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Als voorzitter kan ik terugkijken 
op een  bijzonder Corsojaar. We 
hebben met z’n allen veel gere-
aliseerd. Naast de gangbare 
activiteiten is er ook veel tijd en 
energie gestoken in het afbouwen 
en inrichten van de loods en 
de bouwplaats. Dit hebben we 
met de buurt gevierd tijdens de 
opening loods waar ook alle spon-
soren bij uitgenodigd waren.

Deze avond heb ik mijn waar-
dering uitgesproken naar alle 
mensen die op wat voor wijze dan 
ook een bijdrage hebben geleverd 
aan het realiseren van de loods, 
de inrichting van de bouwplaats of 
het organiseren van de openings-
avond. Voor de buurt maakt het 
niet uit of iemand financieel of in 
natura een bijdrage heeft gele-
verd. Elke euro en elke minuut 
arbeid wordt gewaardeerd. Zo 
vinden wij elke bijdrage belangrijk 
en zijn we ook met alle “beetjes” 
meer dan content. We gaan er 
vanuit dat iedereen doet wat hij 
of zij kan en wil. Helpen en deel-
nemen in een buurtschap gebeurt 
(mogen wij hopen) omdat men 
dat wil en daar plezier of voldoe-
ning uithaalt. Ik persoonlijk 
probeer dat dan ook uit te dragen 
zonder personen te vergeten. 
Het lastige van bedanken is dat 
niet altijd iedereen bereikt wordt, 
maar geloof mij: “Het bestuur is 
iedereen die op wat voor wijze 

dan ook een steentje bijdraagt 
zeer dankbaar”.

Na de opening van de loods was 
het feesten nog niet gedaan. We 
hadden nog een feestje voor het 
80-jarig bestaan te vieren. Vooraf 
was iedereen wat gelaten over het 
feesten op zondagavond. Maar 
man, man wat een feest. Het was 
een topavond waar ik met veel 
plezier aan terug denk.

Vanaf deze plek moeten we uiter-
aard ook kort terugblikken op het 
Corso. ’s Ochtends heb ik een 
bericht geplaatst met: “voorzitter 
en zoiets als trots”. Wat zagen de 
boodschappen er gaaf en perfect 
uit. Gelukkig was de jury dat met 
ons eens. Zo kunnen we weer 
terugkijken op een tof Corsojaar.

Op naar een nieuw bouwjaar!

Voorwoord
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Anja is via Ad en de kinderen 
bij de buurt terecht gekomen. 
Ze was sinds 2011 actief in 
de catering. Koffie zetten en 
boodschappen doen in de 
bouwperiode in de tent en 
broodjes smeren en soep 
scheppen bij het Wandeleve-
nement bij de pauzepost. Anja 
wist altijd overal een feestje 
van te maken waardoor een 
ieder met veel plezier met 
haar samenwerkte. Anja hield 
van gezelligheid. Zo kwamen 
we zaterdag voor de door-
werkdag altijd bij haar om 
de salades voor de barbecue 
te maken. Ze zorgde er dan 
voor dat de dames niks tekort 
kwamen.

Ook in de tent achter de bar 
zorgde Anja voor gezelligheid. Een 
sigaretje en een wijntje erbij en 
vooral niet stressen. Anja kon de 
boel goed relativeren en zorgde 
voor een ontspannen sfeer.

Toen het met Anja wat minder 
goed ging en ze fysiek niet meer 
kon helpen, zorgde ze dat ze altijd 
op de hoogte was van het reilen 
en zeilen in de cateringcommissie. 
Wanneer je bij haar een bakkie ging 
doen vroeg ze altijd hoe de verga-
dering was geweest. En heb je .....
daar aan gedacht. Ze is dan ook al 
die tijd in de app-groep gebleven 
zodat ze op de hoogte bleef wat er 
speelde.

Vol belangstelling volgde ze de 
bouw van de loods. Ze was  heel 
nieuwsgierig naar de nieuwe 
keuken.  Afgelopen jaar heeft ze 
deze nog kunnen bewonderen met 
de dames van de catering onder 
het genot van een kopje koffie 
en daarna een glaasje wijn. Anja 
genoot hier zichtbaar van.

We zullen Anja missen. En zoals Ad 
en de kinderen hebben gevraagd, 
we zullen een kaarsje voor haar 
branden.

In memoriam Anja Herrijgers
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Opstalrecht en wijziging van 
de statuten:
Nu we de bouwplaats in gebruik 
hebben moet het Opstalrecht ten 
behoeve van Buurtschap Molen-
straat en ten laste van de gemeente 
Zundert worden gevestigd. Het 
opstalrecht omvat de bevoegd-
heid voor het buurtschap om een 
“corsobouwplaats” te bouwen/in 
stand te houden op het door de 
gemeente daartoe aangewezen 
perceel. Onze huidige statuten zijn 
op dit moment niet toereikend om 
de akte van vestiging opstalrecht 
te ondertekenen en daarom zullen 
deze worden aangepast.  De statu-
tenwijziging dient conform de wet 
bij notariële akte plaats te vinden.

Verkeersregelaars Prinsen-
beek:
Als tegenprestatie voor de hulp 
vanuit Prinsenbeek tijdens ons 
corso zijn wij nu aan de beurt om 
hen te helpen tijdens hun stoet 
zondags met carnaval. Elke buurt-
schap wordt verzocht 4 verkeersre-
gelaars te leveren. Heb je tijd, meld 
je dan zsm aan om te helpen via: 
buurtschapmolenstraat@gmail.
com

Tent bouwen:
Tijdens de evaluatievergadering 
werd de vraag gesteld of we kunnen 
proberen de tent op één dag op te 
bouwen, bijvoorbeeld met Hemel-
vaart. Dit is besproken met de 
BouwCommissie en de conclusie 
is dat we dit niet gaan doen, we 

blijven er bij om de tent op verschil-
lende dagen op te zetten.

Veiligheidstuigjes:
Voor de goede orde willen we 
nogmaals bevestigen dat zoals 
de voorzitter tijdens de evaluatie-
avond 2017 heeft doorgegeven 
en zoals door iedereen aanwezig 
akkoord bevonden dat indien 
tuigjes niet omgedaan worden 
tijdens het opbouwen of afbreken 
van de gevaarlijke delen van de 
tent, de opbouw of afbraak wordt 
stilgelegd. 
Klusavond:
Dit jaar zal er in de loods weer 
een wekelijkse klusavond zijn. 
Tijdens de jaarvergadering zal 
hierover verdere informatie worden 
verstrekt.

Kindercorso:
Tijdens de jaarvergadering zullen 
we polsen of er interesse is om, 
onder bepaalde voorwaarden, 
kindercorso wagentjes te maken in 
de bouwloods.

Hulp sponsoring en website
Corso is een dure hobby en daarom 
zijn we onze sponsoren ook altijd 
heel dankbaar omdat we mede door 
hun steun elk jaar weer een mooie 
corsowagen op straat kunnen 
zetten. Voor het onderhouden van 
de contacten met sponsoren en de 
administratie daar omheen zoekt 
het bestuur nog iemand die het 
leuk vindt daarbij te helpen. 
Daarnaast hebben we sinds begin 

Van de bestuurstafel
Mail-Street jaargang 18 nummer 3

- 6 -



vrijdag 26 januari 2018
locatie: zaal Victoria
aanvang: 20.00 uur

1. Opening voorzitter
2. Ingekomen stukken
3. Jaarverslag penningmeester  
4. Verslag door kascommissie
 5. Verkiezing nieuw lid kascommissie 
 - Ruud Hereijgers = 2e jaar in 2017 en aftredend in 2018 = opvolger 

zoeken
 - Desiré van de Poel: 2017 = 1e jaar, aftredend 2019
 6. Jaarverslag secretaris
7. Samenstelling en evt. mutaties bestuursleden
8. Mededelingen
 - Verkeersregelaars voor carnaval Prinsenbeek
 - Is er interesse om onder bepaalde voorwaarden kindercorsowagen-

tjes te bouwen in de loods 
9. Rondvraag
10. Presentatie ontwerp 2018 (onder voorbehoud) 
11. Sluiting

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.

van het afgelopen bouweizoen 
een hele mooie nieuwe website, 
gemaakt door Studio Mieters. Deze 
website moet echter nog wel verder 
worden aangevuld en bijgehouden. 
Ook daarvoor zoekt het bestuur nog 
iemand die daarbij wel wil helpen.
Mocht je willen helpen of wat meer 

willen weten wat het inhoudt, laat 
het dan even weten aan Ralph.

Bijdrage 2018

Agenda jaarvergadering
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Klusavond - Elke maandagavond

Nieuwjaarsborrel - 5 januari 2018
Tussen 19.30 – 20.00 uur - Bouwplaats

Jaarvergadering - 26 januari 2018
20.00 uur - Victoria

Droptocht - 16 maart 2018
Tussen 19.30 – 20.00 uur - Café Den Bels

Bingo - 24 maart 2018
20.00 uur - Victoria

Wandelevenement Zundert- 15 april 2018

BSM bieravond - 21 april

Paaseiren Zoeken - Datum Volgt

Kick-Off - 11 mei 2018 
 

Start Bouw - 18 mei 2018

Onderstel indrinken -(als de tent dicht is) 
Bouwplaats 

Toon je sixpack - 4 augustus 2018 
Bouwplaats

“Verrassingsuitje” - 19 augustus 2018 

Werkersvergadering - 24 augustus 2018
Ossekop

Doorwerkdag -26 augustus 2018
08.00 uur - Bouwplaats

Corso - 2 en 3 september 2018

Evaluatievergadering - 14 september 2018
Victoria

Buurtfeest - 3 november 2018
Ossekop 

Activiteiten buurt
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Activiteiten anderre buurten
vaandelfeest - 13 januari 

Rucphenseweg 57

Zaalvotbaltoernooi - 20 januari
bs Rijsbergen

Winterwandeltocht - 21 januari
bs Achtmaal

Corsoquiz - 3 februari
bs Poteind

Bingo - 3 maart
bs Markt

Voute Partie - 5 mei
bs Raamberg

Trekkertrek - 12 en 13 mei
bs Stuivezand

Zundert Dahlia Darts Toernooi - 21 mei (pinkstermaandag)
bs Klein Zundertse Heikant

Corso Zonder Grenzen - 3 juni
bs Klein Zundert

Boerendart - 1 juli - 
bs Veldstraat

Corsong - 18 augustus
bs ‘t Stuk
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Beste Buurtgenoten,

Aan mij de eer om deze keer een 
stukje te schrijven voor de Mail-
street. Mijn naam is Eduard van 
Elsacker. Ik woon samen met mijn 
vriendin Monique en onze kinderen 
Sem (13 jaar) en Tes (8 jaar) in de 
Burgemeester Manderslaan. En ik 
zal maar gelijk eerlijk zijn: nee mijn 
wieg stond niet in het Molenstraat 
gebied. Nee deze stond in de Kater-
straat. Bijna naast Het wapen van 
Zundert, tegenover het toenmalige 
café Uncles en met verderop in de 
straat nog 2 kroegen. Ik hoor er al 
een aantal denken: Dat verklaard 
een hoop. Geboren en opgegroeid 
dus in buurtschap De Markt. Mijn 
ouders waren niet bijster fanatiek 
met corso. Ik zelf ging wel eens 
naar de “tent”, maar de destijds vrij 
grote buurt zat niet echt te wachten 
op iemand met 2 linkerhanden. 

Op een zekere dag kwam Ludwig 
bij me met de vraag: goh kom eens 
bij ons naar de tent. Wanneer dat 
precies was weet ik niet meer, maar 
het zal zo’n 25 a 30 jaar geleden 
geweest zijn. Toen al fanatiek met 
voetballen waar veel tijd in zat, twij-
felde ik. Maar met de woorden: we 
zijn altijd op tijd klaar en binnenkort 
winnen we een keer wist Ludwig me 
over te halen. Hier kom ik later nog 
op terug. Vanaf dat moment ben ik 
er op donderdagavond als het tikken 
begint tot het moment dat hij af is in 
de tent. Dat tikken vond ik wel mooi 
om te doen. Ik werd opgeleid in dit 
vak door de grootmeester van het 

tikken: Hans de Wijs. Hij leerde mij: 
Geen dakpannen, 3 is een rijtje en 
waar je aan begint maak je ook af. 
3 gouden regels die nu nog steeds 
gelden. De laatste jaren, mede 
ingegeven doordat het lichaam niet 
meer in elk hoekje past, ben ik van 
het meters maken. Samen met 
Ben en Kees gaan we voor zoveel 
mogelijk meters maken ( afgelopen 
jaar vakkenvullen) en het liefst zo 
snel mogelijk, want hij mot af. Heel 
wat anders dan het jaar dat ik een 
heel weekend in het binnenste van 
een schotse rok heb gezeten die 
alleen maar open ging zodat ik wat 
eten en drinken kreeg. Het meters 
maken bevalt me prima. Want ja, 
siertikkers zijn toch een apart slag 
volk.

Gelukkig is ook Monique mee naar 
de tent gekomen. En ondanks dat 
ze oorspronkelijk van “boven de 
rivieren” komt, is ze ook met het 
corso virus besmet geraakt. Ook 
Sem en Tes zijn regelmatig in de 

Mauwen met … Eduard van Elsacker
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tent. Waar het bij Tes vooral spelen 
is, is Sem al actief met bouwen. 
Super leuk om te zien hoe hij met 
een aantal vrienden fanatiek mee 
bouwt. Een groot compliment 
aan de buurt dat ze hierin bege-
leid worden en er de ruimte voor 
krijgen. 

Nu mijn activiteiten op het voetbal-
veld iets minder zijn geworden had 
ik wat tijd over. Advies: zeg dit nooit 
op een feestje want voordat je het 
weet zit je in de knollen, hakken, 
plukken app groep. Afgelopen 
jaar ben ik dan ook diverse keren 
gaan hakken en plukken. Vooral 
het achteruit hakken ging me goed 
af, al zeg ik het zelf. Krijg er zelfs 
al medestanders voor. Alle respect 
trouwens voor al die trouwe buurt-
genoten die in weer en wind het 
veld onderhouden en de bloemen 
plukken. Een dikke pluim voor ze!

Tot slot. Om terug te komen op de 2 
redenen waarmee Ludwig me wist 
over te halen.
1. We zijn altijd op tijd klaar. Dat 

altijd was niet altijd. Het is regel-
matig zondagochtend vroeg/laat 
geworden. Wel is de sfeer altijd top 
dus dat vergoed veel. En het komt 
steeds meer voor dat we lekker op 
tijd klaar zijn.
2. Binnenkort winnen we een 
keer. Helaas is dat er nog niet van 
gekomen. Maar je moet doelen 
blijven stellen. Ik vind dat een 
topbuurt als de onze het in zich 
heeft om te winnen. Dat leg ik neer 
bij de buurt en hun ontwerpers. 
Blijf gaan voor die 1e plek. Ik zal er 
op mijn manier en mogelijkheden 
zoveel mogelijk aan mee blijven 
helpen.
Want: ooit mogen we STOPPEN!

Ik geef de pen door aan Jurjen 
Kuijstermans. Ik zie in hem een 
toekomstig meters maker.

Iedereen prettige feestdagen.

Groetjes 
Eduard van Elsacker

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

www.maasjacobs.nl
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‘KLEUR’ staat heel groot op het pak 
waspoeder geschreven en dat is 
ook wat we krijgen. Zijn rode
dahlia’s eerder zo mooi uitgekomen 
als op de rode tomaten voorop de 
wagen? Liefhebbers van popart
en hyperrealistische voorstellingen 
halen hun hart op bij deze wagen. 
Deze kan zo binnenrijden bij
een expositie over hyperrealisme, 
zoals eerder dit jaar gehouden in 
de Kunsthal Rotterdam.
Hyperrealisme ontstaat wanneer 
vanzelfsprekende zaken zo worden 
opgeblazen dat ze enerzijds
vanzelfsprekend zijn en anderzijds 
een blik werpen op de ongeziene 
details, deze wagen voldoet
daaraan.
Wat een sterke keuze van producten 
en wat zit de wagen perfect in de 
details. De steel van de
paprika, gemaakt van lenteuitjes, 
het stickertje op de paprika dat een 
beetje rimpelt, de strakheid van
de letters op de etiketten.
Langs beide kanten heeft de wagen 

een verrassend effect en leuke 
details. Nergens staan de
merknamen afgebeeld en toch is 
volstrekt helder om welk merk het 
gaat. Dit is een knap staaltje
grafische manipulatie, zoals 
bijvoorbeeld de naam ‘Tomato’ 
precies hetzelfde font en vorm 
heeft als
de merknaam Heinz.
De afwerking getuigt van extreem 
goed vakmanschap. Tot op de 
bodem van de wagen, hij glijdt over
straat. Hulde daarvoor. Dan zijn 
daar nog versterkende elementen 
als de lome niks-aan-de-hand
supermarktmuziek en de geniale 
gimmick om de straat te gebruiken 
als lopende band. Een scherpe
observatie om het gegeven van een 
voorbijtrekkende stoet te vertalen 
naar de lopende band van een
supermarkt.
De wagen komt in de optocht sterk 
over doordat de eenvoud en rust zo 
mooi contrasteert tussen het
tumult van een corso.

Juryrapport: Bootschappen 4e prijs 619 punten
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Op een warme zomeravond ergens 
in juli reden wij rond Zundert en 
zagen diverse bouwtenten van het 
corso. Sandra is van jongs af aan 
met het corso opgegroeid, maar 
heeft de wagens voor het laatst 
gezien op de maandag in 2014. 
Het jaar waarin jullie het ontwerp in 
allerijl hebben moeten aanpassen 
naar bouwpakket vliegtuig naar 
aanleiding van de ramp met MH17. 
Daarna heeft zij er niets meer van 
gezien. Vaak had ze al verteld over 
het proces, maar nooit had zij 
begrepen dat je ook de corsotenten 
in mocht. Sandra was een foto van 
de buitenkant van de tent aan het 
maken. René sprak haar aan en 
die nam ons inclusief hondje mee 
naar binnen. Die avond ontmoetten 
wij ook Johan en Jeanette. Heel 
veel uitleg gekregen over het hele 
proces van diverse mensen o.a. Bas 
en Cindy. De sfeer in de bouwtent 
was als een warm bad, gezellig 
open en volop bedrijvigheid waar je 
maar keek. Jong, oud iedereen was 
ergens mee bezig. 
Verrast waren wij 
door de 3D geprinte 
maquette die zo 
klein was dat wij er 
overheen keken na 
onze vraag waar is 
deze. Deze stond 
namelijk op de tafel 
met het fanfareont-
werp van 2016. Wat 
een mooi ontwerp, 
maar wat een grote 
klus om alle bood-
schappen op schaal 

te vergroten en al die details. Er 
was volop discussie over het groen 
van de tomaten en de paprika. 
Uiteindelijk zijn dit sperziebonen 
en bleekselderijstengels geworden. 
Die avond waren wij helemaal om 
voor buurtschap Molenstraat, hun 
bouwers en natuurlijk de wagen.

Na deze keer zijn we nog een aantal 
keren in de tent geweest om het  
proces te volgen. Ook hebben we 
de dahliavelden bezocht van jullie 
buurtschap, daar werd ook veel en 
hard gewerkt. Telkens weer een 
warm onthaal door de mensen 
die wij spraken inclusief catering. 
Wij besloten ons aan te sluiten bij 
de buurt en met hulp van diverse 
mensen kregen wij tribunekaarten 
waar wij ontzettend blij mee waren. 
Op 1 september hebben wij allebei 
bloemen getikt en geprikt, inclu-
sief het muntje met plakband om 
de duim, op de ketchupfles en het 
pak waspoeder. Onder bezielde 
begeleiding van de bouwers die zich 

Een warm welkom bij Molenstraat!
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in allerlei pretzelkronkels bogen 
om overal op de meest onhandige 
plaatsten de dahlia’s te prikken 
met spijker of krammen. Een diepe 
buiging want wij hebben maar zeer 
minieme bijdrage geleverd. Sandra 
heeft vooral elke keer veel foto’s 
gemaakt. Dat geeft een mooi beeld 
van ontwerp tot het uiteindelijke 
resultaat, inclusief de dahliavelden. 
De verjaardag van Johan ging 
ook niet onopgemerkt voorbij. De 
zaterdag voor het corso werd hij 
luid toegezongen en verscheen 
er een prachtig rood kruis op zijn 
voorhoofd. Dat hebben wij ook als 
zeer saamhorig ervaren, wij waren 
immers vreemde eenden in de bijt!

De corsodag zelf hebben wij ons 
op de tribune vergaapt aan alle 
wagens. Uiteraard vonden wij de 
boodschappenwagen de absolute 
nummer 1. Twee maal hebben we 
alle wagens voorbij zien komen. 
Wij vonden de vierde plaats zeker 
verdiend, maar.......... Het is een 
juryoordeel, daar heb je je maar bij 
neer te leggen. Onze uitgesproken 
mening was ex aequo boodschap-
penwagen en aangeslagen. Vooral 
omdat deze wagen recht bij ons 
in het hart aankwam, het thema 
is zo actueel. De winnende wagen 
vonden wij ook mooi, maar te veel 
figuranten. Uiteraard hadden wij 
een mening over elke wagen en 
hebben wij driftig zitten pennen 
op de tribune. Sandra heeft foto’s 
gemaakt. Na alle wagens gezien te 
hebben vonden wij het realistisch 
als boodschappen in de top 3 zou 
vallen, dat gebeurde net niet. Toch 
een zeer verdiende vierde plaats 

in het grootste corsowagen spek-
takel. Wij zijn daarna nog een tijdje 
naar het terrein geweest waar alle 
wagens stonden opgesteld. Sandra 
gewapend met haar camera en 
ik bij “onze” wagen. Uiteindelijk 
waren we samen lange tijd nog bij 
de wagen en kwamen wij er achter, 
dat zoals al aangekondigd, de friet 
niet echt lekker was.

Op maandag laat in de middag 
zijn wij nog terug geweest voor de 
groepsfoto. Daarna nog even kletsen 
en toen was het afscheid nemen 
van de wagen voor ons, met in ons 
hoofd het idee dat de volgende dag 
al die prachtige wagens gesloopt 
zouden worden.........

Wij hebben ons contact met het 
buurtschap vanaf het begin af 
aan als oprecht en warm ervaren. 
Speciaal woord van dank aan René 
en de drie J’s, zij weten zelf wel wie 
ze zijn.

Heel erg mooi om van ontwerp tot 
en met de corsomaandag deel uit 
te mogen maken van jullie buurt.

Johan heeft zich ook nog gewaagd 
in het niet zo groen, groen, groen 
knollenveld om te rapen. 

Alle medewerkers van de buurt zijn 
nodig: jong/oud, ervaren/oner-
varen, catering, ontwerp, duwers, 
bestuurders, de bloemvelden enz. 
Wij vergeten er vast een paar. Maar 
DANK voor deze prachtige ervaring. 
Op naar 2018!

Johan en Sandra
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Gelukkig hebben we de foto’s nog
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Ook dit jaar deden er weer veel van onze buurtgenootjes mee aan het 
kindercorso. Afgelopen zaterdag 16 september bezocht de Mail-Street 
redactie de bouwlocaties waar de jonge bouwers hun wagentje aan het 
bouwen waren. Hieronder het verslag!

Als eerste namen we een 
kijkje in de Weduwestraat 
waar Tody, Perle, Sieb en 
Luuk met hun klasgenoten 
de wagen ‘Ford(t) Oranje: 
‘’wij vertrekken ook’’ ‘ aan 
het bouwen waren. De jury 
gaf de wagen de 2e prijs in 
de Sterklasse en de Figuran-
tenprijs!

Vervolgens hoefden we alleen 
maar de straat over te steken 
naar de schuur aan de over-
kant: hier werd het wagentje 
‘Bel 112... dan komen de helden 
van 2B’ werd gebouwd door Raf 
en zijn vriendjes. Raf behaalde 
de 8e prijs in de Pomponklasse.

De volgende plek die we 
bezochten was de Turn-
straat; daar zagen we Lars, 
Seppe en hun vriendje Sam, 
die druk aan het tikken 
waren. Ze bouwden ‘Buurt-
schap Molenstraat: twee 
weken later’. Wisten jullie 
dat ze met hun wagentje 
bij de Corsief Awards de 
award ‘Beste kopietje Award 
2017’ wonnen? Goed gedaan 
jongens!

Kindercorso
Mail-Street jaargang 18 nummer 3
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In de Oude Gast-
huisstraat was 
Roos bezig aan het 
wagentje ‘Iedereen 
is een ster!’.

Toen we bij de 
bouwplek van Belle, 
Mila en Tes aan 
kwamen, troffen 
we een wagentje 
aan wat al helemaal 
af was! Op de foto 
is hun wagentje 
‘Turtley in luv’ te 
zien tijdens de 
optocht.

Bij Buurtschap 
‘t Kappeleke 
werden er verschil-
lende wagentjes 
gebouwd. Zo ook 
het wagentje van 
Teun Verpalen: ‘ 
Yungoos’. 

Mail-Street jaargang 18 nummer 3
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In de Berkenring werd 
op straat gewerkt aan 
het wagentje ‘Rondje 
van de zaak!’ van Fenna 
Graumans. Fenna kreeg 
met haar vriendjes de 
8e prijs in de Sterklasse.

Bij Ivan Elst in de 
garage bouwden 
Evie, Fenna en 
Emma met hun klas-
genootjes de wagen 
‘Mc Drijf’. ‘Mc Drijf’ 
was goed voor de 
10e prijs in de Ster-
klasse. 

We eindigden in de 
garage van Dave Muts-
ters waar een grote 
groep jongens en 
meiden de wagen ‘We 
dragen een steentje bij’ 
bouwden. De buurtge-
nootjes Mats en Stef 
vertegenwoordigden 
onze buurtschap en 
werden 3e in de Dahilia-
klasse en ook zij kregen 

de Figurantenprijs! 

We mogen trots zijn op onze jeugdige bouwers! Prijs of geen prijs, alle-
maal heel erg goed gedaan! En... jong geleerd is oud gedaan!
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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

Mail-Street jaargang 18 nummer 3

- 21 -



Molenstraat 118  -  4881 CV Zundert  -  Tel. 076-5972388

Mail-Street jaargang 18 nummer 3

- 22 -



Hoi ik ben Evy en ik ben 10 jaar oud. Ik heb 
een broer Tygo van 13 jaar. 
Ik zit op de Zonnebloem in groep 7. Ik vind 
het heel leuk om te turnen en ik ga ook 
graag paardrijden samen met een vriendin. 

Heb je eens meegedaan met het kinder-
corso? En wat heb je toen gemaakt? 
Ik heb afgelopen kindercorso meegedaan. 
We hebben toen Mcdrijf gemaakt. Ik heb 
dit met een grote groep gedaan. Dat was 
ook er gezellig. De Mcdrijf is een drijvende 
boot. Evy vertelde dat als je van drive, drijf 
maakt je MCdrijf krijgt. Dus een drijvende 
Mcdrive. 

Help je ook wel eens aan het grote 
corso? En wat doe je dan allemaal?
Dit jaar mocht ik voor het eerst de steigers 
op en meehelpen met het plakken van de bonen. Ik mocht de lijm over 
de bonen spuiten. Ik heb dit jaar ook de kool mogen plakken aan de 
bovenkant. 

Weet je ook wat papa en mama doen in de tent? 
Papa doet altijd lassen in de tent en het geluid. Mama heeft geplakt en de 
bonen op de wagen gedaan. Tygo heeft dit jaar gelast. 

Wat zou jij later graag willen doen in de tent?
Ik zou later graag willen plakken en tikken. Ik zou ook graag een keertje 
figurant willen zijn. Dat lijkt me erg leuk. Al wil ik niet de hele optocht op 
een been staan. Dat lukt me niet.

Met wie ga je graag naar de tent?
Ik ben met Nynke naar de tent gegaan. Nynke zit bij een andere buurt, 
maar bij haar was er even niks te doen voor kinderen. Ik speel ook met 
Perle en Nelleke als ze bij de tent zijn. 

Welke wagen vind je het mooiste?
Ik vind gevaarlijk transport van Tiggelaar een mooie wagen. Ik vond de 
boodschappen van onze buurt ook een mooie wagen. 

In de bloemenbak Evy Elst
Mail-Street jaargang 18 nummer 3
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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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Opening Loods & 80 jarig 
jubileum

De opening van de loods op zondag 
20 augustus was bedoeld om aan 
sponsoren, andere buurten en onze 
buurtgenoten te laten zien hoe de 
loods uiteindelijk is geworden na 
al die maanden hard werk. Het 
was een gezellige avond die druk 
bezocht werd door de sponsoren 
en andere buurten. We hebben 
veel positieve reacties over de 
loods mogen ontvangen. Dit jaar 
mochten wij ook het 80 jarig jubi-
leum vieren. Dit hebben we in 
onze mooie loods gevierd na het 
bouwen op zondag 27 augustus. 
De muziek werd verzorgd door Bas 
Stoffelen. Wat ook alvast een voor-
proefje was voor het buurtfeest. De 
avond was erg gezellig en het bleef 
nog heel lang gezellig, ondanks 
dat er de volgende dag gewoon 
weer gewerkt moest worden.  

Corsong
19 augustus stond de corsong weer 
op de planning. Vanuit de buurt 
deden er 2 acts mee. Rob en Marty 
en Rob en Bas. We zijn met een 
clubje naar de Leeuwerik gegaan 

om onze steracts aan te moedigen. 
Het was een hele gezellige en muzi-
kale avond. Na alle optredens werd 
de uitslag bekend gemaakt. Onze 
2 acts hebben helaas de top 3 niet 
behaald, maar de avond was er 
zeker niet minder gezellig om. 

Corsoweekend (zo,ma)
Dit weekend hebben we onze 
vierde prijs goed gevierd met z’n 
allen! Zondag na de optocht zijn we 
gaan feesten op de Zonnewende. 
Wat was het een gezellige boel. 
En zoals elk jaar zijn er een paar 
buurtgenoten verder afgezakt naar 
Neste. Maandag zijn we begonnen 
met een stevige lunch (voor 
sommige buurtgenoten was dit 
het ontbijt) bij de Ossekop. Na de 
maaltijd zijn er mutsjes uitgedeeld 
van de AH en kon de boodschap-

Activiteiten verslagen
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penkar ook niet ontbreken. Na deze 
maaltijd hebben we met de buurt 
de kroegentocht langs alle spon-
soren gedaan. Rond een uur of 7 
stond de groepsfoto op de planning 
en uiteindelijk hebben we de avond 
afgesloten op de Zonnewende.  

Buurtfeest

Zaterdag 28 oktober vond het 
jaarlijkse buurtfeest plaats bij café-
zaal Victoria aan de Molenstraat. 
Allereerst begon het middagpro-
gramma. Tijdens deze middag 
hebben we met z’n allen een 
moordspel gespeelt, ofwel Cluedo 
in het echt. De buurtgenoten zijn 
in teams langs diverse locaties 
gegaan om daar 
telkens een hint te 
vragen. Ook was er bij 
iedere locate tijd voor 
een leuk spelletje. 
Uiteindelijk moesten 
de teams raden 
wie de moord had 
gepleegd, met welk 
wapen en waar het 
was. Daarna hebben 
de teams laten zien 
dat zij de beker van 
dit jaar prima kunnen 

nabootsen! Na deze middag stond 
het werkersmaal weer klaar en 
hebben we met de buurtgenoten 
gefeest tot in de late/vroege 
uurtjes.  

Corsief Awards
Dit jaar waren er weer een aantal 
buurtgenoten genomineerd voor 
verschillende corsief awards.. 
Zo was Marit genomineerd voor 
de corsokenner award. Seppe, 
Lars en Sam waren genomineerd 
voor het beste kopietje met hun 
wagen Molenstraat 2 weken later. 
En als laatste was Cindy genomi-
neerd voor het grootste feestbeest 
award. Na het vele stemmen was 
het op 4 november zover. Met 
een aantal buurtgenoten zijn we 
naar deze avond gegaan om te 
kijken of we nog een award mee 
naar huis konden nemen. Het was 
een spannende avond en uitein-
delijk mochten we de award voor 
het beste kopietje mee naar huis 
nemen! Heel erg leuk en van harte 
gefeliciteerd met de award Seppe, 
Lars en Sam!
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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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Het Wandelevenement is ontstaan 
in 2009. De activiteitencommissie 
wilde destijds een evenement dat 
geld opbracht voor Buurtschap 
Molenstraat. Johan Nouws heeft 
toen het idee geopperd om een 
wandeltocht de organiseren. Dit 
idee kwam van  “De Trappisten-
trappers”. Deze wielergroep heeft 
namelijk veldtoertochten waarbij 
routes worden uitgepijld.Deze 
routes waren altijd erg mooi maar 
bleven op 1 locatie. Johan wilde 
graag alle mooie locatie van de 
gemeente Zundert bezoeken.

De activiteitencommissie moest 
in het begin nog wennen aan een 
wandeltocht. Het doel was om het 
evenement 5 jaar te organiseren 
met een deelnemersaantal tussen 
de 200 en 300. Minder deelnemers 
was niet rendabel voor het evene-
ment. De eerste startlocatie was bij 
café de Ossenkop met 3 afstanden. 
De catering bestond toen uit koffie 

en thee met een koekje en een 
appel. Er is toen aan de wande-
laars gevraagd wat ze van de 
routes vonden. Hieruit bleek dat 
het evenement de drukke wegen 
moest vermijden en dat er gerou-
leerd moest worden met de start 
en finishlocatie. Nu is Zundert in 4 
gedeeld, Molenstraat/ Bredaseweg 
en de Meirseweg wordt hierbij nooit 
overgestoken. 

Na 3 jaar was er een flinke stijging 
met per jaar 100 extra deelnemers. 
Het 5e jaar was een jaardathet er 
om deed of we door moesten gaan 
of moesten stoppen. Dat we die 
zondag meer dan 500 deelnemers 
hadden wisten we dat goed zaten. 
De reden van dit succes is dat de 
tochten verschillend en goed gere-
geld zijn. Ook heeft het evenement 
alle jaren mazzel gehad met het 
weer.De voorbereiding werd in de 

Undercover commissie
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begin alleen door Johan Nouws 
gedaan. Als snel merkte hij dat er 
meerdere handjes gewenst waren. 
De AC en Andre en Jeannette 
Damen zijn hem toen gaan helpen. 
Nu telt de WEZ commissie zo’n  7 
leden en vanuit de buurt komen er 
op de dag zelf zo’n 40 personen 
helpen.
Nog steeds zet Johan de routes uit 
voor het evenement. Hij heeft de 
routes eerst in zijn geheugen zitten. 
De startlocatie is dan meestal al 
wel bekend. Vervolgens gaat Johan 
met zijn crossfiets de routes contro-
leren. De kleinste afstand is altijd 
lastig uit te zetten, de rest van de 
routes volgen meestal vanzelf. De 
pauzepost wordt op basis van de 
routes bepaald. 

Ooit is het voorgekomen dat een 
boer het hek open heeft laten staan 
van een afgesloten stilte gebied. 
Dit was volgens deJohan een mooi 
stukje. De boswachter heeft toen 
laten weten dat dit eigenlijk niet de 
bedoeling was, maar heeft uitein-
delijk toch over zijn hart gestreken.

Op zaterdag voor het evenement 
worden de routes uitgezet met 5 
personen. Tevens word de start/
finish en pauzepost opgebouwd. 
Op de dag van het evenement 
worden de routes nogmaals gecon-
troleerd. De commissie bestaat 
nu uit Andre, Johan, Jeannette, 
Bianca, Inge, Yaniek en Myrthe. 
Deze leden houden zich bezig met 
het organisatorische stuk van het 
evenement.
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Op zondag 15 april 2018 wordt 
voor het 10e jaar weer het Wande-
levenement Zundert georgani-
seerd. De bestemming deze keer 
zal Zundert-Noord zijn. De routes 
zullen starten bij Boomkwekerij 
Richard de Bie (Bredaseweg, 15B 
in Zundert). Vanuit deze startlo-
catie zullen de routes richting Stui-
vezandlopen.  De kleinste afstand 
van 6 km loopt langs de Raamberg. 
De route van 10 km en 15 km zal 
over Tiggelt lopen en daarna langs 
de Raamberg terug naar 
de startlocatie. De route 
van 15 km maakt nog 
een ronde in de omge-
ving van Tiggelt en gaat 
over klein Zundert terug 
naar de Bie. En de route 
van 20 en 25 km heeft 
een lus in de Pannehoef 
en zal daarna weer via de 
Raamberg terugkomen 
richting de startlocatie. 
Al deze routes zullen een 

hun pauze houden bij boomkwekerij 
“De Raamberg” (Raambergweg 
17 in Zundert). Gedurende de 
tochten zal er worden gelopen over 
verharde en onverharde wegen. We 
hopen op een mooie opkomst en 
gaan proberen 2015 te verbeteren 
maar alles is weersafhankelijk. De 
opbouw voor het Wandelevene-
ment Zundert gebeurd op zaterdag 
14 april 2018. Hierbij is alle hulp 
van harte welkom!

Wandelevenment Zundert
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Verhuisd: Marco, Nicole en Silke Verkooijen
 De Tuintjes 29
 4881 ER Zundert

Verhuisd: Nicole, Marco, Wim en Marit Bekers
 Oranjeplein 14
 4881 GJ

Mededelingen

Garagebedrijf

Veldstraat 14
4881 BC Zundert

Telefoon: 06 - 5469 3757
info@busautoverhuur.nl
www.busautoverhuur.nl

auto-

bedrijfswagen-

en Busverhuurservice

In- en verkoop van
nieuwe en gebruikte auto’s
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Molenstraat 129
4881 GD Zundert

076-597 41 55
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