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Voorwoord
Wanneer jullie dit jaar de tent
komen zetten zal je aanschouwen
dat er veel veranderd is. Hierover meer aan de andere zijde
van deze Mailstreet. Vanwege de
opening van de Loods en de vele
sponsoren hebben we gemeend
deze keer een bijzondere omkeer
Mailstreet te moeten maken.
Voor een kleine groep buurtgenoten is het bouwseizoen al
maanden in volle gang vanwege
de bouw van de loods. Voor al
onze overige buurtgenoten gaat
het seizoen op het veld en op de
bouwplaats in mei beginnen.
Het bestuur heeft dit jaar het
kwartet ontwerpers gevraagd of zij
met een ontwerp wilden komen.
Na enig overleg en menig brainstormsessie is hier de volgende
samenstelling uit gekomen:
Robin Schijfs en Ton van Beek
hebben voor buurtschap Molenstraat het ontwerp Boodschappen
gemaakt.
Naar het zich laat aanzien is het
een wagen waar alle buurtgenoten zich op uit kunnen leven. Er
gaat gekartond worden, er gaat
geplakt worden, er gaat uiteraard
gelast worden etc. Het zal echter
ook dit jaar weer een enorme klus
worden. Techniek zit er niet in,
maar wel veel uitdaging. De bouwcommissie heeft zich al gebogen
over de klus en zal er vol goede
zin aan beginnen.

Op het moment dat deze Mailstreet
in de bus ligt bij jullie hebben we er
ook alweer een aantal activiteiten
opzitten. Onze jaarlijkse bingo en
het Wandelevenement. Vanuit het
bestuur zijn we verheugd dat de
activiteitencommissie het organiseren van activiteiten over heeft
genomen van het bestuur en dat
er in de organisatie van het WEZ
twee jonge leden zijn aangesloten. Verdere activiteiten die
dit jaar op het programma staan
zullen in deze Mailstreet de revue
nog passeren.
Tot slot, maar niet onbelangrijk, is
dit jaar het 80-jarig bestaan van
BS Molenstraat. De activiteitencommissie is al aan het bedenken
hoe we dit heugelijke feit kunnen
vieren. Het zal een combinatie
worden met de officiële opening
van de loods, ergens in het bouwseizoen. Ik zou zeggen: houd de
mail in de gaten om dit niet te
missen.
Nicole Godrie
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Van de bestuurstafel
Kick-Off
Vrijdag 12 mei is het weer zo ver,
we trappen het corso bouw seizoen
af met de traditionele Kick-Off. Het
ontwerp Boodschappen zal worden
doorgenomen en al je vragen
omtrent bijvoorbeeld de bouw van
de wagens kun je dan stellen.
Start bouw tent
Vrijdag 19 mei starten we met de
bouw van de tent. Ook nu geldt
weer: vele handen maken licht
werk. Iedereen is welkom te helpen
om de tent zo spoedig mogelijk
weg te zetten zodat we ons kunnen
concentreren op de bouw van de
wagens.
Tuigjes
Ook dit jaar huren we weer
gekeurde tuigjes welke gebruikt
kunnen worden voor het opbouwen
en afbreken van de corso tent.
Website
Buurtschap Molenstraat is samen
met Studio Mieters bezig met de
bouw van een nieuwe website. De
opbouw verloopt voorspoedig en
we hopen snel on-line te kunnen
gaan.
Social Media
Allerlei
communicatie
verloopt
tegenwoordig steeds meer via
social media. Ook wij hebben
bijvoorbeeld een facebook account
en namens het bestuur zal Rob
Hendrickx zich hiervoor inzetten als
mede social mediabeheerder.

Buurtschapsgrenzen
De afgelopen periode hebben we
contact gehad met BS Tiggelaar
en de buurtschapsgrenzen zijn
bepaald nu Anna 2 is bewoond.
Diefstalpreventie
Dit jaar zullen alle buurtschappen
de mogelijkheid hebben om middels
SDNA al het gereedschap en andere
kostbare zaken te merken met een
unieke en voor het oog niet zichtbare soort van DNA. Elke buurtschap heeft haar eigen “DNA” en
indien er materiaal gestolen wordt
en de politie vindt bijvoorbeeld
gereedschap dat is bewerkt met
SDNA, is er geen twijfel mogelijk
wie de eigenaar van de gestolen
goederen is. We hopen door deze
preventieve maatregel dat het voor
het dievengilde niet meer interessant is om spullen bij ons te stelen.
Sponsoring
Doordat we de afgelopen periode
actief op zoek zijn gegaan naar
sponsoren om de bouw van de
loods te kunnen bekostigen, zijn
we op meerdere nieuwe sponsoren
gestuit die behalve sponsoring van
de loods ook “gewone” sponsor
willen zijn. Hiervoor onze oprechte
dank.
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MOLENSTRAAT 63 - ZUNDERT - 076 - 5972368
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Sponsor voor het voetlicht
Shop in stijl jouw favoriete
fashionitems.
• Bags • Jewellery • Fashion •

LOTZ

laatste trends en musthaves van
het seizoen in te kopen. Hierdoor
blijft de collectie telkens wisselen!
En natuurlijk sponsor ik buurtschap
Molenstraat graag omdat ik vele
uurtjes heb versleten in de tent! De
laatste jaren staat het op een laag
pitje, maar buurtschap Molenstraat
blijft natuurlijk wel mijn buurt.
Tot ziens in de tent of wie weet bij
LOTZ waar je natuurlijk altijd vrijblijvend rond mag neuzen,
Lotte

Bijna 5 jaar geleden deed LOTZ
voor haar eerst haar deuren open
in het oude St. Annaklooster. Het
is altijd mijn (Lotte Nouws) droom
geweest om zelf te ondernemen.
Toen het pandje in het St. Annaklooster vrij kwam kon ik de kans
niet voorbij laten gaan om hier een
klein zaakje te beginnen.
Bij LOTZ kan je terecht voor een
mooie tas, sieraden, een warme
sjaal of iets leuks om cadeau te
geven. Je outfit ziet er met een
sjaal, ketting of mooie oorbellen er
elke keer anders uit. Door accessoires af te wisselen of te combineren wordt mening kledingkast
uitgebreid.
Maar
accessoires
kunnen ook erg praktisch zijn. De
meeste vrouwen gaan niet zonder
tas de deur uit!
Wekelijks ga ik op inkoop om de

Wil je op de hoogte blijven? Volg
LOTZ dan op Instagram en Facebook:
www.lotzzundert.nl
www.instagram.com/lotzzundert
Openingstijden:
MA/ DI		
gesloten
WO/DO
10.00 – 17.00 uur
VR		
10.00 - 21.00 uur
ZA/ZO		
10.00 – 17.00 uur
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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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De voorzet …

Rudolf Vermeulen

Bedankt voor de voorzet op
maat, Tjebbe! Ik zal hem als een
volwassen verdediger proberen
weg te koppen.
Ik zal me eerst even voorstellen.
Mijn naam is Ruud of Rudolf
(dus niet met ph) Vermeulen.
Geboren in het Moederheil in
Breda op 21 april 1968. Vanaf
ongeveer 3 maanden geadopteerd door Jan en Jeanne
Vermeulen. Opgegroeid samen
met mijn oudere zussen Ellen
en Dorien in de Molenstraat op
nummer 38, waar nu Turan zit.
Via omzwervingen langs het
Nassauplein en Wernhout woon
ik sinds 1993 op Klein Zundert
samen met Josepha de Bruijn
en ben vader van Rik 18 jaar en
Sam 14 jaar.
Na de lagere school heb ik de Mavo
doorlopen, maar daar bleek ik al
snel dat ik niet gemaakt ben om
hele dagen op een stoel te zitten.
Dus toen toch maar een opleiding voor timmerman gevolgd.
Dat werk doe ik nu al 30 jaar met
plezier en ben de afgelopen 10 jaar
werkzaam bij het ons welbekende
Maas-Jacobs.
Mijn hobby’s zijn vanzelfsprekend
bloemencorso,
daarnaast
ook
voetballen en biljarten. Dat het ook
echt in die volgorde is en was, werd
me bij de voetbal niet altijd in dank
afgenomen. Het schijnt namelijk
dat wanneer je bij Zundert in het

Eerste voetbalt, het niet de bedoeling is dat je zo ongeveer heel
de voorbereiding mist! Maar ja,
zonder jou komt die wagen natuurlijk nooit af.
Corso is mij met de paplepel ingegeven. Vroeger ging ik als ukkie
al met ons pa mee. Die zat toen
nog in het bestuur van zowel VV
Zundert als van buurtschap Molenstraat. Kortom ik had geen keuze.
Vanaf een jaar of 8 ging ik alleen
naar de tent. Elke avond was ik
in de tent te vinden en liep waarschijnlijk meer in de weg dan dat ik
wat nuttigs deed. Voor mijn gevoel
was dat natuurlijk compleet het
tegenovergestelde.
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Beetje in de tent klimmen, bierdopjes slaan en soms mocht je
onder de wagen opruimen en dat
was toch wel echt gaaf.
Ik ging destijds nog wel trainen in
de bouwperiode maar moest dan
van mijn ouders meteen naar huis
komen. Op de een of andere manier
lukte dat echter zelden of nooit.
Dus kwam ons pa mij dan om een
uur of acht uit de tent godverren
of hij stond me op de hoek van de
Eikenlaan al op te wachten om mij
linea recta naar huis te sturen. Dat
kostte hem dat jaar in het laatste
weekend veel moeite want IK
MOCHT TIKKEN!
Werd wel weggepropt in een of
ander k..hoekje, maar dat boeide
me niks. Ons pa kwam mij om 12
uur ’s nachts halen. Toen hij me
eindelijk gevonden had en zei dat
ik mee moest, leidde Gerry van
de Wouw hem even af en ondertussen zette Hans de Wijs mij snel

op een ander plekje. Een goeie
tactiek waarmee we mijn bedtijd
toch maar mooi met een uur of 3
hebben kunnen rekken.
In de jaren daarna heb ik veel
bijgeleerd, waarbij vooral tent- en
steigerbouw en tempex koppen
snijden mij gemakkelijk af gingen.
In 1984 mocht ik eindelijk voor
de eerste keer duwen. Onder
de wagen “Heksenbijeenkomst”
(Hans de Wijs – 9e prijs) was nog
een plekje over.
Molenstraat was toen de tijd al ver
vooruit want we hadden geluid
onder de wagen. Dat ging destijds
wel even anders dan nu. Wij deden
het met een gettoblaster op batterijen en dan moest ik ook nog elke
keer het cassettebandje omdraaien
! Het is niet zeker dat buiten de
wagen het ook maar iemand
gehoord heeft…..
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Nadat Ad Vlassak stopte als
stuurman heb ik het stokje van
hem overgenomen. Sturen doe ik
nog steeds. In al die jaren heb ik
slechts 1 jaar moeten missen.
In 2002 was Josepha hoogzwanger
van Sam (maandag met corso
uitgerekend!) dus toen ging het
feest niet door.
Door de jaren heen hebben we als
buurt wel wat kleine probleempjes
moeten overwinnen. Een ingestorte
tent die door Gerry van de Wouw,
Joris Jorissen en ik weer opnieuw
werd opgebouwd met gevaar voor
eigen leven. Ook weggewaaide
zeilen en als toetje een in het
laatste weekend gebroken onderstel, waren dingen die een goede
leerschool zijn geweest en waar
we nu als buurt bijna lachend aan
terug kunnen denken.
In 2004 kwam voor mijn gevoel de
grote ommekeer. Een nieuwe tent
met jukken en trekzeilen werd er
gebouwd. Voor schuimkes werd
het daardoor zowaar mogelijk om
boven de 50cm ook nog iets voor
de tentenbouwers te kunnen betekenen
Ook qua bouwstijl werd met Ton
en Marcel een andere weg ingeslagen. Expeditie haalde de 3e
prijs, wat achteraf natuurlijk de 1e
had moeten zijn. Daar maalden
we echter niet om. Het was wel
de hoogste notering die ik ooit had
meegemaakt.
De jaren daarna hebben we

nog veel aparte en uitdagende
ontwerpen op straat gezet.
Een van mijn favorieten in dat rijtje
is toch wel Compositie van een
Module (ontwerper Dre Jacobs).
Dit ontwerp werd door drie buurten
afgewezen en wij werden er toch
maar mooi 4e mee. Je kunt tegenwoordig in Zundert dus gewoon
een
echte
Molenstraat-wagen
bouwen volgens omroeper Koen
Schijvens. Hoe gaaf is dat!!
Met een nieuwe bouwplaats en een
in afbouw zijnde nieuwe loods zijn
we op onze nieuwe bouwplaats het
plaatje compleet aan het maken.
Het was wel even wennen aan de
Wildertsedijk. Maar met een pilsje
om de stookton zonder te hoeven
fluisteren, maakt dat twee keer zo
ver fietsen dan vroeger meer dan
goed.
Rest mij nog om iedereen een
fantastisch
bouwjaar
toe
te
wensen.
Natuurlijk moet ik de voorzet ook
nog doorgeven. Ze zeggen: wie de
jeugd heeft, heeft de toekomst.
We hebben bij ons in de buurt een
aantal mensen die de allerkleinsten
alvast de fijne kneepjes van het
vak leren tijdens het kinderuurtje.
Het wordt dan ook tijd om één van
hen in de spotlights te zetten.
Dus Loes Kennis, veel succes meid.
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Veel deelnemers bij 9e editie WEZ.
In verband
met
de
verschillende
wandelevenementen
in de directe
omgeving
was
de
organisatie
benieuwd of
het
aantal
inschrijvingen zou
worden beïnvloed. Maar
bij het opmaken van de balans
waren er toch weer meer dan 700
inschrijvingen. Het was weer een
groot succes!
Editie 2017 vond plaats in ZundertOost. Ad en Marian Daamen aan
de Bigtelaar te Rijsbergen waren
onze gastheer en gastvrouw. Wij
mochten hun loods gebruiken en
die werd dan ook netjes ingericht.
Bij het krieken van de dag werd
het zonnetje al begroet en dat is
natuurlijk meegenomen. Al jaren
melden de eerste deelnemers zich
rond kwart over zeven, het waren
wederom de bekende gezichten.
Ondertussen kwamen de overige
lange afstandswandelaars binnen
gedruppeld en die wilden gelijk
vertrekken, zodat rond de klok van
kwart voor acht de eersten daadwerkelijk weg konden. De organisatie had er alles aan gedaan om
de tochten zo perfect mogelijk

te laten verlopen. Iedereen werd
met een glimlach ontvangen door
onze verkeersregelaars, want er
moesten toch een 200 fietsen en
270 auto’s worden weggezet. De
catering stond klaar met koffie en
thee. Door het vroege tijdstip was
het ondanks het zonnetje toch nog
fris, dus de warme dranken lieten
zich goed smaken.
Het nieuwe wandelparkoers was
een uitdaging voor de tochten
uitzetters. Er waren dit jaar weer
5 routes: 6-10-15-22 en 26 km.
De pauzepost was ingericht bij
Egbert Hereijgers. Hier kon men
even uitrusten met koffie, thee
of iets anders. Voor de inwendige
mens werd er ook soep en belegde
broodjes verkocht. Nog een
appeltje mee en dan vertrokken de
wandelaars voor deel twee.
De kortste 3 afstanden klopten
precies qua kilometers, bij de
twee langste afstanden moest er
een extra lus van 12 km gemaakt
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worden, zodat er 22 en 26 km op
het GPS apparaat stond. De extra
lus werd gedeeltelijk over Belgisch
grondgebied gelopen, waar een
autocrosswedstrijd voor de nodige
afleiding zorgde.
De deelnemers werden weer verrast
door veel Zunderts natuurschoon,
velen waren op plaatsen geweest
die ze nog niet kenden. Ook het
industrieterrein op Hazeldonk werd
goedgekeurd, maar de Gelderdonksestraat was
ontzettend
zwaar (klapzand).
Na terugkomst werd er al gauw een
stoeltje opgezocht, soep gegeten
en een consumptie besteld. De
wandelaars waren vol lof over de
tochten en de organisatie heeft
dan ook vele complimenten mogen
ontvangen.

Het Wandelevenement Zundert zou
niet zonder de medewerking van
onze vele sponsoren en begunstigers tot zo’n succes kunnen leiden.
Maar natuurlijk de opkomst van
de wandelaars staat voorop. Ook
leveren daarin een grote bijdrage
een goede start- en finishlocatie
zoals bij Ad en Marian Daamen en
uiteraard onze vrijwilligers. Ook een
bedankje aan de fraai ingerichte
pauzepost bij Egbert Hereijgers.
Bij deze willen wij iedereen hartelijk
bedanken die dit evenement mogelijk hebben gemaakt.
Het Wandelevenement Zundert is
een evenement, dat staat als een
huis.
Kijk voor foto’s op onze website:
www.wandelevenementzundert.nl
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Activiteitenaankondiging
Activiteitenaankondiging van onze buurt
Activiteit

Datum

Locatie

Kroegentocht

6-mei-17

Nog niet bekend

Onderstel indrinken

Nog niet bekend Bouwplaats

Mid-season bingo

25-jun-17

Bouwplaats

Toon je sixpack

5-aug-17

Bouwplaats

Wandeltocht

6-aug-17

Nog niet bekend

Vrouwenavond/ vissen

12-aug-17

Bouwplaats

80 jaar bestaan/opening
loods

Nog niet bekend Bouwplaats

Activiteitenaankondiging van andere buurten
Activiteit

Datum

Locatie

CorsoColorRun (BS de
Markt en BS ’t Kapelleke)

20-mei-17

Sportpark Akkermolen

Zunderts Dahlia Dart toer- 5-jun-17
nooi (BS Klein-Zundertse
Heikant)

Bouwplaats
buurtschap Klein-Zundertse
Heikant

Schijfs beachweekend
(BS Schijf)

18-jun-17

Bouwplaats buurtschap
Schijf

Corso zonder grenzen
(BS Klein-Zundert)

25-jun-17

Bouwplaats buurtschap
Klein-Zundert

Boerendart (BS Veldstraat) 2-jul-17

CLTV-terrein

Corsong (BS ’t Stuk)

Tenniscentrum de
Leeuwerik

19-aug-17

Bijdrage 2017
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:
NL51RABO0144556588 Als richtbedragen hanteren we € 12,50 per
persoon of € 25,- per gezin. Alvast
bedankt voor uw bijdrage.
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Veldnieuws
Succes veldjaar 2017 afhankelijk van hoeveelheid helpende “handjes”.
Centraal bloemenveld
Per 1 januari 2017 heeft buurtschap Tiggelaar wegens definitief
vertrek op het centraal bloemenveld de pacht van hun grondperceel stopgezet. Na voorafgaande
inventarisatie is afgelopen winter
door de beheerscommissie van het
centraal bloemenveld besloten het
vrijkomende grondperceel gelijkwaardig te verdelen onder de drie
nog ‘zittende’ buurtschappen, te
weten De Berk, ’t Stuk en Molenstraat. Het betekent dus, dat het
totale grondgebruik van Molenstraat is uitgebreid om daarmee
een frequentere teeltwisseling te
kunnen realiseren.
Bloemenveld 2017
Na 3 verblijfsjaren van het bloemenveld nabij de vaste bebouwing

gaan we dit jaar weer een klein
stukje verder van ‘huis’, tegen de
Breedschotsestraat aan.
We pakken meteen het volledige
‘nieuwe’ perceelsgedeelte met
aansluitend een gedeelte van ons
bestaande grondperceel aan de
straatkant voor de aanplant.
Knollen
Na een korte winterslaap en twee
inspectierondes zijn de opgeslagen
knollen tussen 23 januari en 7
februari gescheurd/gesplitst en
vermeerderd tot ruim 15.000 stuks.
Uiteindelijk zijn er 16 verschillende
soorten bij Jan Elst de schuur ingegaan. Het overgrote deel zag er
kwalitatief goed uit. Maar ook nu
waren er enkele soorten beduidend
minder, te weten Red Fox, Salsa en
Blue Bell.
Knollen planten
Nog een aanvulling van circa
5.000 aangekochte nieuwe en 2e
jaars knollen. Hierdoor zijn er op

De knollen staan klaar om geplant te worden.
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zaterdag 29 april een kleine 20.000
knollen geplant.
Stek oppotten
Op maandag- en dinsdagochtend 1
en 2 mei zijn er ook nog circa 4.000
stekplantjes in vier verschillende
soorten opgepot. Na een aantal
weken, als de stek voldoende
gegroeid is, wordt deze op het veld
uitgeplant.

lijk alleen onkruidvrij gehouden met
de wiedeg. Lukt dit niet meer dan
zal de hakploeg moeten aantreden.
Hakploeg
Oproep! Alle hoop is erop gevestigd, dat vele buurtgenoten hun
steentje zullen bijdragen in het zuiver houden van ons bloemenveld.
Dus zoek alvast je hak op en zet
hem in het vet of olie.

Onderhoud
Eerst wordt het veld zolang moge-
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Activiteiten
Nieuwjaarsborrel

Op vrijdag 6 januari was door de
activiteitencommissie een nieuwjaarsborrel georganiseerd. De
avond werd geopend met een
speech van Nicole Godrie. Na
de speech werden de flessen
bubbels opengetrokken en
werd er geproost met ongeveer 25 buurtgenoten op het
nieuwe
bouwjaar.
Tevens
konden
de
buurtgenoten
alvast een kijkje nemen in de
nieuwe loods. Het was een
leuke avond!
Bingo
Op 25 maart vond onze jaarlijkse bingo weer plaats. Er was
veel animo voor de bingo en de
zaal van de Ossenkop werd goed

gevuld door buurtleden en niet–
buurtleden. De prijzen die dit
jaar gewonnen konden worden
waren weer gesponsord door
verschillende bedrijven en weer
mooi samengesteld door enkele
buurtgenoten. De verkoop van de
bingokaarten en lootjes werden
door enkele dames gedaan en het
omroepen van de bingo getallen
werd dit jaar gedaan door Marc
Braspenning en Ruud Hereijgers.
De prijzen werden weggegeven
door Nicole Godrie. De bingorondes

bestonden uit 10 normale rondjes
waarbij je leuke prijzen kon winnen
en 2 superrondes waarbij je een
barbecue pakket kon winnen en
het half varken was ook dit jaar
weer te winnen. De 2 hoofdprijzen
zijn in handen gevallen van 2 blije
winnaars. Na de bingorondes was
er ook nog een loterij waarbij je veel
leuke kleine prijzen kon winnen. Zo
waren er veel leuke planten, maar
ook een aantal hele leuke cadeaubonnen. Het was een geslaagde
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avond met veel blije gezichten van
gelukkige winnaars.
Droptocht
Vrijdag 17 maart was weer de jaarlijkse droptocht. Met ongeveer 15
buurtgenoten zijn we de truck ingestapt en zijn we naar de droplocatie
gereden. Nadat we gedropt
waren begon het heel de
avond te regenen. Dit
mocht gelukkig de pret niet
drukken en we zijn met heel
de groep samen terug naar
Zundert gewandeld. Daarnaast was het vanwege het
weer wel fijn dat de droplocatie niet al te ver weg was.
Het eerste café wat we
tegenkwamen na wat kilometers wandelen was het

Schuttershof. Daar hebben we allemaal een heerlijke pint gedronken
en zijn we verder gelopen naar ’t
Wapen. Uiteindelijk waren we rond
23.00 uur weer terug bij Den Bels.
Daar stond voor iedereen broodjes
met warme knakworsten klaar. Het
was een gezellige droptocht!
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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 zal
zijn! Niet alle datums en tijden zijn
al bekend, dus houd de mail en de
website goed in de gaten! Mocht u
geen mails ontvangen omtrent de
kinderactiviteiten, stuur dan even
een mailtje naar ankiedewijs@
gmail.com.
Escape room
Op vrijdagavond 19 mei gaan we
ontdekken hoe goed onze buurtgenoten (van 10 t/m 16 jaar) kunnen
samenwerken, logisch nadenken,
puzzelen, etc. Zullen ze het halen
om binnen de tijd te ontsnappen.
Dat lees je in de volgende MailStreet!
Kindermiddag
De kindermiddag zal plaatsvinden op
woensdagmiddag 7 juni. 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, houd 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
in 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 op donderdag 10, 17, 24 &
31 augustus. Dit zullen allerlei leuke
activiteiten zijn rondom het thema
‘boodschappen’!
Tentenbezoek
Als laatste activiteit van dit jaar,
hebben we het jaarlijkse tentenbezoek. Dit zal plaatsvinden op
zaterdagochtend 26 augustus. 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 deze leuke kinderactiviteiten. Tot snel!
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Kleuren maar!
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Boodschappen

Volgende klant aub!

De start van dit corsojaar begon
wat anders voor ons ‘ontwerperskwartet’ dan andere jaren. Het
voorstel om voor meerdere jaren te
ontwerpen hebben we ontvangen
als een flink compliment; erg fijn
om te weten dat datgene wat je
graag doet ook door de buurt goed
ontvangen wordt! Geen verkiezing
op de jaarvergadering dus, maar
een presentatie die pas later in het
jaar zou plaatsvinden. Samen met
de buurt meer dan een jaar vooruit
kijken kan de kwaliteit ten goede
komen, en misschien nog veel
belangrijker: het brengt ook rust.
Of ja, rust, voor heel even dan!
Want na de werkzaamheden in de
loods gaan we niet aan de slag met
het bouwen van één wagen, maar
twaalf. Ja, TWAALF.
Na de gebruikelijke brainstorms
met Jesse en Gijs erbij, bleek
het ontwerp ‘Boodschappen’ het

meest geschikt voor 2017. Ergens
in oktober spendeerden we een
flink aantal uren in de supermarkt,
om elk product te beoordelen op
kleur, vorm en structuur. Als er een
wereldrecord langzaam winkelen
was, hebben we dat toen vast
verbroken.

Nadat we alle schappen hadden
gehad, besloten we de koffietafel
midden in de winkel te gebruiken
om
alle
geschikt
bevonden
producten uit te stallen. De
vreemde blikken van voorbijgangers hebben we verder maar genegeerd (gelukkig waren we in Breda
en niet in Zundert). Steeds meer
boodschappen belandden terug in
de schappen zodat alleen de beste
overbleven. Toen nog 23 stuks,
genoeg voor ruim 3000 kisten. Tja.
Dus daarna begon het bijschaven,
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wat wel, wat niet? Steeds meer
boodschappen vielen af. Sinaasappels, citroenen, een sixpack
bier, lucifers, tandpasta, bananen,
radijsjes (hele mooie, witte en
rooie). Alleen de beste bleven
over: allemaal boodschappen die
nu maar óók vijftig jaar geleden zo
in de supermarkt lagen. Verpakkingen die uit te voeren zijn in
dahlia’s en bekende merkproducten die zonder hun logo goed
herkenbaar blijven.
De kracht van het ontwerp ligt in
die herkenbaarheid, de eenvoud en
de detaillering van alle structuren,
vouwrandjes, stickers, ribbels en
letters. En natuurlijk het feit dat
het gewoon supervet is om van de
Zundertse straten een megagrote
lopende band te maken! Mét beurtbalkjes. En bliepjes. En scanstreep.
En van die achtergrondmuziek die
ze alleen in supermarkten hebben.
Samen met de bouwcommissie zijn
we flink bezig. Inmiddels is de zoek-

tocht naar onderstellen begonnen,
denken we na over de uitwerking
van de scanstreep, muziekgebruik,
constructieplannen, opstelling in
de bouwtent… Alles om te zorgen
dat de bouw zo soepel mogelijk
verloopt en er op 3 september
een tros tomaten, paarse savooiekool, vanillevla, pakje boter, kaas,
wasmiddel, pindakaas en jam,
bouillonblokjes, ketchupfles en een
paprika rondrijden.
We gaan het zien die eerste zondag
van september! Twaalf wagens,
douze points? Wat voorop staat is
dat het vast een ontzettend gezellig
jaar gaat worden! Aan ideeën voor
extra activiteiten, bouwmuziek en
shirts is in elk geval geen gebrek…
Nu nog zorgen dat de we maquette
op tijd op eten en verversen.
Wij hebben er zin in!
Ton en Robin
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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

Molenstraat 118 - 4881 CV Zundert - Tel. 076-5972388
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In de bloemenbak

Ylke Damen

Wij willen u voorstellen aan Ylke Damen (11
jaar). Ylke heeft een zus Kaylee en een broertje
Jayden. Ylke gaat naar basisschool de Pontus in
Etten-Leur en zit in groep 7 bij juffrouw Peggy.
Ylke vindt het leuk om buiten te spelen. Verder
voetbalt ze bij voetbalvereniging Unitas ‘30.
Naast voetbal speelt Ylke sinds een paar weken
akoestische gitaar.
Heb je een keer meegedaan met kindercorso? En wat heb je toen gemaakt?
Ik heb een paar jaar geleden meegedaan met
Kaylee en Jayden. We hebben toen de wagen ‘Hans en Grietje en de heks
uit de Leur’ gebouwd. Ik was toen de heks en we hebben de 11e plaats
behaald.
Met wie ga je altijd naar de corsotent?
Ik ga met papa, mama, opa, oma of tante Nicole naar de tent. Als ik met
opa of oma naar de tent ga, blijf ik meestal slapen in Zundert.
En ga je ook wel eens op het veld helpen?
Oma neemt ons wel eens mee naar het veld. Ze moet dan meestal koffie
zetten. Ik heb wel eens bloemen geplukt en opa geholpen met touwen
uitlopen.
Wat vind je het leukste om te doen in de tent?
Bloemen tikken en plakken! Bloemen prikken vind ik ook wel leuk. Ik heb
ook een lascursus gedaan, maar dat kan ik nog niet zo goed.
Je gaat in Etten-Leur naar school. Snappen ze daar iets van
corso?
Ja, mijn vrienden en vriendinnen snappen corso. Als de kinderuurtjes er
weer zijn neem ik ook altijd een vriend of vriendin mee uit Etten-Leur. Ze
vinden het ook altijd heel erg leuk om te helpen in de tent.
Ga je ’s morgens al naar de wagen kijken, als hij uit de tent
komt?
In het laatste weekend blijven papa en mama ook altijd slapen in Zundert.
Oma wil vaak foto’s maken van de wagen en probeert dan iedereen
wakker te maken, alleen wil ik soms niet uit bed komen.
Waar en met wie ga je altijd corso kijken? En ga je ook wel eens mee
feesten? Wij kijken altijd met de vrienden van papa en mama in de Manderslaan en de Molenstraat. Een paar jaar geleden ben ik mee geweest naar
de WC Experience met papa, mama, Kaylee en Jayden. Dat was heel leuk.
Ook ga ik op maandag altijd na school feesten en wagens kijken.
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Gelukkig hebben we de foto’s nog
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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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Paaseieren zoeken
Zaterdag 16 april mochten alle
kinderen paaseieren komen zoeken
in de Krochten. Wat was het weer
gezellig! Er zijn wel 67 eieren
gevonden. Deze konden we helaas
niet opeten, want ze waren van
plastic. Maar toen kwamen we tot
de ontdekking dat in een aantal
eieren een briefje zat. Deze briefjes
samen werd een rebus. Uit de
rebus kwam de volgende opdracht:
- Wil je een ei?
- Wat moet je doen?
- Zoek de paashaas.
- Tel dan tot 10
- Tik de paashaas!
En ineens zagen we daar in de verte
op de andere heuvel de paashaas
zwaaien. Met zijn allen gingen we
hem proberen te tikken natuurlijk.

Maar een paashaas tikken valt
nog niet mee.
Die is snel zeg!
Gelukkig zijn de
kinderen van
BS Molenstraat
ook heel snel.
Toen iedereen
de
paashaas
getikt
had,
kwam er een doos tevoorschijn.
Met zijn allen hebben we daar met
een toverstok chocolade eieren in
getoverd. Daarna hebben we er
heerlijk van gesmuld. Tussendoor
deden we nog leuke spelletjes met
de paashaas. Het was weer een
gezellige middag! Tot de volgende
leuke activiteit allemaal!
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Jan Boomaars ontvangt Welzijnspenning
van de gemeente Zundert
Op 15 februari 2017 werd onze
buurtgenoot Jan Boomaars in het
zonnetje gezet door burgemeester
Poppe-de Looff. Jan was helemaal
overdonderd, want hij zou die
avond aftreden als penningmeester
van de KBO. Een hele delegatie
kwam binnen, inclusief de burgemeester met fotograaf, de ROS, de
pastoor, BN De Stem en Andre en
Nicole Daemen. Jan ontving een
bronzen penning met daarop het
opschrift: ‘Toegewijd aan de Zundertse gemeenschap’, voorzien van
een lint in de gemeentekleuren.
Onze gewaardeerde buurtgenoot
zet zich al jaren in voor het welzijn
van anderen.
Hij was 7 jaar penningmeester van
de KBO, Katholieke Bond Ouderen.
Hij heeft 13 jaar eten van ‘tafeltje
dekje’ rond gebracht.
Hij was 12 jaar penningmeester
van Caritas.
Hij heeft jaren het kerkhof onderhouden: hakken, snoeien en de
paden schoon houden.

En hij heeft 48 jaar bij buurtschap
Molenstraat geholpen. Jan was het
liefst op het bloemenveld. Planten,
palen zetten en natuurlijk bloemen
plukken. Dat werd een echte hobby
en de onderlinge gezelligheid
en saamhorigheid, dat was het
belangrijkste. En samen een bakje
koffie en een pilsje drinken, hoorde
er natuurlijk ook bij.
Jan doet het al een paar jaartjes
rustiger aan en hij geniet samen
met zijn vrouw van hun prachtige
appartement. In de zomer gaan
ze samen jeu-de-boulen en in de
winter koersballen bij de Willaert.
Zo genieten ze samen van wat ze
graag doen.
Jan, je hebt deze penning echt
verdiend en jullie zijn natuurlijk
nog altijd welkom op het veld of in
de tent. Niet om te werken, maar
gewoon voor de gezelligheid.
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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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Mededelingen
GEBOREN:
Dochter van
Zusje van

Op 23 februari oktober 2017: Kara
Sten Kleinschmidt & Marlon Monden
Kiki
Veilingstraat 6
4881 CX Zundert

VERHUISD:

Myrthe Segeren
Willem Passtoorsstraat 21
4881 BN Zundert

Jubileum:

Maas-Jacobs
40 jarig bestaan

Molenstraat 47a Zundert | info@antequerqus.nl
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Molenstraat 24
4881 CS Zundert
076 597 09 48
www.bazzmodez.nl
LIKE ONS OP FACEBOOK
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Sneak preview van de tegeltjes…
Om de bouw van onze loods te
steunen konden de buurtgenoten
een eigen tegeltje kopen. De buurtgenoten konden zelf verzinnen
wat ze op het tegeltje wilden. Dit
konden teksttegeltjes zijn, maar
ook fototegeltjes.

Hiervoor willen wij onze buurtgenoten bedanken, want dit heeft een
mooi bedrag aan sponsoring opgebracht!
Om alvast
geven….

een

voorproefje

te

Al deze tegeltjes komen aan een
wand in de loods te hangen. In
totaal zijn er 158 tegeltjes besteld.
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Buurtschap Molenstraat bedankt alle bedrijven en sponsoren
die de bouw van de loods mede mogelijk hebben gemaakt

Ben Hoppenbrouwers Keukens
Maas Jacobs
Jac Braspenning
BIP
NED Personeel
Boomkwekerij Laurijssen
WA Customs
Peitsman
Römer Installatiebedrijf
Vd Poel Elektro
WA Customes
Bink Elektro B.V.
M.J. Oomen Groep
De Ossenkop
Delacourt en van Beek
Verdaasdonk Hoogwerkers
Van Den Maagdenberg B.V.
Installatiebedrijf Rijsbergen B.V.
Sanidrome Van de Buijs
Wouw das lekker
Schildersbedrijf Eric Voeten
CLTV
Van Beers kabelwerken
Cafe Neefs
Installatiebedrijf Rijsbergen
Bakkerij Ooms
Wouw das een broodje
Adviesbureau Van Dongen
Schildersbedrijf Bastiaansen
Sauna Diana
Janus van Nispen Rijwielen
Dave Mutsters Autoservice
Loonbedrijf Huub Kustermans
Bandencentrum Snepvangers
Restaurant de Bocht
Sweere verzekeringen
De Kraan Installatietechniek
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In de nacht van 14 op 15
augustus 1970 verwoeste een
grote brand “Hotel van Hassel”
(nu: “v.d. Poel Elektro”). In de
achtertuin van dit hotel stond
toen de tent. Daarna stond de
tent het grootste deel van de
jaren 70 achter “Luijckx Chocolade Decoratie” (nu: Albert
Heijn / Hema / Etos).
1980: Molenstraat is één van
de eerste buurten met een
stalen tent en dus afscheid heeft
genomen van de houten palen. In
1986, het jaar dat het corso haar
50-jarig jubileum viert, waait
de tent tijdens een storm om.
Dit met veel schade als gevolg.
De overstap van hout naar staal
werd veel bediscussieerd.
In de jaren 90 stond de tent
op verschillende bouwlocaties
rondom de Beukelaan. Vanaf
1997 bouwt Molenstraat achter
in de tuin bij de Pijper, later de
parkeerplaats van “Van Hassel
Makelaars”. Vanaf 2005 werd
het grootste deel van de zware
vrachtwagenzeilen vervangen
voor de huidige witte tentzeilen.
Sinds 2014 wordt er gebouwd
op de nieuwe locatie aan de
Wildertsedijk. De eerste drie
jaar zonder vaste bebouwing,
maar vanaf 2017 met de nieuwe
loods. Na 75 jaar rondzwerven
in het centrum van Zundert
heeft buurtschap Molenstraat
nu een vaste bouwplaats aan
de rand van het dorp.
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De verschillende bouwplaatsen
In de jaren 50
werd er gebouwd
naast “Magazijn
De Zon” aan de
Molenstraat. Dit
was toen een
soort
pleintjerichting huidige
Eikenlaan,
die
er toen zelf nog
niet lag.

In de jaren 60
verschoof de tent
verder naar achteren
in de toen doodlopende straat. Achter
de tent waren kwekerijen en tuintjes. Er
was toen nog geen
bebouwing
tussen
de Molenstraat en de
Veldstraat.

1996
jaren ‘90

1997-2013
va 2005: jukkentent
jaren ‘70 -’80
va 1980: stalen tent
2014-heden
va 2017: vaste loods

1962
1970
1951
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MOLENSTRAAT 63 - ZUNDERT - 076 - 5972368
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Overzicht van de loods
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Voorwoord
Welkom aan de “Loods-zijde “ van
deze Mail-Street. In september
2016 zijn we direct na het corso
gestart met de bouw van onze
loods. Vanaf dat moment zijn
elke zaterdag een club fanatieke
bouwers aan het werk gegaan. Fijn
om te zien dat er vanuit de buurt
zoveel steun is geweest tijdens de
bouw van de loods. Voor een ieder
was er wel iets te doen en al snel
ontstonden er kleinere groepjes die
projecten op zich hebben genomen.

allemaal ondersteund hebben?
Kom dan snel in de loods kijken of
lees deze Mailstreet aandachtig.
Uiteraard zijn al deze sponsoren
straks ook uitgenodigd bij de
opening van de Loods.
Nicole Godrie

Inmiddels is de loods ook al ingericht met o.a. een keuken, een
zolder, een materiaalhok, een
kantine en een toiletgroep. Dat
dit niet mogelijk was geweest
zonder alle handen die gebouwd
en gesjouwd hebben, mag voor
zich spreken. Het zou echter ook
niet mogelijk geweest zijn zonder
alle bedrijven en personen die ons
hebben gesponsord in natura of
geld om het bouwen en inrichten
mogelijk te maken. Veel van onze
vaste sponsoren hebben voor de
bouw van de loods nog eens iets
extra’s gedaan. Daarnaast zijn er
ook veel nieuwe sponsoren die
speciaal een bijdrage doen aan de
loods. Het bestuur is al deze sponsoren dan ook erg dankbaar.
Daarom ook deze bijzondere
uitgave van de Mailstreet: om
iedereen een goed beeld te geven
van onze nieuwe loods en ook om
de sponsoren in het zonnetje te
zetten. Willen jullie zien wie ons
-2-
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bouwbedrijf kunststof kozijnen vastgoed
De Ambachten 31 4881 XZ Zundert T 076-5975200
www.maasjacobs.nl

Mail-Street

