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Voorwoord
Nog een paar weken en dan
moeten alle poppetjes gevouwen,
gedraaid en gekreukeld op de
wagen hangen. Keurig in rood,
zwart en geel getikt.

en voor de corsobouwers
die
overdag de tent moeten opruimen
en de wagen moeten afbreken,
is er vanaf 20.00 een feest op de
Zonnewende.

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf probeer ik me voor
te stellen wat ons de komende
weken nog te wachten staat. De
mallen zijn gelast en het karton is
bijna gesneden. En dan gaat het
pas beginnen. Als u de Mailstreet
leest, weten we al of het een eitje
is geweest of juist een “spannende” uitdaging.

Dan is het Corsoseizoen voorbij.
Maar voor buurtschap Molenstraat gaat er dan toch echt iets
gebeuren! De oplettende buurtgenoten hebben in de Zundertse
bode van 29 juni het volgende
kunnen lezen:

We hebben samen met 30 buurtgenoten een middagje ‘Fanfare
spelen’ gevolgd en de meeste
activiteiten zijn inmiddels achter
de rug. Menig buurtgenoot is al
weken zoekende naar het juiste
instrument of de juiste muts om
maandag met corso de sier te
kunnen maken.
Maar voor het zover is kunnen
we op het veld ook uw hulp
gebruiken. Er wordt al weken ’s
avonds gewerkt. En de veldploeg
ziet u graag verschijnen om te
komen plukken.
Normaliter is het Corso op
maandag afgelopen. Dit jaar is
er echter op dinsdagavond nog
een feest omdat het Corso 80
jaar bestaat. Voor de senioren is
er ’s middags al een programma

Datum Soort activiteit Locatie
aanvraag
16-06-2016 oprichten corsoloods
Wildertsedijk ong., Zundert
Als er geen bezwaren binnen
komen, gaat het er dan echt van
komen. Dinsdag 7 september
ruimen we de bouwplaats helemaal op. En dan zullen we in de
weken daarna gaan beginnen met
het uitgraven van de fundering
en het storten van de vloer. Hier
kunnen we uiteraard veel hulp
bij gebruiken. Houd de mail in de
gaten tegen die tijd.
Ik wens een ieder een paar mooie
laatste bouwweken en een heel
fijn Corso!
Jullie voorzitter,
Nicole Godrie
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WWW.
.COM
Molenstraat 35
4881 CP ZUNDERT
Tel. 076-5973460

H. Bloedlaan 269
2320 Hoogstraten
Tel. 03/3147742
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Undercover commissie
Vele Molenstraters zijn actief voor
onze buurtschap in een van de
vele commissies die we hebben.
Elke editie schuift de Mail-Street
undercover aan bij een van de
commissies om te kijken wat ze zo
allemaal doen.
De cateringcommissie bestaat uit:
Cindy Lochten (bestuur), Nelly
Verheijen, Bernice Boot, Thea
Jochems, Bianca van Rijen, Anja
Herijgers en Nicole Godrie.
Deze commissie vergadert ongeveer 4 keer per jaar aan de hand
van een draaiboek. In dit draaiboek staat wat er allemaal moet
gebeuren binnen de corsoperiode.
Daarnaast zijn ook de doorwerkdag
en het laatste weekend apart in
het draaiboek opgenomen, omdat
dit dagen zijn waarop de cateringcommissie nog wat extra dingen
moet regelen.

Een van de belangrijkste taken is
dat zij er voor moeten zorgen dat
er voldoende boodschappen in de
keet aanwezig zijn. Verder zorgen
zij er voor dat de theedoeken,
handdoeken
etc.
gewassen
worden en houden zij, samen met
de andere dames die koffiezetten,
de keet schoon.
Voor de BBQ tijdens de doorwerkdag verzorgen zij het buffet.
Dit buffet wordt bij een centraal
punt gemaakt met hulp van andere
Molenstraters.
Gedurende het corsoweekend
draait
de
cateringcommissie
samen met andere Molenstraters
in ploegen om iedereen te voorzien van een hapje en drankje het
laatste weekend.
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Van de bestuurstafel
Bouwplaats
Zoals door Nicole in het voorwoord
aangekondigd, hopen we na het
corsoseizoen met de bouw van de
loods te kunnen beginnen. Hiervoor zullen veel helpende handjes
gevraagd worden, maar ook zullen
er allerlei acties volgen om het ook
allemaal te kunnen betalen.
Vanuit het bestuur is een speciale
werkgroep opgericht om dit verder
op te pakken. Informatie hierover
zal de komende periode doorgegeven worden.
We zijn verheugd door te kunnen
geven dat we de omgevingsvergunning voor het oprichten van
een corsoloods hebben ontvangen.
Het huisnummer van onze bouwplaats is vanaf heden Wildertsedijk
22d
Inbraak
Helaas hebben we ook dit seizoen
weer bezoek gehad van het dievengilde. Na eerst in de keet binnengekomen te zijn om het alarm te
slopen, was de materiaalcontainer
aan de beurt en zijn we verschillende lasapparaten, slijptollen en
accu boormachines kwijt.
Activiteiten Commissie
Positiever is het feit dat er enige
tijd geleden een Activiteiten
Commissie is opgericht.
Het bestuur is hier erg blij mee
en spreekt haar waardering hierover uit. Gezien de vele positieve
reacties kunnen we stellen dat de

activiteiten bijzonder gewaardeerd
worden.
Entree corso
Wellicht nog ten overvloede,
maar iedereen woonachtig in de
gemeente Zundert heeft recht op
gratis toegang tot het parcours
op corso zondag. Woon je buiten
het parcours, neem dan een
geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee en je kunt gratis naar
binnen. Bij twijfels kun je altijd
terecht bij de corsobalie in de oude
Schroef, tegenwoordig ‘Bij ons in
... Zundert’.
Bijdrage 2016
Dan nog een verzoek van de
penningmeester of iedereen zijn/
haar contributie wil voldoen. Voor
degenen die nog wat extra’s willen
schenken hebben we de sponsor
bierlijst in de tent en het bloemenveld.
Dan nog enkele data
Vrijdag 26 augustus houden we
de werkersvergadering bij café De
Ossenkop.
Zondag 28 augustus beginnen we
met het werkersontbijt en eindigen
met de BBQ.
Maandag 5 september lunch bij
café De Ossenkop.
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MOLENSTRAAT 63 - ZUNDERT - 076 - 5972368
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Sponsor voor het voetlicht
Hallo allemaal. Mijn naam is Gertjan
de Kroes en ik ben werkzaam bij
BDO en ik mag jullie wat vertellen
over BDO.
Sinds een aantal jaren zijn we
als BDO sponsor van Buurtschap
Molenstraat. Velen van jullie zullen
zich weleens afgevraagd hebben
wat is dat toch voor een bedrijf, dat
BDO?
BDO is een landelijke (en wereldwijde)
accountantsorganisatie
met vestigingen in onder andere
Roosendaal en Breda. BDO is
gespecialiseerd in het MKB en
specifiek familiebedrijven. Binnen
Zundert staan we diverse ondernemers met veel succes bij met het
voeren van hun financiële administratie, loonadministratie en fiscale
aangelegenheden. Ook voor advies
op het gebied van financieren,
rendementsverbetering en vermogens- en estate planning zijn ze bij
ons aan het juiste adres.
BDO is daarnaast ook een uitstekend adres als je een opleiding
volgt in financiële of fiscale richting. Je kunt namelijk uitstekend je
stage of studie volgen, met daarna
vaak zicht op een vaste aanstelling.
De sponsoring is destijds door
Bianca Graumans, toen nog werkzaam bij BDO Breda, en mijzelf,
werkzaam
vanuit
Roosendaal,
geregeld. Binnen BDO vinden we
het belangrijk dat we onze medewerkers steunen in de activiteiten
die ze ook buiten BDO om hebben.

BDO

En corso is een
grote activiteit
en BDO is blij
hier een klein
onderdeel van
uit te mogen
maken!
Inmiddels ben
ik zelf ook al
weer enige jaren actief als penningmeester van de Stichting Bloemencorso Zundert. Voor mij de ideale
manier om mij voor het corso
in te zetten omdat ik met mijn
handen niet echt handig ben…. Een
paar avonden per week, het hele
jaar rond, zijn we met de diverse
bestuursleden en rond de 150 vrijwilligers actief met de organisatie
van het bloemencorso. Om jaarlijks
de optocht door de straten van
Zundert te zien trekken moet ook
heel veel werk áchter de schermen
worden verricht.
Mocht je een keer meer willen
weten over BDO of over de werkzaamheden die we als bestuur van
de Stichting allemaal verrichten,
dan vertel ik daar heel graag meer
over. Via mijn corsomailadres
(penningmeester@corsozundert.
nl) ben ik altijd bereikbaar voor het
beantwoorden van vragen of het
maken van een afspraak.
Namens BDO wens ik Buurtschap
Molenstraat veel succes met de
wagen FANFARE. Hopelijk rijden we
weer een mooie prijs dit jaar.
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Mauwen met …

André Damen

Tsja, dat me dit binnenkort een keer
zou overkomen was te verwachten.
Dus Wendy, alsnog bedankt hiervoor!! Nu maar even doorbijten.
Ikzelf had namelijk vanaf de start
van ons buurtblad de ‘Mail-Street’
(1e nummer dateert van het
najaar 1999) als redactielid o.a. de
taak om telkens een buurtgenoot
te benaderen en te vragen om iets
over zichzelf te vertellen wat hij/zij
wilde delen met de buurt. Natuurlijk gebeurde het weleens, dat
diegene niet stond te springen om
aan dit verzoek te voldoen. Toch
hebben we intussen al 54 buurtgenoten de revue zien passeren.
Maar niet getreurd, de grabbelton
met actieve Molenstraters is zeker
nog aardig gevuld; dus wie weet
is de verrassing nabij, voor jouw
beurt!
Na dit voorwoordje is het menens;
dus zet je schrap.
Ten eerste wil ik me uiteraard even
voorstellen zoals dat hoort. Ik ben
André, Dré of Dréke Damen. Ik
luister naar alle 3 de roepnamen.
De voornaam Dréke is mij vroeger
aangemeten tijdens mijn actieve
voetbaltijd. Ik ben 64 jaar geleden
geboren aan het Moleneind, naast
de Maalderij oftewel de huidige
locatie van de Boerenbond. In
het Blauwstraatje, toen een echte
volksbuurt. Dus om in corsothermen te praten, ik ben van
oorsprong een ‘Poteinder’.

Ik kom uit een tuindersgezin en
heb een oudere zus, wonend in
Etten-Leur. Van jongs af aan heb ik
gezien maar ook ondervonden, dat
dit beroep voor mij in ieder geval
niet was weggelegd.
Mijn reguliere school-/studietijd
was van korte duur. Ik heb op de
‘bewaarschool’/kleuterschool
bij
de ‘Nonnekes’ op het Annaklooster
in de Molenstraat gezeten en van
daaruit de zes klassen van de
lagere school aan de St. Aloysiusschool in de Burg. Manderslaan
doorlopen. En wat nu? In mij bleek
geen vakman of techneut te zijn
geboren. In die tijd, we praten
dus over de zestiger jaren, werd
dan vaak voor de administratieve
richting gekozen. Dus het werd de
Paulus ULO in de Burg. Manderslaan, waar ik na 4 jaar mijn MAVOdiploma behaalde. Voor mij werd
het niet doorstuderen maar vroeg
gaan werken; geld verdienen.
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Al vrij vroeg heb ik Jeannette, een
Klein-Zundertse meid van komaf,
beter leren kennen bij zaal Romantica, het uitgaanswalhalla indertijd.
Redelijk snel zijn wij in het huwelijksbootje gestapt; ik was nog net
geen 23 jaar. We waren er vroeg
bij om het zomaar te zeggen. We
kregen de kans van ons leven om
in de Tuintjes een huis te kopen.
Naar ons gevoel was dit beter
dan terecht te komen in de grote
nieuwbouwwijk ‘De Berk.’ Hier
hadden we niet zoveel mee. Nog
steeds hebben we hier geen spijt
van en wonen met alle plezier in
onze startwoning. Qua ligging en
bereikbaarheid ideaal. Ons verdere
gezin bestaat uit Erwin en Heidi
+ hun 3 kinderen Kaylee, Ylke en
Jayden van respectievelijk 12, 10
en 8 jaar en Nicole en Marco + hun
dochtertje Silke geboren op 21 juni
2016. Vanzelfsprekend zijn wij als
opa/oma weer bijzonder trots op
dit jongste kleinkind.

kinderbijslag, AOW en Nabestaandenwet. Ik werd dus ‘ambtenaar.’
Met behulp van de nodige avondcursussen en bedrijfsopleidingen
heb ik me binnen de organisatie
aardig weten op te werken. De
laatste 8 jaar was ik buitendienstinspecteur en dagelijks op huisbezoek bij cliënten van de SVB. Het
werk, zeer afwisselend maar wel
specifiek, heb ik altijd met veel
liefde en plezier gedaan. Door het
feit, dat het hele buitendienstapparaat werd opgeheven kreeg ik
opnieuw te maken met een interne
reorganisatie, dit werd de bekende
druppel. Met voor mij uiteindelijk
een tevreden regeling werd na
haast 31 jaar het dienstverband
beëindigd. Daarna is het mij niet
meer gelukt om een acceptabele
nieuwe baan te vinden behoudens
wat klusjes voor een aantal uurtjes.
Voor mij een moeilijke tijd om dit
te accepteren; nog zo jong en dat
mij dit moest overkomen!

Mijn eerste baantje, in een twee
ploegendienst, was aan de grens
bij Declarant Gerlach & Co Wuustwezel. Een mooie tijd, veel gezien,
maar ook dingen die niet door de
beugel konden. Vanwege dreigende grenssluiting (Hazeldonk
kwam eraan!) ben ik op zoek
gegaan naar ander werk. Het werd
de Raad van Arbeid te Breda, later
door fusering gewijzigd van naam
in Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Een non-profitorganisatie (semioverheid), die zorgdraagt voor de
uitvoering van de Nederlandse
volksverzekeringswetten
zoals

Nu eens iets over mijn hobby’s/
ontspanning. Kijken naar en
lezen over sport in z’n algemeenheid met voetbal in het bijzonder
staat voorop. Vroeger hield ik alles
vanuit de krant bij aan uitslagen,
ik was stapelgek van sport, actief
maar ook passief. Ik vind het super
wanneer een atleet een PR wegzet
met een verbetering van 0,01
seconde of 1 centimeter. Je lichamelijke prestaties verleggen; schitterend! Hoewel tijdens sportdagen
bleek, dat ik zelfs enige aanleg had
voor sprinten en verspringen werd
toch voetbal mijn sport. Hierin had
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ik redelijk talent; zelfs gescout
door NAC. Het voetballen heb ik
me als kind aangeleerd op het
Poteindplein met de garagedeur
van het Wit-Gele Kruisgebouw als
goal. Ik heb altijd bij v.v. Zundert
gevoetbald en heb nog steeds een
‘rood-zwart’ hart. Vele jaren was ik
1e elftalspeler; ‘n pursang verdediger.
Na mijn actieve voetbaltijd ben ik
me gaan toeleggen op de jeugd als
jeugdleider en trainer. Ook bij vele
nevenactiviteiten was ik steeds
nauw betrokken. Dit alles loopt
wel beetje bij beetje terug. Op
zondagmiddag ga ik nog wel graag
bij thuiswedstrijden naar Zundert
1 kijken. Intussen voetballen de
kleinkinderen Ylke en Jayden (bij
Unitas ‘30); dus zo nu en dan naar
de training en wedstrijdjes gaan
kijken. Zo ook naar Kaylee; zij zit
op atletiek.
Ik heb een vrij brede interesse in
het luisteren naar muziek, zelfs

wat Nederlandstalig. Vroeger de
wekelijkse Veronica Top-40 volgen
was hot. De radio staat bij ons vast
op radio 10. NL, van ’s-morgens
tot ’s-avonds, met elk uur nieuws,
totdat de TV wordt aangezet.
Ik mag zo nu en dan de krant
vrij uitvoerig uitpluizen. We
hebben onze wekelijkse oma- /
opa-oppasdag. (wordt meer!) We
proberen samen geregeld een
stukje te fietsen of te wandelen;
we houden van ‘doe-vakanties.’
Tevens ben ik lid van de commissie
Wandelevenement Zundert (WEZ)
en bezorg ik de Mail-Street. Door
de thuissituatie ben ik ook enigszins
omgedoopt tot assistent-huisman.
De ontstane vrije tijd kon ik nu
geleidelijk gaan omzetten in
hobby’s waar ik niet aan toekwam.
Het voetbalgebeuren is duidelijk,
maar ik heb jarenlang ook vrijwilligerswerk gedaan als ouderenadviseur voor SWO/SWZ. Ik
wilde ook weleens het corsogevoel
ontdekken op het
bloemenveld
van
Molenstraat. Ik ben
niet handig, dus als
corsobouwer had ik
niets te zoeken in de
tent. Dit bleef altijd
beperkt tot tikken
en
later
steken.
Nadat
ik
enkele
jaren als volwaardig
jongste veldwerker
had
meegedraaid
kwam de klap hard
aan toen Jac v.d.
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Wouw als kartrekker op het veld
na een kortstondig ziekbed overleed. Wat nu, wie moest in pluktijd overdag alles organiseren op
het veld? Vanuit de groep oudere
veldwerkers, maar ook van de
zieke Jac zelf, werd ik naar voren
geschoven in een verbindende rol
tussen bestuur en veldwerkers.
Met enkele nieuwkomers op het
veld werd een aantal jaren later de
veldcommissie opgericht waardoor
meer werkruimte en eigen besluitvorming werd mogelijk gemaakt.
In een draaiboek zijn de werkprocessen op het veld vastgelegd.
Hieruit blijkt dat een veldjaar nagenoeg 10 maanden per jaar in meer
of mindere mate duurt. Uitvoerige
uitleg over het veldwerk is ook
vorig jaar gegeven in de vorm
van een Power-Point-presentatie.
Binnen de commissie vervul ik o.a.
de algemene coördinatie, verzorg
ik de aansturing van de plukkers en
onderhoud ik de directe contacten
met de bloemencommissie tijdens
het plukken. In de loop der jaren is

gebleken, dat ik het hartstikke leuk
vind om in de buitenlucht bezig te
zijn en met een groep(je) mensen
iets aan te pakken.
Een corsojaar slaagt ook bij
voldoende belangstelling op het
veld. Daarom hoop ik het komende
plukjaar op vele plukkers.
Oei, dit was wel een heel groot
stuk! Ik zou willen vragen aan een
jonge buurtgenoot, een man voor
de toekomst, Tjebbe Römer, om
eens wat levenservaring op papier
te zetten.
Buurtgenoten, een fijn en gezellig
bouw- en veldjaar met hopelijk een
leuke prijs.
De Corsogroeten,
André Damen
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B l o e m e n
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hoppenbrouwers
Z U N D E R T
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bouwbedrijf kunststof kozijnen vastgoed
De Ambachten 31 4881 XZ Zundert T 076-5975200
www.maasjacobs.nl
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Veldnieuws
Weerfeiten
Nadat we dit jaar de knollen gezet
hebben (op zaterdag 23 april) en
de stek hebben uitgeplant (op
dinsdag 7 juni) hebben we een
lange periode gekend met grote
weersexcessen en met name de
overvloedige regenval was buitensporig. Om een goede indruk te
krijgen zijn er enkele registraties
opgevraagd bij onze buurtmeteoroloog (JJ) omtrent de hoeveelheid
gevallen regen in mm.
2014 2015 2016
Mei
99
56
103
Juni
38
19
132
Met name 30 mei, 12 juni en 22
juli met respectievelijk 52, 32 en
38 millimeter water in een etmaal
waren daarin zeer uitzonderlijk.

Het uitplanten van de stek.

De door ons meegemaakte tegenslagen als gevolg van hagelschade
en spuitschade herstelden zich nog
na verloop van tijd. Maar over-

komen waterschade wegens overtollige regenval in korte termijn
is onherstelbaar. Als eenmaal het
water op het veld blijft staan is dit
funest en daar komt dan nog bij de
toenemende kans van bladvlekkenziekten in het gewas.
Conclusie: Het laat nog maar eens
opnieuw zien hoe gevoelig een
natuurproduct zoals een dahliaknol
kan zijn en dat zo’n struik ontzettend vatbaar is voor weersinvloeden
met name wateroverlast.
Een vaststaand feit zal zijn, dat
dit jaar door de omstandigheden
ook voor buurtschap Molenstraat
(schrale troost!) geen topjaar
zal worden qua bloemenoogst.
Genoeg hierover gezegd;
er is geen weg meer
terug, dus met elkaar
de mouwen opstropen
en zo positief mogelijk
blijven denken. Misschien
moeten we zelfs hopen,
dat we het helemaal mis
hebben en dat we nog in
een gunstige ommekeer
belanden.
Onderhoud
Door de vele regen werd
het bestrijden van het
opkomend onkruid er niet
simpeler op. Daarbij komt
nog, dat het besluit was genomen
om het onkruid naturel te onderdrukken door te proberen zolang
mogelijk 1 of 2 keer per week te
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Laat de bloemetjes nu maar komen!

wiedeggen. We hadden immers
nu een ‘nieuwe’ tractor, die deze
klus wel moest aankunnen en de
chauffeur hiervoor had zich ook al
aangemeld. Tussen 26 april en 1
juli heeft Jos totaal 10 keer gewiedegd en 4 keer geschoffeld met
de wiedeg er achter. Het slechte
weer liet het echter verschillende
keren niet toe om de tractor op
te klimmen. Eerder dan verwacht
en gehoopt moest dit jaar de hak
aangescherpt worden, al op 24 mei
werd gestart. Het was wel frustrerend, dat er meerdere malen is
gehakt en dat dan kort daarna of
’s-nachts een plensbui volgde. Bij
het effect/nut van zo’n hakcessie
zet je dan achteraf wel vraagtekens. Maar goed het streven om
de voortgang van de wekelijkse
hakronde te verwezenlijken werd
wel bereikt.
Al met al is het toch weer gelukt
om het bloemenveld netjes onder
controle te houden.
Omdat het aantal mensen wat

overdag tijd heeft om te helpen
op het bloemenveld steeds kleiner
wordt, proberen we sinds enkele
jaren ook een avondploeg op de
been te krijgen. Dit jaar is deze
ploeg gemiddeld 2 a 3 avonden per
week actief geweest op het bloemenveld. Veelal met het onkruidvrij
houden van het dahliaveld. Dit jaar
bestaat deze ploeg gemiddeld uit
zo’n 4-5 personen. We hopen dat
deze groep zich de komende jaren
nog verder zal uitbreiden, zodat
steeds meer taken in de avond
kunnen worden uitgevoerd. En we
deze werkzaamheden in gemiddeld
1 à 2 avonden kunnen uitvoeren.
Voel je je geroepen om je bij de
avondploeg aan te sluiten? Meld
je dan bij Ludwig van de Wouw of
Ruud Hereijgers.
Opkomst gewas
De opgekomen dahliabossen zijn
weer geteld en de conclusie is dat
circa 81% van de beplanting zich
ontwikkeld heeft tot plant. Het
betekent, dat 20.875 bossen tot
begin oktober geplukt kunnen
worden in 22 verschillende soorten.
Hierin zijn Viking (1.690 planten)
en Dark Spirit
( 1 . 5 8 0
planten)
dit jaar de
grootste
partijen.
Het
komt
erop
neer,
dat het bloemenveld er
klaar voor is.
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Gesponsord door veldwerker Guust van Hassel. Bedankt Guus voor
dit mooi gebaar.

Mail-Street jaargang 17 nummer 2
Ben jij een natuurmens, hou jij van
de buitenlucht, heb je vrije tijd en
vind jij bloemetjes plukken leuk.
Schroom niet, wacht niet langer af,
pak de telefoon en laat je verder
informeren.
Let op!
Noteer in je agenda of houd
vrij in ieder geval donderdag
en/of vrijdag 8 en 9 september (drukke plukdagen!)
Wanneer plukken?
Zie straks wekelijkse Nieuwsbrief

Bloemenveld (via e-mail) en houdt
ook de WhatsApp Knollen, hakken,
plukken in de gaten.
Of bel André (076-5975641 of
06-50204025) of Johan (0768500309 of 06-53442439).
Ter bevordering van de juiste locatieaanduiding van ons bloemenveld, dit voor nieuwe plukkers,
hebben we onze veldkeet voorzien
van een nieuwe Molenstraat-vlag.
Tot ziens op het bloemenveld.
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Activiteiten
Dauwtrappen

bracht. Dauwtrappen is een traditie
om te beleven en te ervaren.

Elk jaar gaat de Koninklijke
Harmonie Nut & Vermaak op
Hemelvaartsdag
traditiegetrouw
dauwtrappen. Omdat we dit jaar
‘Fanfare’ bouwen, hadden ongeveer 10 buurtgenoten besloten
om hieraan mee te doen. Het is
de bedoeling dat je halverwege de
nacht je wekker zet en dan met de
Harmonie naar België loopt. Maar
wat is nu de reden hierachter?
Vroeger stonden de mensen op
Hemelvaartsdag om drie uur ’s
nachts op om zingend blootsvoets
op het gras te dansen, waaraan
de term dauwtrappen is gegeven.
De dauw op het gras zou een
zuiverende werking hebben en
zou terug te voeren zijn op een
heidens gebruik om het meifeest
of de heropleving van de natuur
te vieren. Dit jaar hadden we om
4.30 uur verzameld bij Café Zaal
Victoria, waarna om 5.00 uur het
startschot werd gegeven om te
vertrekken. Al musicerend verliet
de groep het dorp, waarna de
tocht naar Loenhout te voet werd
vervolgd. In Loenhout kregen we
een heerlijk ontbijt en gingen we
nog langs een drietal cafés. Rond
de middag stond een bus klaar die
iedereen weer terug naar Zundert

Dart toernooi buurtschap
Klein-Zundertse Heikant
Op maandag 16 mei vond het jaarlijkse Darttoernooi van Den Heikant
weer plaats. Dit toernooi werd
gespeeld in teams van 4 personen.
De spelvormen bestonden uit 501
en tactics. Ook dit jaar deed onze
buurt met een team mee. Het was
een mooie 2e pinksterdag om een
potje te gaan darten in de corsotent
van de Klein-Zundertse Heikant. In
de eerste ronde gingen 16 teams
door naar de winnaarsronde en de
overige teams gingen door naar
de verliezersronde, zodat iedereen
nog gezellig een paar pijltjes kon
gooien. Na een dagje fanatiek
darten werd er nog gezellig nagepraat en geborreld. Het was weer
een geslaagde dag!

Onderstel indrinken
Op vrijdag 27 mei vond het “onderstel indrink feestje” plaats. Op deze
dag ging de gehele tent dicht en
kon het onderstel naar binnen.
Deze avond waren we met 30 man
om de tent dicht te krijgen. Helaas
kon het onderstel nog niet naar

- 17 -

Mail-Street jaargang 17 nummer 2
binnen, maar dat mocht de pret
niet drukken. Na het bouwen kreeg
iedereen een bierpeul met bier
en gingen we met z’n allen naar
buiten. Eenmaal aangekomen bij
het onderstel konden we proosten
op een mooi bouwjaar. Het was een
gezellige avond, die doorging tot in
de late uurtjes.
Corso zonder grenzen

Op zondag 5 juni vond het Corso
zonder grenzen van buurtschap
Klein-Zundert weer plaats. Corso
zonder grenzen is een geïnspireerd
zeskamp waarbij kracht, inzicht,
behendigheid en enthousiasme
goed van pas komen. Een team
bestaat uit minimaal 6 personen en
alle buurtschappen, verenigingen,
vriendengroepen
en
families
konden zich aanmelden. Dit jaar
deed onze buurt voor het eerst met
een team mee. In totaal deden er
24 teams mee. Na een lange en
intensieve dag, had onze buurt een
mooie 13e plaats behaald.
Schijfs beachweekend
Op zondag 19 juni vond voor de 5e

keer het beachvolleybal toernooi
van buurtschap Schijf weer plaats.
Dit jaar deden wij voor de derde
keer mee aan dit evenement. Het is
een sportief toernooi waarbij gezelligheid bovenaan staat. Het terrein
van buurtschap Schijf werd omgetoverd tot een heus zandstrand, wat
speciaal was aangelegd voor het
beachweekend. In totaal speelden
er 48 teams mee en één team van
onze buurt haalde een 26e plaats!
Met blote voeten stond je als speler
in het zand of in het gras. Je vangt
enthousiast de bal wanneer spetters van het zand tegen je hoofd
spatten en je duikt naar de grond
om de bal te onderscheppen. Na
een
potje
volleyballen
kon je heerlijk uitrusten
op het terras.
Er
heerste
een zomerse
sfeer en het
was
een
geslaagde
dag!
Familiebingo
Op zondag 26 juni vond de familiebingo plaats. Dit was een middagje
bingoën met onze eigen buurtleden.
De tent was open vanaf 13.00 uur
en de eerste ronde begon om 13.30
uur. Iedere deelnemer moest thuis
een cadeau
inpakken en
meenemen.
Er werden
10 rondes
gespeeld en
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mochten er prijzen over zijn dan
werd er nog een loterij gehouden.
De opbrengst van deze middag
komt ten goede aan de bouw van
de vaste bouwplaats. Het was een
middagje lachen, gieren en brullen,
die zeker voor herhaling vatbaar is.
Boerendart
Op zondag 3 juli heeft de jaarlijkse
boerendart, georganiseerd door
Buurtschap Veldstraat, weer plaatsgevonden. Dit inmiddels groots
fenomenale evenement, werd voor
de 14e keer georganiseerd en ook
dit jaar was er een nieuw record
weggezet met het aantal deelnemende teams! Er werd door 104
teams hevig gestreden om de felbegeerde Boerendart wisselbeker mee
te nemen. Dit jaar waren we met
5 teams vertegenwoordigd. Bij het
boerendarten moet men met hooivorken op een baal stro met daarop
een grote roos gegooid worden,
waarbij de middelste vorkpunt het
aantal punten aangeeft. Het team
met het hoogste aantal punten wint
het potje. Na verschillende potjes
te hebben gespeeld, bleek aan het
einde van de dag dat de finale iets
te hoog gegrepen was. Het goede

weer, de versnaperingen, de ‘goudgelede rakkers’ en de gezelligheid
zorgde weer voor een geslaagde
dag!
Cursus drumband
Op zondag 17 juli vond voor het
eerst een cursus drumband plaats.
Deze activiteit is georganiseerd door
de activiteitencommissie van onze
buurt. Met deze workshop werd er
binnen 2 uur een hechte drumband
gemaakt die gekleed in uniformen
een rondgang gingen maken door
het dorp. Enkele ritmes werden
aangeleerd op marching-drums,
een grote trom en 2 pauken. We
leerden
een
stokkentechniek,

marcheren en het opstellen van de
drumband. Onze voorzitster Nicole
Godrie liep voorop met een
tamboer maitre samen met
onze vlaggenzwaaiers Kees
Boot en Gijs Martens. Dankzij
buurtschap
Veldstraat
en
buurtschap Schijf hadden wij
ervaren verkeersregelaars en
kon deze middag in alle veiligheid voortgezet worden. Buurtschap Veldstraat en buurtschap
Schijf bedankt! Het was een erg
gezellige middag!
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Gelukkig hebben we de foto’s nog
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Bouw wagen ‘Fanfare’
Hoezo gaan vormgeving en
constructie niet samen? Meestal is
het dat wat een ontwerper wil moeilijk te realiseren met constructie…
Moet er echt zo’n dikke pijp in het
zicht? Kan dat deel van de wagen
niet anders zodat de constructie
erin valt? Uiteindelijk trekt de
constructie vaak aan het langste
eind want veiligheid gaat natuurlijk altijd voor. Dus moet er vaak
vanuit de vormgeving een creatieve oplossing worden bedacht
om de constructie zo onopvallend
mogelijk weg te werken.
Dit jaar ligt het echter anders. Met
een wagen met veel doorkijk (veel
open ruimtes) is het logisch dat er
constructie in het zicht komt. Het
doel van zowel de constructieploeg
als de ontwerpers was dan ook
de zichtbare constructie tot het
minimum te beperken. Dit heeft er
toe geleid dat de constructieploeg
is gaan leren buigen. De opgefrommelde fanfare zal worden opgehangen aan constructiebuizen die
meegevormd zijn met wagen. Met
behulp van persen zijn de buizen
in de juiste bochten gebogen en
krijgt de wagen de stevigheid die
het nodig heeft.

poppen zijn twee dimensionaal en
dus gemakkelijk te buigen nadat
ze op de wagen zijn gemonteerd.
In de tijd dat de constructie wordt
gebogen en gelast, worden alle
poppen gemaakt. Half juli zijn de
eerste poppen op de wagen gemonteerd. Echter bestaat de wagen uit
totaal 80 exemplaren dus er zal tot
de laatste week hieraan gewerkt
worden.
Daarom zijn onze kartonners
alvast begonnen met het uitsnijden
van de poppen. De verschillende
personages van de fanfare met
verschillende instrumenten worden
uit karton gesneden zodat deze
later op de wagen kunnen worden
bevestigd. Omdat de hoofdvorm
van iedere pop hetzelfde is lijkt dit
eenvoudig maar dit is zeker niet
het geval. Augustus zal in het teken
staan van de 160 uitgesneden
kartonnen contouren bevestigen
op de gevouwen poppen.
De buurtschap kan dus weer veel
hulp gebruiken en daarom is ook
iedereen weer van harte uitgenodigd om mee te helpen met het
afwerken van de wagen ‘Fanfare!’

Intussen zijn er ook bouwers bezig
met het lassen van de poppen.
Dit gebeurt in drie delen; hoed,
hoofd/romp en de benen. Door
de poppen in drie delen te lassen
zijn deze gemakkelijk te hanteren
en te monteren op de wagen. De
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Lascursussen juli 2016

Na het grote succes van de lascursussen van vorig jaar, werden er
ook dit corso seizoen twee lascursussen georganiseerd. Dit jaar niet
alleen voor kinderen, maar ook
stoere dames mochten aansluiten.
De cursus werd dit jaar weer
begonnen met een stukje ‘veiligheid’ door Marco Bekers. Naast de
uitleg over welke kleding geschikt
is bij het lassen en welke spullen

je nodig hebt
voor de veiligheid, mocht er
dit jaar ook een
echt
brandje
geblust worden.
Hierna gingen de
deelnemers
in
groepjes uiteen
met de begeleiders. Dit jaar
was de opdracht
niet het in elkaar
lassen van een
eigen werkstuk
om vervolgens mee naar huis te
nemen. Nee, meteen met zijn
allen een pop lassen voor op de
wagen. En dat ging erg goed! Wat
een talenten zijn er weer gespot
dit jaar! Leuk om te zien dat we er
weer een paar enthousiaste lassers
bij hebben binnen onze buurtschap.
En alle begeleiders natuurlijk heel
erg bedankt voor de leerzame
cursus!
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Molenstraat 118 - 4881 CV Zundert - Tel. 076-5972388
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In de bloemenbak

Teun Verpalen

Wij willen u voorstellen aan Teun Verpalen.
Teun heeft 1 zusje Lola, zij is 5 jaar en een
broertje Kees, hij is 1 jaar. Teun gaat naar
basisschool ‘Zonnebloem, en zit in groep
4. Buitenspelen en leerwerkjes doen, vindt
Teun het leukste om te doen op school. Hij
vertelde ons namelijk dat hij goed is in veilig
leren lezen en dat hij al mag werken in het
Zonboekje, wat het moeilijkste boekje is.
Wat zijn je hobby’s buiten het corso?
Rennen bij D.J.A. En ik doe helpen in de
moestuin bij mama. Ik krijg zelf ook een
kleine moestuin!!! Wij hebben ook nog schapen, kippen, 1 eend en 3
poezen. Tony is mijn favoriet, dat is een poes.
Heb je meegedaan aan Kindercorso? En wat heb je gemaakt?
Vorig jaar heb ik meegedaan. En met Lola 2 schapen gemaakt. Wij hadden
geld gekregen, want wij waren 6e geworden.
Wie werkt er volgens jou het hardst in de tent en waarom?
De papa van Belle (Stan Magielse), want die loopt steeds de trap op en hij
gaat ook steeds dingen halen waarmee hij de corsowagen bouwt.
Wat zou je graag anders zien in de tent?
Ik wil niet gelijk een snoepje krijgen als ik de tent binnenkom en als ze
aan het uitdelen zijn. Ik wil graag eerst iets anders doen en even wennen.
Wat vind je leuker: groot of klein corso?
Klein, dan kan je je eigen wagen bouwen en dan kan je er zelf mee rondlopen. Ook krijg ik dan een eigen prijs.
We hebben altijd geld te kort, heb je ideeën om meer geld te
verzamelen voor corso?
Ja, door dingen te verkopen die heel mooi en oud zijn.
Goh, Teun. Wat heb jij allemaal slimme ideeën! Wat zijn we blij dat we
jou in de tent hebben en met trots vertel je over de moestuin. Dus hierbij
plaatsen we een oproep voor spulletjes die je kun gebruiken in je moestuin. Ook zullen we je zeker tegen komen op het veld. Tot de volgende
keer in de tent!
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Kindermiddag 2016
Op
woensdagmiddag
29
juni was het weer tijd voor
de
jaarlijkse
kindermiddag.
Dit jaar reden we met twintig
kinderen en begeleiding naar
‘t Vrouwenhof in Roosendaal.
Eenmaal binnen in deze grote
buitenspeeltuin rende iedereen
enthousiast naar de verschillende speeltoestellen. Nou ja,
bijna iedereen... De allerkleinsten moesten even wennen en
bekeken eerst alles
even vanaf de picknicktafel.
Maar
al
snel werden de kleintjes door de oudere
kinderen
mee
op
sleeptouw genomen
en vermaakten zij
zich ook uitstekend.
Er was een groot
springkussen,
wat
omringd werd door
(regen)water.
Een
aantal kinderen sprong

met veel plezier in deze plassen. Dit
resulteerde in lekker natte kleding
bij een paar buurtgenootjes.
Tussendoor was er natuurlijk ook
even tijd voor ranja met iets lekkers.
De weergoden waren ons die
middag gunstig gezind, want het
is de hele middag droog gebleven.
Bedankt voor jullie komst, heel leuk
dat jullie er allemaal waren! Tot bij
de kinderuurtjes in de tent!

Molenstraat 24
4881 CS Zundert
076 597 09 48
www.bazzmodez.nl
LIKE ONS OP FACEBOOK
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Doorwerkdag 2016

zondag 28 augustus

Een week voor het corso is er weer
de welbekende doorwerkdag! Een
dag waarbij we sprongen vooruit
gaan maken aan de wagen.
Om 08.00 uur beginnen we de
dag met een BIKKEL-ontbijt, want
niets kan beginnen zonder een
goed gevulde maag. Het ‘stevige
ontbijt’ bestaat uit ‘gebakke aai
meej spek’ en andere lekkere
boterhammen
met
smeersels
en beleg. De eigen bijdrage
voor dit ontbijt bedraagt: €1.=
Om 09.00 uur gaan we beginnen
aan de werkmarathon. We hebben
pas een verfrommeld ritme van
uniformen en instrumenten als de
wagen af is. We gaan de wagen
nog voorzien van de laatste afwerkingen, dus voor iedereen is er dan
volop werk! Aarzel niet en offer
je zondagsrust op om te komen
helpen aan de wagen ‘Fanfare’.
Om 12.30 uur is er tijd voor een
lunch. Ook dit jaar zal er voor iets
lekkers gezorgd worden. Hiervoor
vragen wij wel een kleine bijdrage.
De kleine bijdrage bedraagt €1,50.
Om 13.00 uur is er voor de liefhebbers ook dit jaar weer een fiet-

stocht. De fietstocht vertrekt vanaf
de tent. Wil je hier meer informatie
over of heb je vragen, dan kun je
terecht bij de contactpersoon. De
contactpersoon is André Damen
(076-5975641)
Om 17.30 uur eindigt de dag met
een werkers barbecue. Alle buurtgenoten mogen dan aanschuiven
aan de jaarlijkse barbecue. Voor
de barbecue wordt wel een
eigen bijdrage gevraagd. Voor
kinderen tot 12 jaar bedraagt de
eigen bijdrage: €7,50. En voor
iedereen vanaf 12 jaar bedraagt
de
eigen
bijdrage:
€15,00.
Wil je je graag opgeven voor
het BIKKEL-ontbijt, de werkers
barbecue of voor beide? Dat kan!
Graag opgeven vóór 23 augustus.
Opgeven voor het BIKKEL-ontbijt
en de werkers barbecue kan via de
lijsten in de tent of via bestuur@
buurtschapmolenstraat.nl.
Daarnaast wordt er weer een doorwerk
betalingenlijst gemaakt, dat is een
betalingenlijst inclusief het BIKKELontbijt, lunch en werkers barbecue
die je per e-mail ontvangt.

Oproep
Geïnteresseerd en heb je zin om iets voor de buurt te doen? Kom eens
naar het veld om gezellig bloemetjes te plukken! Iedereen is van harte
welkom.
Je zult ontdekken, dat wij er alles aan doen om te streven naar een
goede en vooral plezierige pluktijd met elkaar met hopelijk veel zonnig
plukweer, zodat mede daardoor vooral gezelligheid verzekerd is.
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Molenstraat 42
4881 CS Zundert
Tel. 076 - 5972660
www.juwelierschrauwen.nl
Like ons op facebook.

Kom eens kijken
naar onze
buurtschaphanger.

Verzekeringen, Financiële Planning,
Hypotheken & Onroerend Goed.
Koen Beenackers, Vestiging Zundert
Bredaseweg 7, 4881 DC Zundert, Tel. 076- 5971700, Fax 076- 5972879
info@sweere.nl, www.sweere.nl
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Buurtfeest 2016
Op zaterdag 22 oktober vindt het
jaarlijkse buurtfeest weer plaats!
Dit jaar vindt het buurtfeest plaats
bij Café De Ossekop. Het middagprogramma begint om 13.00 uur
en eindigt om 17.00 uur. Wat het
thema van het middagprogramma
is, volgt nog. Na het middagprogramma is er tijd voor een werkers
maaltijd. De aanvang van de
werkers maaltijd is om 18.00 uur
en duurt tot ongeveer 20.00 uur.

Opgeven is noodzakelijk en kan
tot en met 19 oktober bij: Bianca
van Rijen (0653824547) of via:
penningmeester@buurtschapmolenstraat.nl.
Nadat iedereen heerlijk heeft
gegeten en met een volle buik van
tafel gaat, is het tijd voor de feestavond! De feestavond zal rond de
klok van 20.30 uur beginnen. Dus
trek allemaal je dansschoenen aan
en gooi de voetjes van de vloer!

Corso weekend
lappen
Er zal aan het begin van de dag
worden gestart met een klein
bedrag te lappen. Er wordt dan van
het gelapte geld een eerste ronde
met drinken gehaald. Wanneer
iemand een drankje wil pakken
moet hij / zij hiervoor één muntje
in de pot stoppen. Als de drank op
is, kan er van de ingelegde muntjes
weer een nieuwe ronde worden
besteld.
Iedereen moet dus zelf voor
muntjes zorgen. Deze kun je vanaf
vrijdag 4 september kopen bij de

kasteleins en vanaf zondag aan het
hele parcours.
Corso maandag
Ook dit jaar biedt Jaap weer een
lunch aan op corsomaandag.
Opgeven kan in de tent.
Corso dinsdag

Op dinsdagavond is er een feest
omdat het Corso 80 jaar bestaat.
Dit begint vanaf 20.00 uur op de
Zonnewende. Voor de senioren is er
’s middags al een programma.
‘S morgens en ‘s middags willen we
met de rest de tent afbreken.

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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Social Media
Papier blijkt vochtige corsotent niet te overleven
#maquette uithangen

De fanfare poppen als tekening.

1:10 versus 1:25

Buitenspel theater doet een bucketlist challenge,
opdracht 1: op de foto met een ontwerper, in stijl!

Stoetvolgorde
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Mededelingen
Verhuisd:

Fam. v. Gurp
Zandweide 39
4882 BD Klein Zundert

Verhuisd:

Inge van Sprundel en Ton van Tetering
Wernhoutseweg 66F
4884 AW Wernhout

Verhuisd:

Veronique Nouws
Molenstraat 36D
4881 CS Zundert

Samenwonen: Suzan Elst en Ivo Verheijen
Tuintjes 24
4881 ES Zundert
Getrouwd:

Inge van Sprundel en Ton van Tetering
Wernhoutseweg 66F
4884 AW Wernhout

Geboren:
Dochter van

Silke
Marco Verkooijen en Nicole Damen
Molenstraat 31D
4881 CP Zundert

Geboren:
Dochter van:

Nessa
Cloé Goetstouwers en Dave Havermans
Vincent van Goghstraat 8
4881 CE Zundert

Geboren
Dochter van:

Iefke
Daniel Nouws en Moniek Peeters
Den Dries 32
4882 BJ Klein Zundert

- 32 -

Wifra

MOLENSTRAAT 90
4881 CT ZUNDERT
076 597 07 37

