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Wat een jaar! Het langste corso-
jaar dat ik heb mee gemaakt! 
Direct na het slopen van Fanfare 
is er gestart met de bouw van de 
loods. Uit alle geledingen van de 
buurt kwamen er buurtgenoten om 
te helpen. Ook op de achtergrond 
werd er hard gewerkt. Er is een 
muur met tegeltjes gemaakt die 
door onze buurgenoten is gespon-
sord. In de loods hangt een bord 
waarop alle sponsoren staan die op 
enige manier een bijdrage hebben 
geleverd aan de loods. Dit alles 
heeft geresulteerd in een prachtige 
loods die op 20 augustus officieel 
geopend is. Iedereen die aan de 
loods of bouwplaats een steentje 
heeft bijgedragen wil ik hiervoor 
nogmaals heel erg bedanken.

Er wordt echter ook een corso-
wagen gebouwd! En wat voor één. 
Maar liefst 5 wagens vullen de tent 
en de loods. Het was een geregel 
om de onderstellen te vinden die 
geschikt waren, maar zoals altijd 
komt het goed.

Het leuke aan dit ontwerp is dat er 
voor iedereen iets te doen is. Een 
groep jonge lassers heeft avond 
aan avond de tomaten dicht gelast. 
De dames konden vrij snel aan het 
plakken, maar waren ook niet vies 
van een avondje lassen. In de loods 
wordt gewerkt met hout en zijn de 
projecties gemaakt. En Stan kan 
gewoon verder met het afwerken 
van de inrichting.

Het verheugt me te melden dat er 
steeds meer buurtgenoten de weg 
naar het veld hebben gevonden 
voor de wekelijkse hakavond(en). 
De hulp daar is hard nodig, aange-
zien er geen aanwas is van wat 
oudere buurtgenoten die overdag 
tijd hebben om naar het veld te 
gaan. Het clubje van overdag 
wordt door omstandigheden steeds 
kleiner en het is gebleken dat het 
lastig is om hiervoor mensen te 
vinden. Daarom zijn de avonden 
op het veld nodig om al het werk 
af te krijgen. Wil je overdag komen 
helpen dan ben je natuurlijk meer 
dan welkom.

Rest me nog te vertellen dat het 
een bijzonder jaar is omdat we 80 
jaar bestaan. Dit wordt aansluitend 
op de doorwerkdag gevierd. Niet zo 
groot als met het 75-jarig bestaan, 
maar toch met een leuk feestje. 
Die avond zal dan ook eindelijk 
het cadeau dat 5 jaar heeft liggen 
wachten een plekje krijgen. Vijf 
jaar waarin veel gebeurd is en veel 
veranderd is. 

Ik wens jullie allemaal nog een 
paar fijne bouwweken en een fijn 
corsoweekend! 

Tot in de tent, tot op het veld, tot op 
de Zonnewende!

Nicole Godrie

Voorwoord
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Entree parcours op corsozon-
dag
Wellicht nog ten overvloede, maar 
iedereen woonachtig binnen de 
gemeente Zundert heeft recht op 
gratis toegang tot het parcours 
op corso zondag. Woon je binnen 
de gemeente Zundert maar 
buiten het parcours, neem dan 
een geldig paspoort, ID-kaart 
of rijbewijs uitgegeven door de 
gemeente Zundert mee en je 
kunt gratis naar binnen. Indien je 
buiten het parcours maar binnen 
de gemeente Zundert woont en je 
ID-kaart of rijbewijs is niet uitge-
geven door de gemeente Zundert, 
kun je terecht bij de Corsobalie 
voor een entreekaart. Check wel 
de openingstijden en locatie van de 
Corsobalie. 

Activiteiten Commissie
De vorig jaar opgerichte Activi-
teiten Commissie heeft ook dit 
jaar diverse dingen georganiseerd, 
zoals bijvoorbeeld de droptocht, 
midseason summer bingo en het 
vissen. Helaas is de belangstelling 
niet bijzonder geweest en zullen er 
volgend jaar minder dingen geor-
ganiseerd gaan worden. 

Berichtje van de penning-
meester
Naast uw daadwerkelijke hulp 
tijdens de bouw of op het bloemen-
veld, is natuurlijk ook uw financiële 
steun onmisbaar. De afgelopen 
weken heb ik u namens het bestuur 
van de buurtschap bezocht (tenzij 

u het bedrag altijd overmaakt) om 
uw financiële bijdrage in ontvangst 
te mogen nemen. Hiervoor 
nogmaals onze hartelijke dank. Als 
u niet thuis was, heeft u een briefje 
in uw brievenbus gehad. Als u uw 
bijdrage nog niet heeft overge-
maakt, ontvangen wij deze graag 
alsnog. U kunt uw bijdrage over-
maken op rekeningnummer NL51 
RABO 0144 5565 88 t.n.v. Buurt-
schap Molenstraat met vermelding 
van uw naam en straatnaam. 

Polsbandjes TenToonstel-
lingsTerrein (veiling)
In navolging op wat bij vele andere 
buurtschappen al vele jaren gebrui-
kelijk is, zullen de polsbandjes om 
zondagavond na de optocht en ‘s 
maandags de veiling op te komen 
te koop zijn via onze buurtschap à € 
2,- per bandje. In tegenstelling tot 
voorgaande jaren zullen deze dus 
niet meer gratis vertrekt worden, 
ook niet aan commissieleden en 
leden van werkgroepen. Opgave-
lijsten om een TTT polsbandje te 
bestellen hangen in de tent en zijn 
zondags tijdens de doorwerkdag op 
te halen in de tent. Voor de goede 
orde: alle duwers, stuurmannen 
(m/v) en wagenbegeleiders (m/v) 
krijgen wel TTT polsbandjes.

Opgavelijsten
In de tent hangen weer allerlei 
opgavelijsten zoals voor het 
opgeven van het werkersontbijt, 
barbecue, polsbandjes etc. Geef je 
dus nog snel op!

Van de bestuurstafel
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Bier- en wijnlijsten Ook bier en wijn 
sponsorlijsten hangen in de tent. 
We hebben dit jaar een ander huis-
merk bier en daardoor hebben we 
de prijs voor een bak bier kunnen 
verlagen tot € 5,- per bak!

Consumptiemunten tijdens 
het corsofeest
Ook dit jaar zullen we weer werken 
met het gebruikelijke muntjessys-
teem.
Dus pilske pakken = muntje in de 
pot en van deze pot worden nieuwe 
consumpties besteld.

Groepsfoto en presentatie-
ronde op het TTT
Dit jaar zijn er op corsomaandag 
weer 3 figuratierondes, en wel;
Eerste ronde: 11h00 – 13h00
Tweede ronde: 14h30 – 16h30
Derde ronde: 19h00 – 21h00 , 
hierna afscheid van de wagens

In tegenstelling tot voorgaande 
jaren heeft Stichting Bloemencorso 
Zundert gevraagd de groepsfoto 
tussen de 2e en 3e ronde te maken 
om de afscheidsceremonie niet te 
verstoren. Exacte tijdstip voor de 
groepsfoto zal nog volgen.

Hulp kindercorso
Zondag 17 september vieren we 
het kindercorso en om de dag te 
doen slagen zal er weer gevraagd 
worden om minimaal 2 verkeers-
regelaars en 2 bardienst medewer-
kers.
Wil je helpen? Geef het even door 

via: secretariaat@buurtschapmo-
lenstraat.nl

Nieuwsbrief
Regelmatig sturen we nieuws-
brieven per email. Krijg je deze nu 
nog niet maar wil je ze ook graag 
ontvangen, stuur dan een berichtje 
naar: secretaris@buurtschapmo-
lenstraat.nl

De agenda
vrijdag 25 augustus:
Werkersvergadering café De 
Ossekop aanvang 22h30

zondag 27 augustus:
Doorwerkzondag en 80-jarig jubile-
umfeest, aanvang 08h00.

zondag en maandag 2 en 3 sep-
tember:
Corso weekend.

maandag 3 september:
Lunch bij café De Ossekop aanvang 
11h30

dinsdag 4 september: 
tent afbreken en opruimen.

vrijdag 15 september:
Evaluatieavond bij café De Ossekop,  
aanvang 20h30.

zaterdag 28 oktober:
Buurtfeest bij café Victoria.
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Mijn naam is Frank van de Klun-
dert, maar de meesten zullen mijn 
naam wel kennen denk ik.

Ik ben geboren in Gilze (en Rijen), 
maar getogen in Zundert. Na heel 
wat omzwervingen woon ik sinds 
2014 samen met Hanneke Dictus 
in de Molenstraat in Zundert. 

Al vanaf mijn jeugd wist ik dat ik 
graag iets met belastingen wilde 
gaan doen. Na een paar jaar 
meekijken met “den boekhouder”, 
deed ik vanaf mijn 14e de belas-
tingaangifte van mijn ouders. 
Daarna die van enkele familieleden 
en zo breidde dat steeds verder uit. 

Omdat ik te lui was om te fietsen, 
ben ik naar de Maria Mavo in 
Zundert gegaan. Daar heb ik een 
prachtige tijd gehad, die niet enkel 
uit leren bestond. Daarna naar de 
MEAO in Breda, de SPD in Arnhem 
en uiteindelijk ben ik afgestuurd 

aan de Katholieke Universiteit van 
Tilburg, nu Tilburg University. Uiter-
aard met het mooiste diploma op 
zak: fiscaal recht!

Ik was intussen al begonnen met 
werken. Eerst bij Paardekooper en 
Hoffman (nu Mazars), daarna bij 
KPMG Meijburg. De laatste 13 jaar 
in loondienst was ik werkzaam bij 
Jos Roelands, wat uiteindelijk Van 
Oers is geworden. De fiscale regels 
kende ik al, maar het vak heb ik bij 
en van Jos geleerd.

Al langere tijd kriebelde het en in 
2011 heb ik samen met Hanneke 
de beslissing genomen om voor 
mezelf te beginnen. De kantoren 
in de Molenstraat 23 stonden leeg, 
dus was de keuze snel gemaakt 
waar ik me zou vestigen. Het waren 
spannende tijden, maar na ruim vijf 
jaar werken we inmiddels met een 
leuk team mensen. Naast mijzelf 
zijn dat Annet van Riel, Jessica van 

Sponsor voor het voetlicht Van de Klundert Advies
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den Broek en Sandra Koeken. Wij 
kunnen u niet alleen adviseren op 
het gebied van belastingen, zoals 
bij bedrijfsopvolgingen, herstruc-
tureringen, rechtsvorm keuze 
enzovoorts enzovoorts, maar wij 
verzorgen ook uw administratie en 
stellen de jaarrekeningen daarbij 
op. Onze klanten bestaan uit 
MKB-ondernemingen, agrarische 
ondernemingen, ZZP-ers en parti-
culieren.

Momenteel staan we weer voor 
een aantal nieuwe uitdagingen. 
Zo zal ik met mijn kantoor eind 
augustus verhuizen naar Dock ’75 
aan de Industrieweg 15 te Zundert. 
Op deze locatie is weer voldoende 
ruimte om verder te groeien, want 
dat ging in de Molenstraat niet 
meer. 

Ook de winkel van Hanneke gaat 
volgend jaar verhuizen. We steken 
over naar het pand van Harrie en 
Christine Hoppenbrouwers (Molen-
straat 30 te Zundert), waar we ook 
zullen gaan wonen. Deze verhui-

zing zal pas in april/mei volgend 
jaar plaatsvinden. 

Al sinds de oprichting van Buurt-
schap De Berk, ben ik daar gaan 
helpen. Soms wat meer, soms 
wat minder. De laatste jaren lukt 
het me niet meer om nog veel 
naar de tent te gaan, maar ik blijf 
onze buurt en het corso een warm 
hart toedragen. Zoals ik ook ons 
mooie dorp Zundert een warm 
hart toedraag. Samen met mijn 
Hanneke proberen we elke week 
te genieten van al het moois dat 
Zundert ons te bieden heeft. Om 
ons mooie dorp ook in de toekomst 
vitaal te houden, is het belangrijk 
dat iedereen zijn of haar schouders 
er onder zet. Ik probeer dat te doen 
als inwoner, ondernemer, voorzitter 
van de ondernemersvereniging en 
als bestuurslid van Stichting PReT. 

Samen kunnen we er iets moois 
van maken! 

Frank van de Klundert
Van de Klundert Advies

Molenstraat  30,  4881 CS Zundert ,  Tel .  076 -  597 2694

B l o e m e n  &  C a d e a u x

hoppenbrouwers
Z U N D E R T
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Hallo allemaal

Allereest bedankt voor het door-
geven Rudolph! Even nadenken 
over wat te schrijven moet ik wel, 
want zoals een aantal anderen die 
mij zijn voorgegaan zit ik nog niet 
van kleinsaf bij de buurt. 

Ik zal me even voorstellen: ik ben 
Loes Kennis, woon samen met 
Benny van Laerhoven, werk bij 
Special Plant Zundert en bij WA 
Customs, maar ben vooral trotse 
moeder van onze 3 kinderen: Mila, 
Lars en Max. 

Vroege herinneringen aan de 
buurtschap Molenstraat heb ik niet, 
al hoewel ik me nog wel kan herin-
neren dat ik met grote ogen aan de 
kant stond te kijken naar de figu-
ratie van de ‘indische waterlelies’. 
Die sprookjeswagen maakte bij 
mij als klein meisje wel heel veel 
indruk! 

Benny was al heel wat jaren 
betrokken bij de buurt en stelde 
wel eens voor om mee te gaan. 
Toch bleef het wel een drempel om 
‘zomaar’ de tent binnen te stappen. 
Ontzettend leuk dat Els mij toen 
vroeg om te komen helpen met 
het koffiezetten tijdens de bouw-
periode. Al vanaf de eerste avond 
was ik welkom en vond ik het erg 
leuk om te doen: gezellig en je 
leert de vaste bouwploeg ook gelijk 
kennen. 

Nu onze kinderen er zijn, help ik 
met de catering alleen het laatste 
weekend en kom vooral in de tent 
met onze kinderen. Ze zijn nog 
te jong om echt te helpen aan de 
wagen zelf, maar komen graag 
naar de kinderuurtjes, genieten 
van het spelen in en om de tent 
en het prikken tijdens het laatste 
weekend. Ze hebben in de tent hun 
vriendjes/vriendinnetjes en voelen 
zich er erg op hun plek. Ze groeien 
op met het corso en als we in het 
dorp iemand tegenkomen met een 
shirt van de buurt, roepen onze 
kinderen: ‘die is van onze buurt!’. 
Afgelopen jaar konden we ook 
meedoen overdag met het buurt-
feest, haha wat waren we fanatiek!
Ik denk dat het belangrijk is om 
kinderen goed bij de buurt te 
betrekken: als de kinderen zich 
vermaken komen de ouders ook 
makkelijker. En zo zit ik onder-
tussen al weer een aantal jaar 
bij de ‘kindercrew’. Een gezellig 

Mauwen met … Loes Kennis
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groepje waarmee we activiteiten 
voor de kinderen bedenken. Het 
is leuk om alle kinderen van de 
buurt de mogelijkheid te geven om 
leuke dingen met buurtgenootjes 
te doen. We passen de kinderuur-
tjes rond corso zoveel mogelijk op 
het ontwerp af. Dit jaar konden we 
met de kindercrew gemakkelijk 
de kinderuurtjes invullen omdat 
het ontwerp ‘Boodschappen’ erg 
duidelijk is voor de kinderen. We 
hebben er daarom ook erg veel zin 
in! 

Op naar een mooi corso! 
Groetjes Loes 

Ps: ik geef het ‘mauwen’ door aan 
Eduard van Elsacker die tegen-
woordig ook regelmatig op het 
bloemenveld te vinden is.

bouwbedrijf  kunststof kozijnen  vastgoed
De Ambachten 31  4881 XZ  Zundert  T 076-5975200

www.maasjacobs.nl

Mail-Street jaargang 18 nummer 2

- 11 -



Onze penningmeester zal de 
komende periode samen met één 
van de andere bestuursleden de 
contributierondgang starten. Uiter-
aard kan de vrijwillige bijdrage 
ook overgemaakt worden op ons 

rekeningnummer bij de Rabobank: 
NL51RABO0144556588 Als richt-
bedragen hanteren we € 12,50 per 
persoon of € 25,- per gezin. Alvast 
bedankt voor uw bijdrage.

Zondag 20 augustus is het eindelijk 
zo ver. Dan mogen we met trots 
de nieuwe loods gaan openen, dit 
onder het genot van een hapje, 
drankje en gezelligheid! Dit alle-
maal vanaf 18:00 uur. Daarvoor 
gaan we gewoon bouwen dus we 

hopen deze dag ook veel te kunnen 
doen aan de boodschappen. Er 
wordt gebouwd tot ongeveer 16:00 
uur, dus tijd genoeg om je even-
tueel op te frissen. Dus graag tot 
20 augustus, we hopen op een 
opkomst van veel buurtgenoten.

Zondag 27 augustus zal een 
feestdag worden die niet snel word 
vergeten. Aangezien we dit jaar 80 
jaar bestaan!, moet hier natuurlijk 
bij stil gestaan worden. Deze dag 
begint net als andere jaren voor 
de bikkels om 08:00 uur,  maar na 
een dag bouwen is het tijd voor een 
feestje! Dit eerst met de jaarlijkse 
BBQ, maar hierna word het geen 
natafelen net andere jaren, maar 
verplaats het feest zich naar de 

loods, want daar gaat buurtschap 
Molenstraat terug naar de jaren 80! 
Lekker kletsen over alle wagens, 
gezelligheid onder elkaar en wellicht 
een dansje en een polonaise. Dus 
trek je gekste kleren aan uit dat 
jaar of het Engelse drop shirt of wat 
je ook maar wilt, alles mag en kan! 
De tijden worden later bepaald, dit 
omdat we eerst moeten kijken hoe 
ver we staan met de wagen.

Op zaterdag 28 oktober vindt het 
jaarlijkse buurtfeest weer plaats! 
Dit jaar vind het plaats bij Café-Zaal 
Victoria. Het middagprogramma 
begint om 13.30 uur en eindigt 
om 17.00 uur. Na het middagpro-
gramma is er tijd voor een werkers 
maaltijd. De aanvang van de 

werkers maaltijd is om 18.00 uur. 

Opgeven is noodzakelijk en kan 
tot en met 25 oktober bij: Bianca 
van Rijen (06-5382 4547) of via 
penningmeester@buurtschapmo-
lenstraat.nl De feestavond zal rond 
de klok van 20.30 uur beginnen. 

Bijdrage 2017

Opening loods

80 jarig jubileum

Buurtfeest 2017
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Onze geheel vernieuwde website is 
online! De website is overzichtelijk 
gerangschikt per bouwjaar. Je vindt 
er de agenda van onze activiteiten 
en vergaderingen, foto albums en 
uiteraard ook de digitale versie 
van de Mail-Street. Verder kun je 
er ook de contactgegevens van de 
bestuursleden en - niet onbelang-

rijk - ons rekeningnummer terug 
vinden. De komende periode gaan 
we de gegevens van de afgelopen 
bouwjaren compleet maken.

We zijn Studio Mieters dan ook 
enorm dankbaar voor dit mooie 
ontwerp en hun hulp bij het maken 
van onze nieuwe website.

Nieuwe Website
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Corso zonder grenzen 
Op 25 juni was het weer corso 
zonder grenzen. Corso zonder 
grenzen is zoals velen weten een 
zeskamp waarin de teams tegen 
elkaar moeten strijden aan de 
hand van verschillende spelletjes. 
Vanuit Molenstraat deed er dit jaar 
1 team mee en in totaal deden er 
31 teams mee. Een hele hoop dus. 
Molenstraat deed dit jaar voor de 
tweede keer mee en sommigen 
wisten dus al een beetje wat hen 
die dag te wachten stond. Het was 
een lange, intensieve en 
vooral een gezellige dag. 
Volgend jaar hebben we 
hopelijk weer een team 
of meerdere teams die 
mee gaan doen aan 
corso zonder grenzen. 

Beachvolleybal toer-
nooi Schijf
Op 18 juni was er weer 
het jaarlijkse beachvol-
leybal toernooi in Schijf. 
Dit jaar deden er 2 teams 

mee vanuit Molenstraat. Het 
was deze dag heel warm, 
maar gelukkig stonden er 
douches klaar waaronder we 
konden afkoelen. De twee 
teams waren onderverdeeld 
in mannen en vrouwen en 
beide teams zaten in een 
andere poule. Bij de mannen 
had alleen een teamlid pech. 
Hij kwam verkeerd terecht 
en daardoor had hij een 
ongelukje met zijn knie-
schijf opgelopen en moest 

daarmee naar de eerste hulp. 
Gelukkig was er twee weken later 
niks meer aan de hand en bleek 
het niet ernstig te zijn. Ondanks het 
ongelukje was het een hele gezel-
lige dag en hebben beide teams 
het goed gedaan. Tot volgend jaar 
weer (knie) Schijf. 

Zunderts Dahlia Darts
Op 5 juni 2017 organiseerde buur-
schap Klein Zundertse Heikant weer 
het ‘Zunderts Dahlia Darts’ toer-

Activiteiten
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nooi. Onze buurt was ook vertegen-
woordigd met 1 team. Marty, Ruud, 
Yaniek, Cindy en Myrthe deden 
erg hun best bij de voorrondes.  
Helaas hebben ze de kwartfinale 
niet weten te halen. Ze hebben zich 
daarna verplaatst naar het terras 
van café Den Bels, waar het goed 
vertoeven was! 

Mid summer season bingo.
De mid summer season bingo was 
dit jaar helaas wat minder druk 
bezocht dan vorig jaar. Dit jaar 
waren we met 6 man sterk, en o ja 
van de 6 waren er 2 als spelleiding. 
Kees draaide de ballen goed door 
elkaar en speelde deze op een zeer 
efficiënte manier door naar Johan. 
Er bleven dus 4 bingospelers over. 
Het bingoën was erg gezellig en er 
werd lekker gekletst. Het laatste 
was voor Nelly een struikelpunt. Ze 
vergat hierdoor namelijk een paar 
keer haar getallen aan te kruisen. 
Ook het live gaan op facebook was 

weer een nieuwe ervaring voor 
Yaniek en de voorzitter. Al met al 
was het een zeer gezellige middag, 
ondanks dat het animo wat minder 
was.

Boerendart
Op zondag 2 juli werd de jaarlijkse 
boerendart weer georganiseerd 
door buurtschap Veldstraat. Er werd 

door 108 teams fel 
gestreden om de 
1e plaats. Dit jaar 
was buurtschap 
Molenstraat verte-
genwoordigd met 
5 teams. Boeren-
dart houdt in dat 
men met een 
hooivork op een 
baal stro werpt. 
Op deze baal stro 
zit een grote roos 
bevestigd. Het 
is de bedoeling 
dat men met de 
middelste punt 
van de hooivork 

de meeste punten pakt. Het team 
met het hoogste aantal punten 
wint het spel. Na verschillende 
rondes gespeeld te hebben, bleek 
dat baan 1 iets te hoog gegrepen 
was voor ons. Dit mocht de pret 
niet drukken. Al hoewel, team 
“Molenstraat 3” heeft het toch nog 
voor elkaar gekregen om een spel 
te spelen op baan 5. Kortom we 
hebben wederom weer een gezel-
lige boerendart gehad.
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Wie maakt het pak wasmiddel en 
wie zaagt de schenkels voor de pot 
jam? Je kunt geen bouwseizoen 
met elkaar vergelijken. Zo heeft 
iedereen weer iets anders te doen 
in de tent. En staat er ieder jaar 
weer op de eerste zondag van 
september een wagen op straat. 
Het blijkt dus dat we het toch voor 
elkaar krijgen om ieder jaar weer 
de taken te verdelen.

Dit jaar lijkt de wagen in eerste 
instantie niet zo moeilijk om te 
bouwen. Maar een eenvoudig 
ontwerp vertekend vaak hoe inge-
wikkeld het bouwen ervan kan 
zijn. Dit jaar is dat zeker het geval. 
Het blijkt al snel dat er veel meer 
werk zit in de grote versies van 
onze dagelijkse boodschappen, 
dan dat je in eerste instantie zou 
verwachten. Het vergroten van de 
pakken vla en boter in een schaal 
van 1:10 blijkt minder gemakkelijk 
dan eerst werd 
gedacht. Een 
p r o d u c t o n t -
werper op de 
afdeling verpak-
kingen heeft 
veel langer na 
mogen denken 
over de vorm, 
dan de drie 
m a a n d j e s 
waarin een 
c o r s o w a g e n 
wordt gebouwd. 
Daarnaast moet 
een corsowagen 

ook nog eens worden voorzien van 
voldoende plek voor de duwers, 
het plaatsen van een aggregaat en 
andere materialen. Stop dat maar 
eens in 5 tomaten, een ketchupfles 
en een rode savoie kool. 

De bouw verloopt net als andere 
jaren altijd wat stroef. Zeker dit 
jaar, waar een nieuwe loods en 
tent voor velen al heel wat uurtjes 
heeft opgeslokt. De nieuwe tent 
heeft in de eerste maandjes ook 
wat meer tijd gevraagd. Zo zijn er 
nieuwe zeilen ingemeten en heeft 
de bij-tent een nieuwe aansluiting 
gekregen aan de dakrand van de 
loods. De tijd die hieraan besteed 
is, heeft een kleine impact gehad 
op de start van de bouw van de 
wagen. 

Toch hebben de bouwers van onze 
buurtschap de schouders onder 
het ontwerp gezet en zijn de bood-

Bouwseisoen 2017Boodschappen
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schappen één voor 
één afgewerkt. Er is 
gekozen om niet aan 
alle vijf de wagens 
tegelijkertijd af te 
werken, maar prio-
riteiten te trekken. 
Eerst de tomaten, 
dan kunnen de 
plakkers beginnen. 
Als tweede het pak 
wasmiddel, zodat 
de grootste hoeveel-
heid karton kan 
worden bevestigd. 
Daarna de twee 
andere grotere wagens. En als 
laatste de wagen met de paprika 
met het beurtbalkje (want zo heet 
het balkje wat je op de lopende 
band weglegt). 

Door niet aan alle wagens tegelij-
kertijd te werken, is geprobeerd op 
tijd werk voor iedereen te creëren. 
Dit is wel zo gezellig en op deze 
manier hoop je niet de laatste 
2 weken achter de feiten aan te 

lopen. Echter weten we dat we 
dit jaar net als andere jaren nog 
heel veel te doen hebben in de 
laatste weken voor het corso. Dus 
iedereen die tijd heeft, is van harte 
welkom om te komen bouwen aan 
de wagen. 

Tot in de tent!
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Hoi ik ben Seppe en ik ben 5 jaar oud. Ik 
heb een broer (Jesse) en een zus (Perle). 
Ik vind het heel leuk om te kleuren, knut-
selen en buiten te spelen samen met mijn 
vriendjes. Ik zit op de Zonnebloem in groep 
1/2 en na de zomervakantie mag ik naar 
groep 3! 

Heb je al eens meegedaan met het 
kindercorso? En wat heb je toen 
gemaakt? 
Ik heb afgelopen jaar meegedaan met 
het kindercorso en heb toen samen met 
vriendjes de wagen Circus Laariekoek gemaakt. We zijn hiermee toen 
5de geworden. Ik was tijdens de optocht een aap en mocht bananen eten. 
Mijn lievelingsfruit is ook bananen. 

Met kindercorso wilde ik eigenlijk een andere wagen maken, namelijk 
gevaarlijk transport in het klein. 

Wat vind je eigenlijk leuker? Groot corso of kindercorso? 
Ik vind het grote corso leuker, omdat de wagens daar groter zijn en het 
is spannender. 

Als je later zelf groot bent wat zou je dan het liefste willen 
gaan doen in de tent? 
Dan zou ik heel graag willen gaan lassen. Dat lijkt me heel erg leuk om 
te doen. 

Wie is er vaker in de tent, papa of mama? 
Papa, oh nee Mama is vaker in de tent. Die gaat ook wel eens koffiezetten. 

Welke wagen(s) vond je het mooiste? 
Ik vond gevaarlijk transport heel mooi, maar ook fanfare vond ik heel 
mooi en paardenkracht, maar die was in het begin een beetje eng. 

Waar ga je altijd naar het grote corso kijken? 
Ik ga altijd kijken op de hoofdtribune. 

Nou Seppe wat was het toch gezellig bij jou! En wat leuk dat je naar groep 
3 gaat. Heel veel plezier daar en tot in de tent.

In de bloemenbak Seppe Graumans
Mail-Street jaargang 18 nummer 2
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Gezocht: COMMISSIELE-
DEN (M/V)
Ben jij ook graag buiten bezig? 
Of ben je graag bezig om 
dingen te regelen? Dan zijn we 
op zoek naar jou. 

Omdat een aantal leden van 
de veldcommissie dit najaar 
wil gaan stoppen, zouden we 
heel graag 1 of 2 buurtgenoten 
verwelkomen, die samen met ons 
het hele gebeuren rond het veld 
verder willen regelen. 

Samen zorgen we ervoor dat:
- de knollen worden geplant;
- het gewas op tijd wordt bere-

gend;
- het gewas op tijd kunstmest 

krijgt;
- het gewas onkruidvrij wordt 

gehouden;
- het gewas ongedierte- en ziekte-

vrij wordt gehouden;
- de bloemen geplukt worden;
- de mensen hiervoor worden 

geregeld;
- en nog veel meer…

Om dit voor elkaar te krijgen verga-
deren we 3 keer per jaar en zijn 
we vooral van juni t/m september 
regelmatig op het veld of op de tele-
foon te vinden om alles geregeld te 
krijgen. Iedereen pakt hierbij een 
taak op die hem of haar het beste 
ligt. Maar samen zorgen we ervoor 
dat alle taken worden uitgevoerd. 
Dat gebeurt zowel overdag als in 
de avonduren.

Lijkt het je leuk om de veldcom-
missie van nieuwe aanwas te 
voorzien? Meld je dan aan bij de 
veldcommissie: vc@buurtschap-
molenstraat.nl. 
Of spreek er gerust een van de 
commissieleden op aan in de tent 
of op het veld. Bellen mag ook. Doe 
dit dan met Ruud Hereijgers (06 22 
22 28 26)

We horen graag van jullie.

Gezocht: PLUKKERS (M/V)
Het plukken van de bloemen is een 
belangrijke inkomstenbron voor 
onze buurtschap. Daarnaast is het 
ook nodig om de kwaliteit van de 
bloemen optimaal te houden, zodat 
we met het eigen corso voldoende 
bloemen van een goede kwaliteit 
hebben voor onze wagen “Bood-
schappen”.
 
Om de bloemen te plukken hebben 
we vele handjes nodig vanaf begin 
augustus tot eind september, met 
een piek in de laatste 2 weken van 
augustus en de eerste 2 weken van 
september. 

Mail-Street jaargang 18 nummer 2
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Het is onmogelijk om ons veld te 
plukken zonder jullie! Schroom dus 
niet en sluit gerust een keer aan op 
het bloemenveld.

We proberen iedereen zo goed 
mogelijk op de hoogte te houden 
via een speciale appgroep hiervoor 
(knollen, hakken, plukken). Als 
jullie hulp nodig is, dan volgt er in 
deze groep een oproep. Zit je nog 
niet in de app-groep, maar wil je er 
wel in? Geef dit dan door aan Ruud 
Hereijgers (06 22 22 28 26)

Word je liever persoonlijk (tele-
fonisch) benaderd? Dat kan ook! 
Geef dit dan door aan:

voor overdag:  André Damen (06 
50 20 40 25)
of voor ’s avonds: Ruud Hereijgers 
(06 22 22 28 26)

We zullen je dan bellen, indien je 
hulp nodig is.

We proberen altijd zo goed moge-
lijk het aantal mensen dat we 
benaderen om te plukken, af te 
stemmen op het aantal te leveren 
kisten bloemen. Het heeft geen 
zin om met 10 mensen 5 kisten 
bloemen te plukken (dit soort 
kleine leveringen komt voor). Dat 
kan betekenen dat er wel wordt 
geplukt, maar je hiervoor niet 
wordt benaderd. We hopen op jullie 
begrip hiervoor.

Terugblik:  WAT IS ER GE-
DAAN?

In april zijn de knollen weer de 
grond in gegaan. Vanaf eind mei tot 
begin augustus is er iedere dins-
dagochtend en iedere maandag- en 
dinsdagavond gehakt. In juni is de 
stek uitgeplant. Zijn er bossen terug 
geknipt. Is er kunstmest gestrooid. 
En zijn de staanders geplaatst, de 
palen geboord en de eerste touwen 
getrokken. Ook in juli zijn er nog 
touwen getrokken. Is er een 2e 
keer kunstmest gestrooid en is 
er 2x gespoten tegen ziektes en 
ongedierte. Ook is er in juni en juli 
meerdere keren beregend. 

Kortom, wij zijn klaar voor het pluk- 
en leverseizoen! Jullie ook?

Hopelijk zien we velen van jullie om 
te plukken of begroeten we je als 
nieuw commissielid.

Veldcommissie buurtschap Molen-
straat

André Damen, Jos Jochems, Niels 
Naalden, Johan Nouws, Ludwig van 
de Wouw, Ruud Hereijgers
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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.
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Escape room
Vrijdag 19 mei ging de iets oudere 
jeugd naar De Postkamer van 
het oude PTT gebouw in Breda. 
Daar aangekomen werden ze in 2 
groepen verdeeld. Beide groepen 
werden opgesloten in een aparte 
kamer  en daar moesten ze allerlei 
opdrachten uitvoeren:  puzzels 
oplossen en codes kraken, zodat ze 
aan het einde de schatkist konden 
openen. Het was super leuk en heel 
spannend.

Kindermiddag
Woensdagmiddag 7 juni was het 
weer tijd voor de kindermiddag! 
Met een klein groepje hebben we 
ons prima vermaakt op kinderboer-
derij ‘de Leijakker’ in Rijsbergen. 
Lekker spelen in de speeltuin, 
dieren kijken en voeren. Vooral de 
kleine bokjes wilden graag knuf-
felen met de kinderen van buurt-
schap Molenstraat.  Tussendoor 

even rusten met een zakje chips 
en drinken was ook erg gezellig 
en lekker. Daarna was het tijd om 
de loods in te wijden. Eerst een 
rondleiding gedaan door de loods. 
Wauw, de kinderen werden er hele-
maal stil van. Ze keken hun ogen 
uit. De kast met alle spullen voor de 
kinderuurtjes heeft ook een mooi 
plekje gekregen! Voor de kinderac-
tiviteiten commissie is zo’n nieuwe 
loods met grote keuken ook super-
fijn. Want nu konden we met zijn 
allen afsluiten met lekkere poffer-
tjes! Het was weer een geslaagde 
middag. Bedankt alle lieve kinderen 
voor jullie gezelligheid!  

Hopelijke allemaal tot in de tent 
bij de kinderuurtjes! Wil je alvast 
spieken bij de andere buurt-
schappen, ga dan mee op het 
tentenbezoek op zaterdag 26 
augustus.

Kinderactiviteiten
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De veiligheidscommissie bestaat 
uit een 4 tal personen dit zijn Ad 
Herrijgers, Daniel Nouws, Marco 
Bekers en namens het bestuur 
Niels Naalden.

De veiligheidscommissie bestaat al 
een tiental jaren. Door de jaren heen 
zijn er veel verschillende regeltjes 
bijgekomen. Gezien de ontwikke-
lingen wereldwijd heel begrijpelijk, 
maar voor het Corso niet altijd even 
werkbaar. In deze commissie heeft 
niemand een specifieke taak. We 
doen alles samen in goed overleg.
Wat zijn zoal de taken van de veilig-
heidscommissie? Zij proberen een 
veilige werkplek in en rondom de 
tent te creëren en sinds kort ook de 
nieuwe loods.

Dit houdt in dat de veiligheidscom-
missie zorg draagt voor de brand-
veiligheid, zoals gekeurde blussers 
en andere blusmiddelen.

Het veilig bouwen van tent en 
wagen, dat we gebruik maken van 

helm en valbeveiliging, dat de stei-
gers en de tent veilig genoeg zijn, 
zodat iedereen veilig kan komen 
helpen. 

Er voor zorgen dat de vlucht-
routes duidelijk zijn aangegeven 
door middel van borden en platte-
gronden en dat de verzamelplaats 
is aangeduid bij calamiteiten. Voor 
dit jaar moet dit nog aangepast 
worden door de bouw van de loods.
Er gebeuren natuurlijk helaas 
weleens kleine ongevalletjes, 
daarom moeten we met zijn allen 
alert blijven om deze zien te voor-
komen.

De Veiligheidscommissie heeft ook 
contact met de adviescommissie 
veiligheid van de Stichting. Zij 
komen kijken of onze steigers veilig 
zijn, of de nooduitgangen goed zijn 
aangeduid en of er veilig gebouwd 
wordt. Samen zorgen we zo voor 

een Veilig Corso 
voor bouwers en 
publiek. Het is 
daarom belang-
rijk dat we de 
waarde van deze 
groep waarderen 
en hun adviezen 
opvolgen waar 
nodig.

Undercover commissie
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H. Bloedlaan 269
2320 Hoogstraten
Tel. 03/3147742

Molenstraat 35
4881 CP  ZUNDERT
Tel. 076-5973460

.COM

WWW.
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Verhuisd: Fam. Römer
 Wildertsedijk 41
 4881 ET Zundert

Verhuisd: Lara Oostvogels, Dagmar en Günther
 Pauwstraat 12
 4881 WN  Zundert

Verhuisd: Sharona Domen
 Caspar Damstraat 27
 4881 CJ zundert

Samenwonen: Anouk van Gils en Stefan van Erk, 
 Wernhoutseweg 77
 4884 AS Wernhout

Geslaagd: - Birgit van der Donk
 - Quint sprenkels
 - Rob Hendrickx
 - Levi de Bakker

Mededelingen
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Molenstraat 24
4881 CS Zundert

076 597 09 48
www.bazzmodez.nl
LIKE ONS OP FACEBOOK
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