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Voorwoord
Het jaar loopt ten einde. Het
kalenderjaar om precies te zijn.
Het bouwjaar is niet opgehouden
en loopt vooralsnog gewoon
door. Een bouwjaar waarin we
niet alleen een prachtige wagen
hebben gebouwd. Iets waar ik niet
zomaar aan voorbij wil gaan. Man,
man, man, wat een bouwjaar. De
wagen vroeg veel doorzettingsvermogen, creativiteit in het oplossingsgericht denken en geduld,
heel veel geduld. Er gingen iets
meer bloemen op dan we hadden
gedacht, maar ook deze klus werd
geklaard door de onvoorstelbare
inzet van JULLIE. Wat fijn om ’s
nachts nog zoveel mensen te zien,
of nee horen (waar zat iedereen
eigenlijk?). Nog nooit zo’n spannende ochtend mee gemaakt. Het
is goed gekomen en HOE!! Wat
een ontlading en wat een trots.
En wat een verdriet om ons heen
op de tribune. Zelden emoties zo
ver uit elkaar en zo dicht bij elkaar
gezien.
Direct na corso zijn we doorgegaan dit jaar. Bijna elke zaterdag
en ook verschillende vrijdagen zijn
er vrijwilligers op de bouwplaats te
vinden. Vrijwilligers die er snipperdagen voor opgenomen hebben
en in weer en wind aan de loods
hebben gebouwd.
Vrijwilligers die toch weer in het
weekend vroeg hun bed zijn uitgekomen om aan de loods te bouwen.

Op het moment van schrijven van
dit voorwoord is de loods dicht. De
wanden zijn gedicht en het dak ligt
erop. Zijn we nu klaar? Nee nog
lang niet.
Als de loods staat en de bouw aan
de wagen moet beginnen, zal ook
de tent gezet gaan worden. Ook
deze moet aangepast worden aan
de nieuwbouw. Als dat allemaal is
gelukt zijn we klaar om vergund
te gaan worden. Een mijlpaal in
de geschiedenis van Buurtschap
Molenstraat.
Het mooie is dat de loods geopend
gaat worden in het jaar dat we
80 jaar bestaan. Het zal geen
feest worden zoals bij het 75-jarig
bestaan, maar we zullen er zeker
aandacht aan besteden.
Veel buurtgenoten hebben ons
geholpen door materiaal te sponsoren zoals een keuken, toiletpotten, deuren, kozijnen etc.
Dit moet allemaal nog geplaatst
worden. Ondanks dat we veel
krijgen kost het inrichten van de
loods een aardige duit. Gelukkig
hebben jullie gemeend ons te
moeten steunen door één of meer
tegeltjes te bestellen.
Persoonlijk hoop ik dat we ook nog
ondernemers bereid vinden om
de Loods eenmalig te sponsoren
en zo een plekje in de loods te
krijgen.
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Verderop in de bestuurstafel zullen
we hier nog een oproep aan jullie
voor doen. Vanuit het bestuur zijn
we de afgelopen jaren steeds meer
met commissies gaan werken. Dit
willen we elk jaar weer wat meer
uitbreiden zodat niet alle verantwoordelijkheden op de schouders
van de bestuursleden rusten. Door
de veranderende structuur van de
Stichting merken wij dat er vanuit
de Stichting steeds vaker een
beroep op de besturen gedaan

wordt om plenair te vergaderen
met secretarissen, penningmeesters en in de Raad van Buurtschappen. Zij krijgen dan ook van
buitenaf steeds meer verzoeken
om in werkgroepen zitting te
nemen. Dit kan alleen als er vanuit
de buurt mensen zijn die gedurende het hele jaar taken willen
overnemen of uitvoeren voor het
bestuur.
Nicole Godrie

WWW.
.COM
Molenstraat 35
4881 CP ZUNDERT
Tel. 076-5973460

H. Bloedlaan 269
2320 Hoogstraten
Tel. 03/3147742
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Van de bestuurstafel
Samenstelling bestuur:
Niels Naalden en Rob Hendricks zijn
in 2017 herkiesbaar als bestuurslid.
Voor de goede orde hier nog even
de procedure met betrekking tot
nieuwe / herkiesbare bestuursleden:
“minimaal 14 dagen voor de
algehele ledenvergadering wordt
het nieuwe en/of herkiesbare
kandidaat bestuurslid schriftelijk
kenbaar gemaakt aan haar donateurs (= buurt). Indien iemand
bezwaar heeft tegen deze kandidaat kan deze dit met argumenten
schriftelijk kenbaar maken bij de
voorzitter tot 2 dagen voor de algehele ledenvergadering. Bezwaren
worden door de voorzitter kenbaar
gemaakt aan de kandidaat. Indien
iemand tijdens de jaarvergadering
bezwaren heeft tegen de kandidaat, zal hij/zij dit op deze avond
beargumenteerd moeten doorgeven aan de voorzitter. Leden
welke zich ook willen aanmelden als
kandidaat kunnen dit schriftelijk tot
2 weken voor de algemene ledenvergadering kenbaar maken bij de
voorzitter. Indien er dan gekozen
moet worden tussen 2 kandidaten
gebeurt dit middels stemming door
briefjes door de aanwezige donateurs”.
Indien er gekozen moet worden
tussen kandidaat bestuursleden
middels briefjes, mogen alle leden
van 14 jaar en ouder kiezen. Ook
bestuursleden hebben dan stemrecht.

Hulp sponsoring:
De nieuwe loods kost veel geld en
daarom moet er heel actief naar
sponsoren gezocht worden. Hiervoor is al een werkgroep opgericht
maar er is meer hulp nodig. We
hopen dat er mensen binnen onze
buurt zijn die het leuk vinden hier
mee te helpen. Graag horen we
dan van je. Stuur een mailtje naar:
secretariaat@buurtschapmolenstraat.nl voor meer info.
Hulp contributie:
Elk jaar gaat komt een delegatie
van het bestuur langs de deur
met de vraag om contributie.
Tenzij je automatisch overmaakt,
dan komen we niet. Het bestuur
vraagt zich af of er mensen zijn die
het leuk vinden hierbij te helpen.
Graag horen we dan van je. Stuur
een mailtje naar: secretariaat@
buurtschapmolenstraat.nl
voor
meer info.
Hulp website:
Enige tijd geleden werd onze
website gehackt. Het herstellen
van de bestanden is een erg tijdrovende klus. Het besluit is genomen
om een nieuwe website te laten
bouwen en wij vragen ons af of er
mensen zijn die het leuk vinden
het onderhoud aan de site bij te
houden. Wil je ons er mee helpen
stuur dan een mailtje naar: secretariaat@buurtschapmolenstraat.nl
voor meer info.
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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 nieuwe, tweedehands
keet. Mocht je iets weten horen we
graag.

Agenda jaarvergadering
vrijdag 20 januari 2016
locatie: zaal Victoria, aanvang: 20.00 uur
1. opening voorzitter
2. ingekomen stukken
3. up-date nieuwe loods: bouw en sponsoring
4. jaarverslag penningmeester
5. verslag door kascommissie
6. verkiezing nieuw lid kascommissie
		 Ruud Hereijgers 1e jaar
		 Marty vd Wouw 2e jaar
7. jaarverslag secretaris
8. mutaties bestuursleden.
		 herkiesbaar: Rob Hendrickx en Niels Naalden
9. mededelingen
10. rondvraag
11. sluiting
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MOLENSTRAAT 63 - ZUNDERT - 076 - 5972368
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Rapport van de vakjury
Fanfare is een mooie en speelse
compositie met een prachtig uitgewerkte chaos in de verkreukeling
van de uitgeknipte en verfrommelde tekening van een fanfare.
Deze gaat van plat naar 3d.
Naar het midden toe wordt de
rij muzikanten voor een enkel
jurylid toch een brei van op elkaar
geduwde figuren. Het wordt daarin
jammer gevonden dat de vorm
klontert en niet overeind blijft als
de uitgeknipte rij muzikanten.
Een ander vindt dat binnen de
kreukelige chaos het beeld goed
leesbaar blijft. Die ziet de structuur
als een mooie uitdaging voor het
publiek om het beeld in gedachten
te herstellen, waardoor het de
moeite waard is om lang en intensief naar te kijken.

Molenstraat - Fanfare 4e
prijs - 570 punten
De presentatie is kleurrijk en de
toevoeging van deze muziek een
schot in de roos. De presentatie
wordt goed doorgetrokken in het
bijbehorende klankbeeld want de
muziek is al net zo verfrommeld
als het plaatje zelf. Helaas is de
verstrooiing in de muziek tijdens
de optocht minder helder dan ’s
ochtends op het veilingterrein.
De wagen voelt vernieuwend door
de context met de muziekkorpsen
als uitgangspunt te nemen. Dit
ontwerp is uniek en kan slechts
eenmaal vertoond worden.
Het thema waarbij de twee
elementen van Corso Zundert
worden samengebracht (muziekkorpsen en wagens) is een prachtige verbindende vondst.
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Kindercorso
Ook dit jaar mogen we weer trots zijn op onze jongste buurtgenoten. We
zijn weer van de ene verbazing in de andere gevallen over deze prachtige
ideeën en de uitvoering daarvan. Top jongens en meisjes!
Er is een noodgeval,

Het was Daan zijn
idee en die had
opa
ingeschakeld.
Daan, Roan en Jesse
bouwden bij ‘t Kapelleke en de eerste
overtuiging hadden
ze al: ze vonden die
van hen het mooiste!
Over
een
ander
onderwerp viel niet
te praten ; ) en psst
dat vonden wij ook
natuurlijk!

Circus lariekoek,
Het was erg moeilijk
met deze buurtgenoten in gesprek te
komen, omdat ze het
zeer druk hadden met
het oefenen van het
lopen met de wagen.
Na 25 rondjes te
hebben geobserveerd
leek dat ons geen
enkel probleem, wel
werd ons duidelijk dat
één van de bouwers als
dino in het circus wilde
en zoals ook bij grote
moderne molenstraat
bouwers werd dat, na
enig overleg natuurlijk,
geaccepteerd.
-8-
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Ratjetoe,
De wagen werd speciaal
voor ons naar buiten
gereden! Trots legden
onze bouwers uit dat één
kooi open was en één kooi
dicht. De kleding werd
geshowd en wij wisten
het zeker… deze gezellige groep zou een super
leuke dag hebben en een
ratjetoe worden
Nr. 60 Meisjes in
lijstjes
Echte modellen deze
meidegroep! In de
optoch gaan we allemaal als foto, met
een ijstje dat we vast
houden. Deze wagen
heeft zelfs beweging.
maar dat was niet zo
spannend vonden ze
zelf. Buiten kwamen
we net ieman tegen
met een lijstje.
Vreemde vogels,

Het werd erg moeilijk voor
ons om te begrijpen… het
enthousiasme spatte er
vanaf en iedereen wilde
tegelijkertijd iets vertellen.
Duidelijk was dat zowel
de dames als de heren
ontzettend goed met alle
gereedschappen konden
omgaan en erg actief
waren, maar de dames
wilden meer vertellen over
de charme van de wagen
en de jongens over het technische gedeelte. En dat voor groep vier!
-9-
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De gevaarlijke tijgers,
Ze vertelden ons dat ze
niet konden kiezen. Of het
nu een lieve of boze tijger
werd. Papa zorgde voor de
oplossing en nu hadden
ze aan één kant een lieve
en aan de andere kant
een boze tijger. En trots
waren ze op de staarten
die mama had gemaakt!
Nou daar hadden ze groot
gelijk in hoor.
The unigirls,

Deze
giebelende
dametjes lachten ons
uit dat we de titel niet
gelijk begrepen. Een
unihorn is namelijk
een eenhoorn in het
Engels en die kreeg
regenboog haar… tja
ook erg dom van ons.
Ze zullen er vast nog
over giebelen.

Kaaskopjes,
Weer kwamen we bij
giebelende dames uit.
Maar deze keer om wat
ze gingen doen tijdens
de optocht. Ze hadden
een theekopje gemaakt
en om beurten zouden
ze met een stuk kaas op
hun hoofd uit het kopje
verschijnen. De grap was:
ze lusten geen van beide
kaas! Nou toen hebben
we aardig mee gegiebeld!
- 10 -
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Regenboog ijsco
Nu ontmoetten we schattige
dametjes die ons alles over
hun kleding wilden vertellen
en oh ja, ze hadden ook nog
een wagentje gemaakt. Wat
vreselijk leuk was, was de
uitleg over de zelfgemaakte
ijsjes die ze op de markt
gingen uitdelen en ja, ze
zagen er als prachtige dametjes uit tijdens de optocht!

ls je haar maar goed
zit,
Deze enthousiaste groep
begon gelijk met een
liedje en daarna waren we
getuigen van de discussie
over het haar. Vooral over
wie kaal werd en wie niet.
De ideeën vlogen ons rond
de oren en duidelijk werd
dat deze club niet vroeg
klaar zou zijn. Er volgde
steeds
meer
nieuws.
Gelukkig hebben we ze
met een wagen zien rijden die af was!
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Adios amigos,
we swingen de pan
uit Weer een enthousiaste club jongeren!
Met de hele klas
maakten
ze
deze
wagen. De ontwerpster werd geroepen.
Deze jongedame Fay
legde ons piekfijn uit
het waarom en hoe.
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Over de beweging stuurde ze ons naar de technische mensen van hun groep
en zo zagen wij al een zeer professionele bloemencorso organisatie, waar
iedereen zo zijn eigen taken had! Waar zeker het plezier vanaf spatte, maar
waarookveelverdrietenweemoedwas…Hetzouhunlaatstekindercorsozijn…
Natuurlijk willen wij de bouwers die in de prijzen zijn gevallen langs deze
weg feliciteren! Trots zijn we op al onze bouwers en hun enthousiasme.
Geweldig wat jullie kunnen en doen.
Tja, ooit komt je laatste kindercorso avontuur… maar nooit je laatste
corso! Weet dat je dan welkom blijft bij ons, bij buurtschap Molenstraat!
Toppertjes!

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
Plukresultaten
zijn
naar
omstandigheden toch nog vrij
positief.
De berichtgeving over het bloemenveld in de vorige editie was
somber gestemd; het zou zeker
geen topjaar worden qua bloemenoogst. Het plukjaar ligt al weer
even achter ons. Ja, 2016 een veld
met best wat obstakels en tegenslagen. Maar kort gezegd: moeder
natuur laat zich niet sturen. Al
met al mogen we uiteindelijk zeer
zeker niet ontevreden zijn. Het
zag er namelijk toch even zelfs
nog slechter uit. Hierbij moet wel
gezegd worden, dat de laatste
weken voor corso de weergoden
ons goed gezind waren. We mogen
stellen, dat we toch dit jaar hebben
bereikt om op het juiste moment te
pieken met ons plukresultaat.
Harde cijfers:
Week voor corso: 389 kisten
Corsoweekend: 592 kisten
Week na corso: 462 kisten.
Toch weer een topprestatie neergezet door een kleine nog steeds
afnemende vaste dagplukploeg met
aanvulling van avondplukkers. Fijn
dat jullie beseffen, dat binnen deze
ploeg de bereidheid toch enorm
moet zijn om met elkaar telkens
weer deze prestatie te volbrengen.
Toch gebiedt in alle eerlijkheid en
oprechtheid te zeggen, dat we dit
plukseizoen telkens weer aan de
door de bloemencommissie aan
ons toegewezen plukopdrachten

hebben weten te voldoen met de
groep aanwezige plukkers. Dit wel
vanwege een aanzienlijk aantal
minder opgekomen dahliabossen,
een doorsnee minder produktief
bloemenveld en zeker niet minder
belangrijk het daardoor plichtmatig
minder hoeven te toppen. Allemaal
factoren en aandachtspunten die
ertoe moeten bijdragen duidelijk-

heid te verschaffen welke richting
de buurt met het bloemenveld de
nabije toekomst op wil.
Plukseizoen.
Op vrijdagmorgen 29 juli was
de 1e pluk. 18 kisten oftewel
7200 bloemen voor groothandelaar Karel van Dongen. Met als
bestemming Sélestat, gelegen in
Oost-Frankrijk nabij de Vogezen.
Het seizoen werd afgesloten op
vrijdagmiddag 7 oktober met 7
kisten (2800 bloemen) bestemd
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voor groothandelaar Diana van
Klaveren. Het betekent, dat dit
jaar in 32 verschillende dagdelen
moest worden aangetreden om
de 22 verschillende bloemsoorten,
bestaande uit circa 20.875 planten/
bossen (circa 3.500 minder als in
2015!) te plukken. Dit plukseizoen kon gelukkig het regenpak
nagenoeg
ongebruikt
blijven;
alleen in september een aantal
keer vanwege de ochtenddauw.
Wel werd er nog diverse keren in
zomerhitte geplukt, waarbij zelfs
een tropenrooster werd ingevoerd;
vertrek 7.00 uur per fiets naar het
veld. Knap gedaan!
Nog een aantal andere leuke
cijfermatige weetjes
Knollenaanplant 2016 in Zundert:.
TOP 5.
1. Helpt-Elkander 38.893 (7,99%)
2. De Berk 28.775 (5,91%)
3. Klein-Zundert 28.725 (5,90%)
4. L-Akkermolen 27.175 (5,58%)
5. Laarheide 26.970 (5,54%)
16. Molenstraat 20.875 (4,29%)
De 20 buurtschappen hebben dit
jaar gezamenlijk 486.988 dahliaknollen aangeplant. 1/20 deel (5%)
is 24.349 knollen.
Bloemenleveringen 2016 aan de
bloemencommissie:
TOP 5.
1. Schijf 1.425.765 (8,7%)
2. Kl-Z Heikant 1.208.330 (7,4%)
3. Laarheide 1.108.325 (6,8%)
4. Achtmaal 1.035.925 (6,3%)
5. L-Akkermolen 1.034.775 (6,3%
14. Molenstraat 691.420 (4,2%)

Alle 20 buurtschappen hebben in
2016 samen 43.509 kisten/kratten
(vorig jaar 45.372) bloemen geleverd aan de bloemencommissie
oftewel
16.392.685
DAHLIA’S
(vorig jaar 16.403.510) 1/20 deel
(5%) is 819.634 bloemen.
Knollen rapen/overhouden
Op 11, 12 en 31 oktober heeft
de vaste groep veldwerkers op 3
verschillende bloemenvelden na
de gebruikelijke voorbereidende
werkzaamheden (maaien, klepelen
en schudden) knollen geraapt. Dit
is gebeurd bij Stuivezand, KleinZundert en op ons eigen veld.
Ongeveer 10.000 knollen, die ook
allemaal zijn geknipt, zijn momenteel in ruste in de schuur bij Jan Elst
op Maalbergen.
Laten we deze klus zien als een
voorbode voor een positieve
bijdrage van nieuwe mogelijkheden
en nieuwe kansen voor het jaar
2017.
Tot slot alle veldwerkers en
plukkers bedankt voor de
getoonde inzet en jouw bijdrage
voor het geboekte resultaat en
hopelijk tot 2017!!
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Activiteiten
Corsong
(buurtschap ’t Stuk)

Op zaterdag 20 augustus organiseerde buurtschap ’t Stuk voor de
13de keer de corsong bij Tenniscentrum de Leeuwerik. Ook dit
jaar deed onze buurtschap hieraan
mee, namelijk met de Nico’s.
De Nico’s zijn Rob Hendrickx en
Tjebbe Römer. Helaas hebben ze
geen plekje kunnen bemachtigen
in de top drie met hun nummer
“Corso ben dr bij!”. Maar dat mocht
de pret niet drukken. Het was een
geslaagde avond, met veel gezelligheid en plezier!
Corsoweekend
(zondag, maandag, dinsdag)

Maanden,
weken,
dagen
en
nachten lang heeft onze buurt
keihard gewerkt aan de wagen
“Fanfare”. Tekenen, meten,
snijden, constructie aanpassen,
vouwen, kartonnen, steken,
bloemen bij blijven halen en
tikken. Het was een hele opgave
om de wagen af te krijgen. Door
het doorzettingsvermogen van
alle buurtgenoten, is het onze
buurt gelukt om de enorme
puzzel op te lossen. Dit werd
beloond met een 4e plaats en
een pluim van de jury. Hier
mogen we met z’n allen heel trots
op zijn!
Daarnaast hebben we op corsomaandag weer een heerlijke
lunch bij Jaap gehad. Na de lunch
marcheerde alle buurtgenoten als
één grote fanfare naar verschillende cafés. Het was een dag vol
gezelligheid en plezier.
Ten slotte hadden we dit jaar een
corsodinsdag. Stichting Bloemencorso Zundert bestaat 80 jaar en
dat werd gevierd. ’s Middags was
er een middagprogramma voor de
ouderen en
’s avonds was er
een avondfeest. Het thema van
de avond was ‘jaren 80’. In 1980
bouwde onze buurtschap de wagen
‘Engelse drop’. Speciaal voor dit
feest hebben we het originele shirt
van 1980 laten bedrukken.
Buurtfeest
Op zaterdag 22 oktober vond ons
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jaarlijkse buurtfeest plaats bij café
‘de Ossekop’. Begin van de middag
verzamelden ongeveer 50 buurtgenoten voor het middagprogramma.
Toen iedereen er was, begon het
crazy 88 spel. Crazy 88 is een
spannende race tegen de klok en
tegen elkaar. Buurtgenoten kregen
in teams 88 opdrachten. Van die
88 opdrachten moesten er zoveel
mogelijk voltooid worden voor
punten. Na het spel moesten ze
een eindopdracht doen. De eindopdracht was een maquette maken.
Wie veel punten had,
kon hiermee veel materiaal kopen bij de organisatie. Na het middagprogramma was het
tijd voor een heerlijk
avondmaal.
Nadat
iedereen zijn buikje
vol had gegeten, kon
het avondprogramma
beginnen. Tijdens het
avondprogramma
werden de prijzen van
het middagprogramma
uitgereikt. Het team

‘De coole kikkers’ had het middagprogramma gewonnen, nogmaals
gefeliciteerd! Na de uitreiking
was het tijd om de feestavond te
starten met Dj Jantje. De sfeer zat
er al vroeg in en de welbekende
dansjes zoals ‘The Hucklebuck’ en
de ‘Macarena’ kwamen uiteraard
weer aan bod. Ten slotte hebben
we traditiegetrouw onze ontwerpers van dit jaar namens de buurt
een bedankje gegeven. Het was
een gezellige avond die tot in de
late uurtjes doorging!

Garagebedrijf
autobedrijfswagenen Busverhuurservice
In- en verkoop van
nieuwe en gebruikte auto’s

Veldstraat 14
4881 BC Zundert
Telefoon: 06 - 5469 3757
info@busautoverhuur.nl
www.busautoverhuur.nl
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Mauwen met …

Tjebbe Römer

Hoi allemaal,
Nou André, bij deze bedankt dat ik
deze keer een stukje mag schrijven
voor mauwen met. Ik heb er verder
niet zo veel mee om over mijzelf te
vertellen en ik denk dat de meeste
mensen mij ook wel kennen, maar
ik zal mijn best doen. Eén ding
is zeker, ik ga de vier kantjes niet
halen. Even heel simpel. Ik ben
Tjebbe Römer, 23 jaar oud, zoon
van Astrid en Wynand Römer. Ik
heb nu ruim zes jaar een relatie met
Anke, die het volgens mij nog best
goed uithoudt met mij. We doen
van alles samen, maar met het
corso hebben we allebei ons eigen
plekje. Ik woonde tot afgelopen
oktober al zo lang als ik weet, in de
Molenstraat. Eerst tegenover Ton’s
Mosterd en nu tegenover de AH.
Vorige maand is daar verandering
in gekomen toen ik naar Tilburg ben
verhuisd.
Ik studeer nu voor het vierde jaar
Bestuurskunde aan de Universiteit
van Tilburg. Ik heb daarvoor nog
een jaartje Economie en Bedrijfseconomie geprobeerd maar dat
lag mij niet zo goed. Ik ben op dit
moment bezig met de afronding van
mijn bachelor. Omdat ik nog maar
een paar vakken open heb staan,
heb ik ervoor gekozen om er dit jaar
een bestuursjaar bij te pakken als
voorzitter bij de studievereniging
voor
Bestuurskundestudenten:
Magister JFT | Juribes. Hier zal ik
het komende jaar de nodige uurtjes
aan besteden, waarbij we naast de

studie inhoudelijke activiteiten ook
genoeg sociale activiteiten zullen
organiseren. Na het afronden van
mijn bachelor dit jaar wil ik nog een
jaar doorstuderen met de master in
Tilburg.
Omdat ik nu in Tilburg woon ben
ik meestal alleen in de weekenden
thuis. Wanneer ik later in de week
geen verplichtingen heb kom ik
eerder naar huis. Omdat de week
zelf meestal goed gevuld is, doe ik
in de weekenden rustig aan. Mijn
zaterdag is vaak al goed gevuld
doordat ik werk in de winkel bij Van
der Poel Elektro. Op zondag sta ik
vroeg op om bij het sterrenelftal van
Zundert 4 mijn minuten te maken in
de spits. Lekker om 10 uur op het
veld en om 12 uur al klaar. Dit komt
voor mij vooral goed uit omdat het
vaak genoeg voorkomt dat ik na de
wedstrijd nog naar Rotterdam rijd
om een wedstrijdje voetbal te gaan
kijken bij Feyenoord. Ik vind niets
zo mooi als voetbal kijken in het
stadion, dus ik ga nog altijd met veel
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plezier om de week naar Rotterdam.
Bij de buurt probeer ik in de bouwcommissie zoveel mogelijk mijn
steentje bij te dragen door te doen
wat ik kan. Of ik probeer een beetje
het overzicht te houden in de bouw.
Of dit lukt is een andere vraag.
Daarbij houd ik me bezig met allerlei
werkzaamheden. Meestal ben ik
halverwege de avond vooral blij als
ik niet weer alle lasapparaten heb
weggegeven en zelf maar op zoek
moet naar wat ik ga doen die avond.
Daarnaast organiseer ik samen met
de rest van de activiteitencommissie
verschillende activiteiten door het
jaar heen, waarvan ik de cursus
drumband nog steeds een groot
hoogtepunt vind. Verder heb ik er
ook geen problemen mee om na het
bouwen nog een drankje te doen en
hierbij wat slap te ouwehoeren.
Sinds 2013 heb ik er een grote
hobby bij: reizen. In dat jaar zijn
we met het gezin plus aanhang
op rondreis gegaan naar China en
sindsdien is de wereld voor mij te

groot en Zundert voor mij te klein.
Vanaf toen is mijn liefde voor reizen
alleen maar meer gegroeid. Daarom
ben ik mee geweest op studiereis
met de studievereniging. Ik deze
reis afgelopen jaar zelf georganiseerd. Daarnaast ga ik ook graag
met Anke op reis. In de afgelopen
jaren ben ik onder andere in Tunesië,
Tokio en Havana geweest, met een
aantal kleine stedentrips tussendoor. Mijn laatste trip is nog niet zo
lang geleden naar Manchester voor
de wedstrijd van Feyenoord daar,
maar daar heb ik niet veel meer
gezien dan Sinclair’s Oyster Bar en
het stadion. Voor volgend jaar staat
in ieder geval de studiereis naar
Buenos Aires op het programma
en verder moet ik nog maar kijken
waar ik heen ga. In de zomer zal ik
in ieder geval ook genoeg in de tent
te vinden zij, want daar voel ik mij
ook prima op mijn gemak.
Ik denk dat ik hiermee het meeste
wel heb verteld over mijzelf. Ik zou
bij deze mauwen met graag doorgeven aan Rudolph Vermeulen.
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Gelukkig hebben we de foto’s nog
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Bouwen bij molenstraat
Woensdag
31
augustus,
de
woensdag voor een druk corsoweekend. We zijn met velen
aanwezig in de tent langs de akkermolenweg, maar... druk hebben of
voelen we niet. We zitten op enkele
plekken na al helemaal in het
wit. Waar dit nog niet is, staan er
voldoende plakkers. Tjah.. wat te
doen? Gaan we al zitten? Mmmm
een pilsje is altijd lekker maar we
hebben nog voldoende energie en
om al te gaan zitten werkt niet
motiverend voor diegene die nog
wél aan het werk zijn. Een select
clubje doet de inkleuring dus dat is
ook geen optie.

wisten we zeer zeker: we hebben
de juiste buurt gekozen om te
gaan helpen. Wat een hoop karton
en wat een hoop werk nog!!! Ik
krijg het persoonlijk een beetje
benauwd als ik naar de wagen kijk.
Een aantal bouwers van de buurtschap reageren verbaasd, of we
écht komen helpen en niet enkel
komen kijken? Ja zeker! Gijs (lichtelijk ontroerd door onze komst
of vanwege vermoeidheid) vertelt
wat er moet gebeuren. Al de pur
die buiten de vormen komt mag
weggesneden worden en vervolgens mogen de randen nog extra
dichtgeplakt worden met plakband.

Er gaan geluiden rond om een
andere buurtschap te gaan helpen
die nog hulp nodig heeft. Afgaand
op berichtgeving is er keuze genoeg
waar we naartoe kunnen gaan,
Veldstraat, Rijsbergen, de Markt,
Molenstraat... allen passeren ze
de revue. Middels foto’s weten we
echter zeker dat de vraag om hulp
bij Molenstraat oprecht is en geen
gerucht, én blijkbaar hebben ze
nog AH-pilsener?!!! “Neem een bak
mee terug” wordt ons voor vertrek
nog toegeroepen. Met een ploeg
van plus/minus 14 pakken we de
fiets en fietsen we richting buurtschap Molenstraat. Kanttekening:
toch nog altijd even wennen aan de
nieuwe locatie en dus andere fietsroute erheen!

We starten en bijna direct hebben
we enorme respect voor de
bouwers van bs Molenstraat.
Wat een k*t hoeken!! Door alle
bochten en karton zie je nauwelijks
wat je doet of net hebt gedaan?!
En sommige bouwers blijken al
dagen op nagenoeg dezelfde plek
te zitten/liggen/hangen. Niemand
van ons durft nog te klagen over
eventuele lastige hoeken op onze
wagen. In vergelijking met deze
wagen hebben we die namelijk
niet. Naast het wegsnijden van pur
en het dichtplakken gaan we ook
aan de slag met het dicht purren
van de fanfareleden en als we de
hele wagen langs zijn gegaan en er
voor ons gevoel alleen nog maar
natte pur lijkt te zijn (en waarschijnlijk nog heeeeel veel vergeten
hoeken), brengen we onze in
bruikleen stanleymessen, plak-

Eenmaal bij de tent van buurtschap Molenstraat aangekomen
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band en pur terug naar beneden.
Je ziet het niet maar we hebben
toch het gevoel enigszins geholpen
te hebben. Waardering voor onze
hulp wordt aangeboden in de
vorm van een koude AH-pilsener!
Waarover buurtschap Molenstraat
in tegenstelling tot ons nog wél
beschikt! We hebben ons bier op
en met vele succes wensen richting
de buurtgenoten stappen we met
de hulptroepen van buurtschap
LA weer op de fiets terug richting onze eigen buurt. Onderweg
spreken we onze bewondering uit
voor de buurtschap en hun doorzettingsvermogen wat betreft de
vele lastige hoeken op de wagen
en het ons inziens vele werk wat ze
nog zullen moeten gaan verzetten.
Blij en voldaan zijn we dat we zijn
gaan helpen en mooi was het om
te zien hoe hartelijk en met open
armen (en AH-pilsener) we werden
ontvangen!

De eerstvolgende keer dat we
de wagen zien is voor de meeste
op Corso zondag en het resultaat
mag er wezen! Een mooie wagen
die een prachtige 4e plaats rijdt!
We kunnen ons als zelfbenoemde
hulptroep LA niet anders dan ook
een beetje trots voelen op deze
4e plek. Buurtschap Molenstraat
nogmaals bedankt en gefeliciteerd!
Nou buurtschap Laer- akkermolen, ik denk dat wij jullie
moeten bedanken. Wat super
dat jullie ons kwamen helpen.
Dus bij deze nogmaals heel
erg bedankt voor jullie hulp
en gezelligheid!
Dit zullen
we zeker niet vergeten.Nou
buurtschap Laer- akkermolen,
ik denk dat wij jullie moeten
bedanken. Wat super dat
jullie ons kwamen helpen.
Dus bij deze nogmaals heel
erg bedankt voor jullie hulp
en gezelligheid! Dit zullen we
zeker niet vergeten.
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Undercover commissie
De commissie Loods is ongeveer
12 jaar geleden ontstaan vanuit het
bestuur. Het bestuur is
eerst met de gemeente
in gesprek gegaan over
een nieuwe bouwplaats
en vaste bebouwing.
De commissie die zich
hiermee bezig hield,
bestond uit: Ad, Ruud,
Ludwig, Marco van
Hassel en Kris.
Toen helemaal rond
was waar buurtschap
Molenstraat zich ging
vestigen, zijn er meer mensen bij
de commissie betrokken. Deze
commissie bestaat uit: Marc,
Nicole, Niels, René, Ruud, Ton
en Kris. Ze houden zich voornamelijk bezig met de realisatie
van
de
nieuwe
bouwplaats.
Naar aanleiding van de vergunning
is er besloten wat voor gebouw
er neer moest worden gezet. Via
Maas-Jacobs zijn ze in gesprek
gegaan met Jac Reijns. Met hen

is overlegd waarin Jac Reijns kon
ondersteunen en wat de buurt
zelf kon doen aan de bebouwing.
Om dit allemaal uit te voeren zijn er
nog meer buurtgenoten bij de groep
gekomen. Deze buurtgenoten zijn:
Hans, René, Stan, Rudolf, Wynand
en Gerry. Zij houden zich bezig
met de fundering, elektra, riolering, verbinding van de tent etc.
De commissie Loods vergadert
onregelmatig. Als er
ontwikkelingen
zijn
komt de commissie
bijeen.
Ongeveer 1/3 van de
loods is vast(e) voorziening. Hierin wordt
een keuken, toiletten
en
materiaalruimte
gerealiseerd. Boven
deze ruimte komt een
zolder. 2/3 van de
loods wordt
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open ruimte. Ook worden er
alvast voorzieningen gemaakt
op loods voor de toekomst. Dit in
verband met tentvergunningen
die moeten worden afgesloten.
Verder wordt het hekwerk doorgevoerd tussen V.V. Zundert
en
Buurtschap
Molenstraat.
De commissie verwacht voor
het corsoseizoen de ruwbouw
op te leveren. De overige zaken
worden daarna opgepakt.
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Molenstraat 118 - 4881 CV Zundert - Tel. 076-5972388
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In de bloemenbak

Lars van Laerhoven

Wij willen u voorstellen aan Lars van
Laerhoven. Lars heeft een zus Mila ( 7 jaar)
en een broertje Max (1 jaar). Lars gaat naar
basisschool Zonnebloem en zit in groep 2
bij juffrouw Lieke en juffrouw Tineke. Lars
vindt het leukst om te spelen met Knex,
Duplo en lego uit de gele kast op school.
Ook doet hij nog zwemmen en voetballen
bij de Moerse Boys.
Heb je dit jaar meegedaan met kindercorso? En wat heb je gemaakt? Dit jaar
heb ik meegedaan met Bram, Seppe, Roos,
Saar, Naomi, Maud, Tjibbe, Vive, Stijn, Daan, Livia-Anne. We hebben circus
Laariekoek gebouwd. We zijn 5e geworden en hebben centjes gekregen.
Ik heb met kindercorso ook nog een grapje uitgehaald bij de omroeper. Ik
vroeg of hij aan de bloem wilde ruiken en toen hij even niet oplette deed
ik heel snel water spuiten in zijn gezicht.
Wie werkt er volgens jou het hardst in de tent en waarom?
Papa! Die doet bloemetjes tikken. En ook veel kartonnen.
Ben je dit jaar ook nog bij andere buurtschappen gaan kijken? Bij
de Vosjes. We kwamen daar met de fiets voorbij toen we van de voetbal
terugkwamen. Samen met mama, papa, Mila en Max heb ik naar binnen
gegluurd.
Als je straks wat groter bent, wat zou je dan willen doen in de
tent? Bouwen! En bloemetjes prikken en tikken op de wagen.
Waar heb je dit jaar bloemencorso gekeken? We hebben vooraan
straat samen met Bram en de opa’s en oma’s gekeken. En we hebben
op tv gekeken hoe de wagens voor de 2e keer voorbij kwamen. Toen
ik hoorde dat we 5e waren geworden heb ik heel veel gesprongen en
gejuicht. En daarna hebben we gezellig met z’n alle gegeten. Maandag
ben ik samen met mama, papa, Mila en Max de wagens gaan bekijken.
En heb ik van Tjebbe nog een trompet gekregen.
Hé Lars, wat was het gezellig bij jou thuis zeg! En als je straks wat ouder
bent, dan zullen wij jou heel vaak in de tent zien om te komen bouwen!
Tot de volgende keer in de tent.
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Activiteitenkalender 2017
Dag

Datum

Activiteit

Locatie

Vrijdag

6-jan-17

Nieuwjaarsborrel

Bouwplaats

Zaterdag

14-jan-17

Vaandeluitreiking

“Bij ons in Zundert“

Vrijdag

20-jan-17

Jaarvergadering

Victoria

Vrijdag

17-mrt-17

Droptocht

Den Bels

Zaterdag

25-mrt-17

Bingo

Ossekop

Zaterdag

Volgt

Paaseieren zoeken

Volgt

Zondag

23-apr-17

WEZ

Volgt

Vrijdag

12-mei-17

Kick-Off

Volgt

Vrijdag

19 mei-17

Start bouw

Bouwplaats

Volgt

Volgt

Onderstel indrinken

Bouwplaats

Zaterdag

6-mei-17

Kroegentocht

Volgt

Zondag

25-jun-17

Mid-season bingo

Bouwplaats

Zaterdag

5-aug-17

Toon je Sixpack

Bouwplaats

Zondag

6-aug-17

Wandeling

Volgt

Zaterdag

12-aug-17

Vissen & vrouwenavond

Volgt

Vrijdag

25-aug-17

Werkersvergadering

Ossekop

Zondag

27-aug-17

Doorwerkdag

Bouwplaats

Vrijdag

15-sep-17

Evaluatievergadering

Ossekop

Zaterdag

21-okt-17

Buurtfeest

Victoria

*Alle aanvangstijden van de activiteiten volgen nog.

Molenstraat 24
4881 CS Zundert
076 597 09 48
www.bazzmodez.nl
LIKE ONS OP FACEBOOK
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Wandelevenement Zundert (WEZ)

Na het topjaar 2016 zal het voor
de organisatie moeilijk worden dit
te evenaren of te verbeteren, niet
alleen de weersomstandigheden
spelen hierin een rol. Maar ook dat
het wandelevenement een week
naar achteren is geschoven i.v.m.
de paasdagen in het 3e weekend.
Maar goed wij gaan voor kwaliteit
zowel op het gebied van de tochten
als voor het totaalplaatje, wat er
allemaal omheen zit.
Ondertussen is de eerste WEZ
vergadering alweer geweest. Hierin
kwam vooral naar voren dat de
opbrengst een geweldige meevaller
is voor onze buurtschap. Daar
doe je het tenslotte allemaal voor,
vooral wat de vaste bouwlocatie
betreft, want hier is veel geld voor
nodig.
Om voor 2017 een geschikte start/
finishlocatie te vinden was geen

gemakkelijke opgave. Dit jaar is al
vroeg begonnen om deze te vinden,
want er moeten ook een 300 fietsen
en evenveel auto’s kunnen worden
geparkeerd. En zoals vorig jaar op
de dag zelf ’s-morgens nog even
een stukje parkeerplaats bijmaken
zit er dit jaar niet in. Maar in de
Bigtelaar, een zijweg van de Schriekenweg, is toch een passende
locatie gevonden. Ondertussen is
nu de vertreklocatie bekend, zelfs
de pauzepost is al geregeld.
Alle vijf de tochten zijn al verkend.
Ook in 2017 zijn er weer 5 tochten
te weten: 6-10-15-22-27 km en
proberen wij de wandelaars weer te
verrassen in Zundert-Oost. Dus het
gebied Oekel, Oekelsbos, Centraal
Bloemenveld, de Laorhei, Waaijenberg en Bigtelaar. Tevens doen we
deze keer België ook weer aan, de
22 en 27 km gaan richting Meer en
daarna binnendoor naar Hazeldonk
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en via de Gelderdonksestraat weer
terug. Hier zullen nog niet veel
wandelaars geweest zijn. Eigenlijk
een uniek stuk. Ook dit jaar zal
er 1 pauzepost zijn wat altijd ons
streven is geweest. Deze post komt
halverwege de tochten, dus het zal
bij de pauzepost een drukte van
belang zijn.
Ook bij onze vertrek en aankomst
locatie kunnen weer vele buurtgenoten helpen, in totaal rekenen wij
toch weer op minimaal 40 vrijwilligers. Van route uitzetters, inschrijving, verkeersregelaars,
parkeerbegeleiders
zullen er dit jaar extra
nodig zijn, catering tot
pauzepostmedewerkers
graag opgeven bij de
jaarvergadering.

laars, zodat het record van 2016
eventueel wordt verbroken. Maar
alles is afhankelijk van het weer
en hier hadden wij bij de vorige 8
edities niet over te klagen. Hoewel
de wandelaars in 2016 door enkele
hevige hagel/regenbuien werden
geteisterd. Wij, als organisatie, zijn
er weer klaar voor om het wandelevenement te doen slagen.
Dus tot 23 april als vrijwilliger of
wandelaar, als je de buurtschap die
dag maar komt steunen.

Ons wandelevenement is
op zondag 23 april 2017,
dus een goede raad zet
hem alvast in je agenda.
Natuurlijk hopen wij
opnieuw op veel wande-
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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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Middagprogramma buurtfeest
Hallo iedereen van de buurt
We zijn 3 van de ‘Coole kikkers’
van het buurtfeest. Zaterdag 22
oktober was het buurtfeest en als
eerste moesten we in groepjes
opdrachten doen. Wij waren blij
dat wij met Perle, Seppe, Lars ,
Evi, Stan en de mama’s bij elkaar
zaten. We moesten van iedere
opdracht een foto maken en deze
doorsturen met de telefoon. Ook
moest op iedere foto de toeter erbij.
Eerst snapten we niet echt wat we
moesten doen, maar daarna wel en
toen vonden we het superleuk!!
Mila en Tes: ‘wij vonden het ver
lopen maar met de opdrachten
doen was dat niet erg’. ‘Ik mocht
vaak bij papa in zijn nek, dan werd
ik niet moe’ (Belle). Tes: ‘we gingen
ook bij de intertoys een opdracht
doen, dat was grappig!’. Mila: ‘Ik
vond het leuk toen alle mama’s mij
in de lucht tilden!’ Belle: ‘mijn papa
mocht 2 keer een filmpje maken’.
Ook was een opdracht dat de
jongens hun nagels moesten
lakken. Lars en Seppe hadden daar
niet zoveel zin in, maar toen Stan
het ook deed durfden zij ook wel:
alles voor de punten! De mama’s
hadden het maar druk met het
doorsturen van de foto’s .
Wij kwamen als laatste terug bij
de Ossekop en we deden alsof we
een fanfare waren, de rest van de
mensen begon hard te klappen,

dat was echt cool! Een andere
groep had gewoon alle opdrachten
gedaan, dat was knap!!! Wij
waren met de opdrachtentocht 2e
geworden maar toen kwam er een
nieuw spel waarmee we punten
konden verdienen: het maken van
een mooie maquette. We hebben
allemaal samen geknutseld aan de
kikker-maquette en het werd ook
heel mooi. We weten niet meer hoe
de andere maquettes eruit zagen,
maar bij een was een hele plant
erop.
Op het laatst lekker frietjes op met
alle kinderen, dat was lekker!!
Jammer dat wij er niet bij waren
toen we de beker hadden gekregen,
maar toen we het hoorden waren
we echt heeeeel blij!! De beker
delen we met alle kinderen, hij mag
bij iedereen in huis staan.
Het was leuk dat we mee konden
doen met buurtfeest volgend jaar
doen we zeker weer mee!! Tes,
Belle & Mila
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Mededelingen
Geboren:
Zoon van:

Xavi
Niels en Sabine Naalde
Leeuwerikstraat 20
4881 WZ Zundert

Verhuisd:

Riet Bekers- Nijnatten
Margriet van de Laer 11
4881 EE Zundert

Sponsorrn nieuwe loods
Het opgeven voor de onderstaande sponsorpakketten voor buurtgenoten
start in 2017.

Er zijn ook sponsorpakketten voor bedrijven om zo een steentje bij te
dragen aan onze nieuwe loods. De pakketten beginnen al bij €50,- Ken je
een bedrijf dat misschien wel zou willen sponsoren of wil je bv. je eigen
baas vragen? Neem dan even contact op met Kees Boot (06-18604816).
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Wifra

MOLENSTRAAT 90
4881 CT ZUNDERT
076 597 07 37

Voorkan
t

Een ludiek merchandise pakket met Molenstraatpet, werkhandschoenen en t-shirt.
De opbrengst gaat naar de bouw van onze loods!

Bestel nu en draag bij aan de nieuwe loods!

‘Dit is mijn merchandise’

Achterkant

