert:
@BSMolenstraat
bouwt in 2016 de wagen
‘Fanfare’ Een ontwerp van
Gijs Martens en Robin Schijfs
#corsozundert
13:24 - 15 jan. 2016
Bs. Molenstraat on tour bij
carnavalsvereniging Ga Nou in
Prinsenbeek.
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Mededelingen
Verhuisd:

Louis en Christien Vergauwen
Zilverwiek 51
4881 EZ
Zundert

Verhuisd:

Olav den Ridder
Pieter van Ginnekenstraat 28
4881 CH
Zundert

Geboren:
Zoon van:

Hugo
Joep Lugtenberg en Hanneke Herrijgers
Pastoor Oomenstraat 10
5121 EN
Rijen

Geboren:
Dochter van:

Sara
Henri en Bojana Vlassak
Nikolaja gogolja 5
11030
Belgrado (Servie)

Geboren:
Dochter van;
Zusje van:

Nova
Kris en Nicole Maas
Mado
De Brug 16
4881 BG
Zundert

Geboren
Dochter van
Zus van

Sofie
Mark en Inke Braspenning
Sjors
De Brug 40
4881 BH
Zundert
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Wifra

MOLENSTRAAT 90
4881 CT ZUNDERT
076 597 07 37

