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Beste buurtgenoten,

Het voorwoord van deze editie is 
voor mij anders dan ik gewend 
was. De Kick-off is al achter de 
rug en de tent staat al bijna.

Tijdens de Kick-off hadden de 
ontwerpers een mooie presen-
tatie gemaakt en er waren al een 
paar voorbeelden van laswerk te 
bewonderen.

Gedurende de uitleg werd duide-
lijk dat er echt voor heel veel 
mensen meer dan genoeg werk 
is. De jongelui kunnen hun lol op 
met lassen. De iets meer ervaren 
lasser heeft meer dan voldoende 
laswerk op constructie-gebied. En 
de techneuten kunnen de bewe-
ging gaan maken of zich bezig 
houden met het vele geluid dat op 
de wagen komt. De niet-lassers 
kunnen met ijzerdraad manden 
gaan vlechten en rondjes met 
kranten gaan beplakken en er 
moet heel veel ijzerwerk zwart 
geverfd worden. De mensen die 
op het veld aan de slag gaan 
krijgen als opdracht mee mooie 
volle hoge bossen te kweken waar 
we niet veel van zullen plukken, 
maar wel bloemen op steel van 
zullen gaan knippen.

De ontwerpers zijn nog nooit 
zover geweest als dit jaar. Nee ze 
hebben de maquette niet af. Ze 

hebben een prachtig draaiboek 
met alles wat we moeten weten 
erin. Hoe fijn is dat. Ze hebben 
tijdens de bouw alle tijd zich te 
focussen op het proces en de 
details. Dat moet gaan.

Het mooie is dat er dit jaar 
niemand de steiger op hoeft 
(behalve wanneer de constructies 
omhoog gaan en de manden etc. 
geplaatst gaan worden). Het hele 
bouwseizoen wordt er gewerkt 
aan zogenaamde tafelprojecten. 
En ja ook het laatste weekend. 
Er zullen maar liefst 288 stalen 
kruizen aangekleed moeten 
worden met ijzer en in de laatste 
week met bloemwerken etc. 
Sorry metertikkers!

Het is een wagen waar elke 
“bouwer” direct mee aan de slag 
kan en tot en met de 1e zondag 
van september druk mee bezig 
kan zijn. Of je nu aan de bossen 
dahlia op het veld bouwt of aan 
de tafelprojecten in de tent of aan 
de constructie van de wagen of 
aan de kinderuurtjes, of aan de 
inwendige mens die hongerig en 
dorstig is, het maakt niet uit!! Al 
ben je alleen ondersteunend lid. 
We hebben een ieder hard nodig. 
Samen bouwen we aan Buurt-
schap Molenstraat.

Tot in de tent of op het veld,
Voorzitter Nicole Godrie

Voorwoord
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AVG:
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) van toepassing.
Deze privacywet gaat onder andere 
over het bewaren en beschermen van 
persoonsgegevens.
U krijgt regelmatig de nieuwsbrief en 
andere buurtschap gerelateerde infor-
matie van buurtschap Molenstraat. Om 
u de nieuwsbrief en andere informatie 
te kunnen toesturen hebben wij uw 
emailadres geregistreerd.Wilt u dat uw 
gegevens uit ons bestand verwijderd 
worden?
Dan kunt u ons dat voor 25 mei laten 
weten door een email te sturen naar: 
secretariaat@buurtschapmolenstraat.
nl
Ook na deze datum kunt u op elk 
moment uw gegevens laten verwij-
deren door u af te melden voor nieuws-
brieven etc. Als u emails wilt blijven 
ontvangen hoeft u niets te doen.
Uw emailadres blijft dan geregistreerd 
staan. Deze door ons geregistreerde 
emailadressen worden alleen gebruikt 
voorhet versturen van nieuwsbrieven 
en andere buurtgerelateerde infor-
matie en worden niet beschikbaar 
gesteld aan derden.

Verkeersregelaars Kindercorso:
Het duurt nog een paar maanden maar 
alvast ter info: ook dit jaar worden we 
weer gevraagd
om verkeersregelaars te leveren 
tijdens het kindercorso (3e zondag in 
september).
Heb je tijd, meld je dan zsm aan om te 
helpen via: buurtschapmolenstraat@
gmail.com

Buurtfeest:
Het buurtfeest staat gepland voor 

zaterdag 3 november bij cafe D’n 
Ossekop.
Tijdens de algemene ledenvergadering 
werd besloten om voortaan een eigen 
bijdrage te vragen
voor het diner a € 10,- per persoon.

Nix:
Het bouwseizoen is weer volop aan de 
gang en we willen nog even duidelijk 
maken dat het bij wet verboden is te 
roken in de gebouwen maar ook in 
de tent en dat er geen alcohol wordt 
geschonken aan jongeren die nog 
geen 18 jaar zijn.

Veiligheid:
De corsotent is en blijft een bouw-
plaats. Denk ten alle tijden aan je eigen 
maar ook aan andermans veiligheid. 
Hetzelfde geldt voor het bloemenveld. 
Er wordt o.a. gewerkt met mechanisch 
en elektrisch gereedschap. Ook het 
speeltuintje bij de tent is niet zonder 
gevaar. Ouders let op jullie kinderen, 
jullie blijven ten alle tijden verantwoor-
delijk voor jullie eigen kinderen.

Website:
De website is al weer een tijdje “In 
the Air” maar we zoeken nog steeds 
iemand die de site wil bijhouden. Heb 
je interesse of wil je graag meer info, 
stuur een mailtje naar: secretariaat@
buurtschapmolenstraat.nl

Polsbandjes voor de TTT- en 
entree bewijzen:
De procedure mbt de uitreiking van de 
tentoonstelling en entree bewijzen zal 
dit jaar aangepast worden. Op vaste 
tijden zullen de bandjes voortaan 
kunnen worden opgehaald.
Verdere info zal tzt volgen.

Van de bestuurstafel
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Onderstel indrinken -(als de tent dicht is) 
Bouwplaats 

film avond ( datum volgt)
Bouwplaats

Toon je sixpack - 4 augustus 2018 
Bouwplaats

Vissen / Theekransje - Zaterdag 11 augustus
Aan of op het water / Tent

“Verrassingsuitje” - 19 augustus 2018
Verrassing 

Werkersvergadering - 24 augustus 2018
Ossekop

Doorwerkdag -26 augustus 2018
08.00 uur - Bouwplaats

Corso - 2 en 3 september 2018
Zundert

Evaluatievergadering - 14 september 2018
Victoria

Buurtfeest - 3 november 2018
Ossekop 

beachtoernooi  - 17 juni
bs Schijf

Boerendart - 1 juli - 
bs Veldstraat

Corsong - 18 augustus
bs ‘t Stuk

Activiteiten buurt

Activiteiten anderre buurten
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Bedankt Eduard, dat je aan mij 
gedacht hebt voor het schrijven van 
een stukje.
Ik zal mezelf gelijk voorstellen aan 
de mensen die mij nog niet kennen: 
Mijn naam is Jurjen Kuijstermans 
en ik ben 19 jaar. Sommigen zullen 
mij misschien ook wel kennen 
als Rucphen. Dit komt omdat ik 
nog thuis woon bij pa (Peter), ma 
(Marlies),  Yanique en Laurens in 
Rucphen. Dan komt natuurlijk gelijk 
de vraag hoe ik van buiten Zundert 
toch in deze buurt terecht ben 
gekomen.

Toen ons Pa ongeveer mijn leeftijd 
had, ging hij in de corso periode 
wel eens oppassen op  Bianca en 
Wendy van de Wouw. Zodat Gerry 
en Willy naar de tent konden. Maar 
Bianca en Wendy wilden ook in de 
tent kijken dus dan ging pa gewoon 
mee. Op deze manier is hij blijven 
hangen bij Molenstraat. En hij heeft 
het virus goed te pakken gehad, 
want hij heeft het bij ons thuis aan 
alle drie doorgegeven.

Nadat ik vorig jaar mijn diploma 
voor het Gymnasium heb gehaald, 
heb ik besloten om Elektrotech-
niek te studeren aan de Technische 
Universiteit van Eindhoven. Maar 
helaas omdat ik niet genoeg studie-
punten heb weten te halen, mag 
ik niet verder met deze opleiding.  
En daarom ga ik volgend jaar ook 
in Eindhoven Werktuigbouwkunde 
studeren. Ik hoop dat deze oplei-
ding mij net iets beter ligt, zodat ik 
over 5 jaar mijn diploma heb. Ik heb 

het geluk gehad om via een vriend 
bij Prodrive Technologies terecht te 
komen. Dit is een elektronicabedrijf 
dat gevestigd is in Son. Hier ben 
ik werkzaam als Service Engineer 
naast mijn studie. Ik zit dus door-
deweeks meer in Eindhoven dan 
thuis. 

En tot slot om terug te komen op 
het virus, ook ik heb het goed te 
pakken. Als klein kind droomde ik er 
van om mee te mogen bouwen met 
de grote mensen aan de wagen. 
Stiekem hoop ik dat ik dit ook door 
kan geven aan mijn vriendin. Dit is 
ook wat ik hartstikke graag doe. Als 
het even meezit ben ik soms wel 4 
of 5 avonden per week in de tent 
te vinden. En taxi Rucphen die rijdt 
wel even, waar ik ze overigens hart-
stikke dankbaar voor ben. Ik hoop 
nog heel veel jaren mee te mogen 
helpen en ik twijfel er niet aan dat 
we toch echt nog een keer gaan 

Mauwen met … Jurjen Kuijstermans 
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mogen stoppen in de komende 
jaren.

Nou ik heb wel weer genoeg verteld. 
Daarom wil ik graag het stokje 
doorgeven aan Edwin Smits. Want 

hij is net als ik toch wel een beetje 
de toekomst van de Molenstraat.

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

www.maasjacobs.nl
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Zoals ieder jaar waren een aantal 
brainstorms met zijn vieren (Ton, 
Jesse, Gijs en Robin) het startpunt 
van het ontwerpproces. Ergens 
in oktober kwamen de eerste 
schetsen op papier en al vrij snel 
werd duidelijk dat we een favoriet 
hadden waarmee wij tweeën verder 
aan de slag zouden gaan.

In eerste instantie lag de focus van 
het ontwerp nét wat anders, maar 
na veel tekenen en lezen werd het 
steeds duidelijker: we willen een 
ontwerp maken dat niet zomaar 
aan alle (ongeschreven) regels van 
het corso voldoet. Geen ontwerp 
met constructie aan de binnen-
kant, papier-maché of karton daar 
omheen en als afwerking getikte 
dahlia’s… Geen beeld met een 
herkenbaar vooraanzicht of een 
transformatie in twee minuten, 
maar écht wat anders.

Het werd ‘Façade’, een installa-

tieve corsowagen. Het paradijs als 
thema; het verlangen naar alles-
overheersende weelde. We bouwen 
Het Hof van Eden als een decorstuk, 
volledig gericht op één zijde. Deze 
zijde verbeeld het paradijs met een 
overvloed aan prikkels: fantasie 
bloemen en planten, subtiele 
bewegingen, mist, geluiden etc. Als 
publiek mag je haast moe worden 
van alles wat er op je afkomt. Aan 
de andere kant de ‘backstage’ van 
het paradijs; de constructie, tech-
niek, contragewichten, aggregaten 
en speakers, alles in functie om 
de paradijskant zo overweldigend 
mogelijk te maken. Een backstage 
die het paradijs verklaart: zó werkt 
het, zo zit het in elkaar, en hiermee 
de façade onthult.

Na wat brainstorms met groepen 
buurtgenoten in allerlei samen-
stellingen (constructie, beweging, 
muziek, etc…) hebben we de uitein-
delijke vorm van de wagen bepaald. 

Façade
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Een moeilijk proces, omdat we de 
grenzen opzoeken, maar uiteinde-
lijk hebben we een tof plan liggen 
om mee aan de slag te gaan.

Om zomaar eens wat getallen op te 
noemen: we bouwen drie wagens, 
met 36 constructieve driehoeken 
omhoog waar in totaal 288 kruizen 
aan hangen. De ‘wand’ van in totaal 
36 meter lang en 9 meter hoog 
hangt volledig naast het onderstel; 
waardoor we meer dan 6 ton aan 
contragewicht nodig hebben. Dan 
zijn er nog 3 aggregaten, 4 water-
vaten, met pompen voor de mist, en 
we gaan werken met ongeveer 40 
kleine speakertjes (de oproep hier-
voor volgt nog). Kortom, behoorlijk 
heftig! Maar dat is ook wat deze 
wagen aan de ‘paradijskant’ moet 
uitdragen, vol overvloed.

Bovendien passen er maar twee 
wagens tegelijk in de tent, dus 
komt de eerste die constructief en 
technisch af is, buiten te staan.

Om alle onderdelen op een goede 
manier op elkaar aan te laten 
sluiten hebben we een werkboek 
gemaakt dat voor iedere buurt-
genoot beschikbaar is. Hierdoor 
hebben we in de tent een handlei-
ding om aan de slag te gaan, en 
kan iedereen die het interessant 
vindt eens lekker rondneuzen in 
alle elementen van de wagen. Dit 
werkboek ligt geprint klaar in de 
tent, en de laatste versie is altijd 
digitaal in te zien via de link in de 
groepsomschrijving van de Ouder-
schap Molenstraat app.

Gelukkig is er ook méér te doen 
dan meten, contragewichtblokken 
storten, de constructie en de 
techniek; want op de 288 kruizen 
komen de plantachtige ‘bloem-
stukken’ waar we met alle buurtge-
noten heerlijk aan kunnen prullen. 
De transparantie en de schaal zijn 
belangrijk; niet alles wordt zomaar 
getikt, maar we gaan tot in detail 
buigen, rijgen, knopen, plakken, 
steken, knutselen, fröbelen en 
priegelen. Van plant, tot dahlia, 
tot bloemblaadje en alternatieve 
bladeren en bloemsoorten.

Alle 288 kruisjes met daarop een 
‘bloemstuk’ zijn demontabel en 
worden op de grond voorbereid. In 
het laatste weekend zal het “steken 
en tikken” dus wat anders lopen dan 
normaal; we gaan teams maken en 
de bloemen, stengels en blaadjes 
worden op allerlei manieren vast-
gemaakt.

Erg spannend dus! Het wordt hard 
werken, maar we hebben er het 
volle vertrouwen in dat we samen 
met de Molenstraters weer iets heel 
bijzonders op straat gaan zetten. 
Bijzonder wordt het zeker ;)

Wij hebben er zin in! 
Gijs en Robin
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Gelukkig hebben we de foto’s nog
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Zaterdag 31 maart was het weer 
tijd voor de jaarlijkse paasactivi-
teit! Dit jaar niet in het bos, maar 
bij onze eigen bouwplaats. We 
begonnen de middag met knut-
selen aan de kindertafels met 
kinderkrukjes. Eieren verven en 
versieren, mandjes vouwen en 
kleurplaten kleuren. Wat hebben 
we een creatieve kinderen bij 
onze buurtschap zeg! Na het knut-
selen was het tijd voor een beetje 
beweging! Paashaas Marit gaf alle 
kinderen de opdracht om rond 
de loods alle chocolade 
eieren te gaan zoeken. 
Er was een leuke samen-
werking tussen jong en 
oud. De jongere kinderen 
zochten in de speeltuin. 
De oudere kinderen 
achter het hek. Er werd 
in bomen geklommen 
om alle eieren te vinden. 
De jongere kinderen 
bleven netjes voor het 

hek, waar de oudere kinderen 
de gevonden eieren aangaven. 
Vervolgens brachten de jongere 
buurtgenootjes deze weer naar de 
paashaas. Na al dat zoeken was 
het tijd om even bij te komen in de 
loods. Dit met een potje bingo! Had 
je alle plaatjes op de kaart vol, dan 
mocht je een prijsje uitkiezen van 
de prijzen tafel. Ondertussen werd 
er natuurlijk nog wat gedronken en 
gesnoept. Het was een geslaagde 
middag. Bedankt voor alle gezellig-
heid en tot volgende keer!

Pasen vieren bij buurtschap molenstraat
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Omdat we nu mooi de ruimte 
hebben in onze loods, is er in de 
herfst en winter elke maandagvond 
door een groepje fanatiekelingen 
allerhande klusjes gedaan. Zo is 

de zolder opgeruimd en 
zijn er mooie stellingen 
gemaakt om de spullen 
in op te bergen. De 
heftruck en de aanhang-
wagen zijn gerepareerd. 
Er zijn nieuwe leuningen 
gemaakt. De containers 
en de zeilenwagen, die 
we nu niet meer nodig 
hebben, zijn afgevoerd. 
De deuren zijn geschil-

derd. Kortom er is weer een hoop 
gebeurd zodat we weer klaar zijn 
voor het nieuwe bouwseizoen!

Winterklussen

H. Bloedlaan 269
2320 Hoogstraten
Tel. 03/3147742

Molenstraat 35
4881 CP  ZUNDERT
Tel. 076-5973460

.COM

WWW.
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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 gezel-
lige groep jonge buurtgenootjes zal 
zijn! Niet alle datums en tijden zijn 
al bekend, dus hou de molenstraat 
nieuwsbrief goed in de gaten.

Kindermiddag
Zoals jullie in de molenstraat 
nieuwsbrief hebben kunnen lezen, 
vindt de kindermiddag dit jaar 
plaats op woensdag 6 juni van 
13.30 uur tot 17.00 uur. We gaan 
er weer een gezellige middag van 
maken! 

Kinderuurtjes 
De jaarlijkse kinderuurtjes mogen 
uiteraard niet ontbreken. Deze 
vinden 4 weken voor het corso 
plaats op donderdagavond 9, 
16 en 23 augustus. Het laatste 
kinderuurtje brengen we weer een 
bezoekje aan het bloemenveld. 

Hier zullen we weer allerlei gezel-
lige spelletjes doen. Dit zal zijn 
op dinsdagavond 28 augustus. De 
kinderuurtjes duren van 18.45 uur 
tot 19.30 uur. Er zullen allerlei leuke 
activiteiten zijn rondom het thema 
‘facade’! 

Tentenbezoek 
Als laatste activiteit van dit jaar, 
hebben we het jaarlijkse tenten-
bezoek. Dit zal plaatsvinden op 
zaterdagochtend 25 augustus. Vind 
jij het leuk om een kijkje te gaan 
nemen in de tenten van andere 
buurtschappen? Ben jij nieuws-
gierig 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 buurtge-
nootjes te zien bij de leuke kinder-
activiteiten. Tot snel!

Zaterdag 21 april gingen de knollen 
weer in de grond. Het was prachtig 
weer en we waren met een grote 
groep mensen. Er moest van alles 
gebeuren. De kisten werden op de 
wagen geladen en 4 mensen zaten 
achter op het plantmachine om 
op ieder piepje een knol in de pijp 
te laten vallen. Op een gegeven 
moment was het paniek, want Peter 
Vriends zijn pijp zat verstopt. Heel 

zijn pijp zat vol en na flink porren 
met een stok, viel er een hele kist 
knollen tegelijk naar beneden. Op 
één stuk van het veld komen straks 
heel veel planten te staan. Komt 
dat zien mensen!  en breng gelijk 
een hak mee, want onze volgende 
klus is het veld onkruid vrij houden.

Kinderactiviteiten nieuws

Knollen planten
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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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Hoi ik ben Lola Verpalen en ik ben 6 jaar. 
Ik heb een grote broer (Teun) en een 
klein broertje (Kees). Ik zit nu in groep 
3 van de Zonnebloem. Wat ik leuk vind 
op school is gymmen en thuis vind ik het 
leuk om op de skippybal te spelen en op 
de trampoline te spelen met of zonder 
de skippybal. 

Ben je afgelopen jaar met de wa-
gen ‘boodschappen’ komen hel-
pen in de tent? 
Ja, ik ben komen helpen met het 
bloemen prikken. Dat vond ik heel leuk 
om te doen. 

Wat zou je later in de tent willen 
doen als je groot bent? 
Ik zou dan heel graag bloemen willen prikken. 

Ga je ook wel eens naar de kinderuurtjes in de tent? 
Ja, ik ben al naar heel veel kinderuurtjes geweest. Ik vind het knutselen 
en het spelen met de andere kinderen tijdens het kinderuurtje heel leuk 
om te doen. 

Wie van papa of mama zit het meeste in de tent denk jij? 
Ik denk dat papa het meeste in de tent zit. 

Welke snoepjes zou je graag in de tent willen? 
Ik vind de mentos rolletjes heel lekker. 

Waar ga je altijd het grote corso kijken? 
Ik ga altijd corso kijken in de Manderslaan bij oma Lisa 

Heb je ook al wel eens meegedaan met kindercorso? 
De laatste keer heb ik niet meegedaan. Toen ik wat kleiner was heb ik 
meegedaan met het kindercorso. Ik zou nog wel graag een keertje mee 
willen doen. 

Nou Lola het was erg gezellig bij jou en wat leuk dat je de kinderuurtjes 
zo gezellig vindt! 

In de bloemenbak Lola Verpalen
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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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Vaandelfeesten

Op 13 januari stond het vaan-
delfeest weer op de agenda. Dit 
jaar werd het georganiseerd door 
buurtschap Schijf op een wel 
heel bijzondere locatie! Buurt-
schap Schijf had een loods geheel 
omgetoverd tot feestlocatie met 
paarse en turquoise tinten. Rond 8 
uur begon de presentatie van het 
vaandel met allereerst beeld van de 
koning waarin hij grapjes maakte 
over alle bloemencorsowagens van  
het afgelopen jaar. Daarna kwamen 
ongeveer 50 figuranten al stam-
pend en dansend naar voren en 
werd het vaandel gepresenteerd op 
het podium. Enkele minuten later 
kon het feest beginnen, de Jambas-
sadors (een coverband uit Utrecht) 
zorgde ervoor dat iedereen uit zijn 
dak ging! Samen met vele corso-
bouwers hebben we er een mooi 
feest van gemaakt.

Bingo 
Op 24 maart stond de jaarlijkse 
bingo weer op de agenda. Dit jaar 
lag de presentatie van de prijzen 
en het roepen van de nummers 
in handen van Kees en Rob. Zoals 

elk jaar waren er weer 10 rondes 
waarin je leuke prijzen kon winnen 
die vanuit sponsoren komen. Na de 
10 rondes was het zover. De twee 
superrondes. De hoofdprijs van de 
eerste superronde was zoals elk 
jaar het halve varken. In de andere 
ronde werd er gespeeld om een 
vuurkorf met een gourmet bon. 
Het was een hele gezellige avond 
met mensen van de buurt zelf en 
mensen van buiten de buurt. Tot 
volgend jaar. 

Droptocht 
Mijn eerste droptocht. Dit jaar liep 
ik voor het eerst mee met de drop-
tocht van buurtschap Molenstraat, 
ik had geen idee wat me te wachten 
stond. Om half 8 verzamelen bij 
Den Bels, daarna de vrachtwagen 
in. Nadat we volgens mij een uur in 
de vrachtwagen hebben gezeten en 
bij een of andere kas waren afgezet 
kwam Rob met het goede nieuws 
dat hij zelf geen idee had waar we 
waren,“overdag zag het er anders 
uit”. Eerst geproost op een goede 
afloop, daarna toch maar gaan 
lopen. We kwamen uit bij een weg 
waar de eerste discussie ontstond, 
de één wilde rechts de ander links. 

Activiteiten verslagen
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We besloten om links te gaan wat 
achteraf behoorlijk om was. Na een 
tijd lopen kwamen we het eerste bord 
tegen “Strijbeek” stond erop. Bij het 
eerste café lekker wat gedronken, 
kwamen we het volgende café 
tegen. Café Den But nog wel. Hier 
hebben er een paar een trauma aan 
over gehouden en hebben we dat 
café maar overgeslagen (Yaniek-
Schellekens en Gijs Martens). Na 
weer een tijd gelopen te hebben 
kwamen we uit bij een schuur waar 
een feest bezig was. Onze feest-
beesten Danny en Rob Gommers 
hadden wel zin in een feestje en 
wilden een kijkje binnen nemen. Na 
een kwartier wachten kwamen ze 
teleurgesteld terug dat we toch met 
teveel waren om binnen te mogen. 
Na 9 kilometer en langs de Mosten 
te zijn gelopen kwamen we aan 
bij een petanque hal. Wij met zijn 
alle naar binnen, pilsjes drinken en 
petanque les van 2 mannen. Met als 
hoogtepunt het Molenstraat kampi-
oenschap petanque. De winnaars 
Gerrit Jorissen, Henri Vlaszak en 
Rob Gommers. Daarna toch maar 
taxi Wessel gebeld want die 8 kilo-
meter naar Den Bels vonden we net 
wat te ver. Eenmaal terug bij Den 
Bels (om 3 uur) werden we verwend 
met twee dienbladen met broodjes 

knakworst, daarna was het voor mij 
tijd om naar huis te gaan, ik moest 
namelijk om 9 uur aanwezig zijn op 
de voetbal. Ik vond het een leuke 
avond/nacht en als het aan mij ligt 
volgend jaar weer! Dit stukje is 
geschreven door Wim Bekers.

Nieuwjaarsborrel 
Halverwege mei word mij gevraagd 
of ik een stukje zou willen vertellen 
over de nieuwjaarsborrel. De 2e 
editie van de nieuwjaarsborrel vond 
plaats vrijdag 5 januari. Er waren 
kerstbomen geregeld voor de sfeer, 
met lichtjes en een achtergrond 
muziekje. Op de buitenplaats bij de 
loods stonden enkel vuurtonnen, 
om de buurtgenoten te verwarmen 
op die koude winteravond. Uiter-
aard konden de buurtgenoten die 
aanwezig waren, zo’n 24 stuks, 
genieten van een hapje en een 
drankje. Onze voorzitster Nicole 
Godrie verwelkomde de aanwezigen 
en sprak een woordje over een mooi 
nieuw jaar . Hierop werd een glaasje 
champagne gedronken en geproost. 
Het wat een gezellige avond, er 
werd gepraat en gelachen, hope-
lijk komen er volgend jaar grote 
getalen buurtgenoten naar deze 
gezellig nieuwjaarsborrel. Dit stukje 
is geschreven door Inge van Erk.
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Zaterdag 28 april was het de grote 
dag voor Yorrick Lagarde, de dag 
dat hij officieel zijn bedrijf in tuinma-
chines en gereedschap kon openen 
in Breda! Het was een geslaagde 
drukke dag en uiteraard was Buurt-
schap Molenstraat ook van de partij 
om een kijkje te komen nemen in 
de net ingerichte showroom, de 

werkplaats om alle reparaties in 
uit te kunnen voeren en de zaag-
show die buiten werd gegeven door 
meervoudig Nederlands en Euro-
pees Kampioen carvingzagen.
Nieuwsgierig naar mijn bedrijf? 
Kom dan gezellig eens langs, de 
koffie staat altijd klaar op de Nikkel-
straat 26 in Breda.

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.

Bijdrage 2018

Opening Lagarde Techniek
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Het idee voor de Mailstreet is 
ontstaan vanuit Lars van Hassel. 
Hij stelde aan Hans de Wijs voor 
om een aantal keer per jaar een 
boekje uit te geven, waarin infor-
matie en leuke weetjes in worden 
opgenomen. Dit om het contact 
met  buurtgenoten optimaal te 
blijven houden.
We brengen inmiddels al het 19e 
jaargang rond, dus dat houdt in dat 
we de Mailstreet al 18 jaar maken! 
In de beginjaren werd het boekje 
nog handmatig samengesteld. Er 
kwamen toen een paar buurtge-
noten bijeen bij iemand thuis en 
zij liepen heel de avond rond de 
tafel om diverse vellen te pakken, 
op volgorde te leggen en te nieten 
tot een boekje. Het drukwerk werd 
toen nog verzorgd door Ruud Herij-
gers bij zijn toenmalige werkgever.
Inmiddels zijn we gelukkig gemo-
derniseerd en maken we ons boekje 
met behulp van het programma 
InDesign

In de loop der jaren heeft de 

Mailstreet heel wat redactieleden 
gehad. De eerste redactieleden 
waren: André, Bart, Desiree, Lars, 
Marco  en Wendy. De redactieleden 
nu zijn: Ralph, Jeanne, Gerrit, Ellen, 
Ankie en Myrthe. Ieder redactielid 
is in principe verantwoordelijk 
voor een paar rubriekjes in de 
Mailstreet. In de voorbereidingen 
komt de redactie eerst bijeen om 
de inhoud door te spreken en of er 
nog eventuele gebeurtenissen of 
nieuwe rubrieken moeten worden 
toegevoegd. Daarna gaat iedereen 
aan de slag met zijn/haar stukjes 
en uiteindelijk worden deze verza-
meld en nagekeken. Als dit alle-
maal gebeurd is, vind de eindre-
dactie plaats en gaat het naar de 
drukker. Als het van de drukker 
afkomt wordt de bezorging van de 
Mailstreet door Jeannette en André 
gedaan. André doet de bezorging 
al vanaf het begin. Jeannette is het 
later op gaan pakken.

Undercover commissie
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10 jaar wandelevenement Zundert 
was voor de WEZ-commissie een 
reden om iets extra’s te doen; een 
klein feestelijk tintje mocht er toch wel 
bij zijn. 
Bij de afgelopen jaarvergadering 
werd het financiële verslag toegelicht 
door onze penningmeester. Voor alle 
aanwezigen was het duidelijk, dat WEZ 
2017 aan de debetzijde van de boek-
houding opnieuw een bijzonder mooi 
geldbedrag had opgeleverd. Misschien 
ondertussen zelfs wel een opbrengst, 
die de buurtkas moeilijk meer kan 
missen. Echter, toen na afloop de 
vrijwilligerslijst ‘hulp WEZ’ werd opge-
haald was dit wel een grote afknapper. 
Slechts 2 buurtgenoten hadden zich 
opgegeven om het weekend van 
zondag 15 april 2018 te helpen. De 
vraag was: hoe nu verder?. Met wat 
lobbyen werden er gelukkig toch nog 
wat mensen gevonden, maar eigenlijk 
niet voldoende. De commissie stond 
even onder druk en dat konden we 
er eigenlijk niet bij gebruiken. Er was 
immers sowieso al werk genoeg te 
doen. Gelukkig hadden we de start/
finish locatie al in een vroeg stadium 
vastgelegd. Ook de pauzepost was al 
in januari geregeld. Tja dan heb je een 
start, pauze en finish en daar tussenin 
het uitstippelen/uitzetten van de 
routes voor de verschillende wandel-
afstanden natuurlijk. Zo gemakkelijk 
zoals het nu wordt omschreven is het 
absoluut niet. 
Op zondag 15 april was het zover, we 
waren allemaal om 07.00 uur aanwezig 
in de loods bij boomkwekerij Richard 
de Bie. Eerst een worstenbroodje met 
koffie of thee, het zwarte WEZ T-shirt 
aantrekken, een kort praatje en daarna 
snel naar je werkplek om dit verder in 

te richten, operationeel te maken en 
eventuele nieuwkomers bij te praten. 
Want hierna kwamen al gauw de 
eerste wandelaars binnen gedrup-
peld en die wilden natuurlijk gelijk 
inschrijven. Op een gegeven moment 
werd er gevraagd of er gestart kan 
worden. Sorry, ik heb nog niets van de 
voorrijders gehoord! Tegen kwart voor 
acht konden ze dan vertrekken rich-
ting de Zundertse Molen en vervol-
gens naar Stuivezand. En als eenmaal 
de eersten vertrokken zijn, pas dan 
kun je zien of alles geordend verloopt. 
Want als gastheer/vrouw wil je geen 
strubbelingen of oponthoud. Bij de 
inschrijving was het zo’n drukte, dat 
we toen al inzagen dat het een topdag 
zou worden. Ook bij de pauzepost 
zag er alles netjes uit en zag je een 
team, dat op elkaar was ingespeeld. 
Je zou denken 100 stoelen, dat moet 
genoeg zijn. Iets na tien uur zag het 
zwart van de wandelaars, die alle 100 
stoelen bezet hadden. Ja, er werden 
goede zaken gedaan. Na vertrek bij de 
pauzepost werd het tweede gedeelte 
aangevangen, alleen de 20 en 25 km 
moesten nog over de Pannenhoef, 
zonder twijfel een van de mooiste 
wandelstukken. 
Hierna richting Klein Zundert van 
waaruit de draaiende molen een mooi 
aanzicht was. Daarbij werd de wande-
laar zelfs in de gelegenheid gesteld de 
molen te bezichtigen, wat door velen 
werd aangegrepen.
Samengevat kan de WEZ-commissie 
terugkijken op een zeer geslaagde 
10e editie van het Wandelevenement 
en daarbij bijzonder tevreden zijn over 
dit jubileumjaar. Door de geweldige 
weersomstandigheden was het ideaal 
wandelweer en dat maakte alles in één 

Weer een zeer mooi resultaat voor het 
Wandelevenement Zundert.
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woord af. 2018 heeft ook een nieuw 
record aan opkomst van wandelaars 
opgeleverd. Hier mogen/moeten we 
ontzettend trots op zijn!
Een woord van dank is op z’n plaats 
aan de wandelaars, sponsors en 
begunstigers, vrijwilligers, Henk en 
Michael de Bie (startlocatie) alsmede 
Toon en Annie van Riel (pauzelocatie).
Al met al staat Wandelevenement 
Zundert (WEZ) na 10 jaar binnen de 
Zundertse gemeenschap, maar ook 

ver daarbuiten, zeer goed aange-
schreven. De grote uitdaging zal nu 
worden om hetgeen wat bereikt is te 
stabiliseren. Als buurtschap moeten 
we beseffen dat we hiervoor met z’n 
allen de schouders eronder moeten 
zetten en het evenement moeten 
koesteren.
Tot slot moeten we helaas mede-
delen dat Johan Nouws afscheid heeft 
genomen van de WEZ-commissie. 
Johan is gestopt als route-uitzetter 
van de 5 verschillende wandelaf-
standen. Johan was de man van het 
eerste uur, de initiatiefnemer, degene 
die het aandurfde een nieuwe activi-
teit die geld oplevert voor de buurt-
schap op te zetten en te organiseren. 
Een wandelevenement met uiteinde-
lijk het bekende resultaat. Wij willen 
Johan ontzettend bedanken voor alle 
getoonde inzet in de afgelopen 10 
jaar. Johan heeft te kennen gegeven 
het evenement wel te blijven onder-
steunen met hulp in het wandel-
weekend en hij staat ervoor open 
om zijn ervaringen te delen met de 
nieuwe route-uitzetter. Nogmaals 
bedankt Johan!
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Verhuisd: Marco, Nicole en Silke Verkooijen
 De Tuintjes 29
 4881 ER Zundert

Verhuisd: Hans en Mariska Antens
 Oranjeplein 14
 4884 GJ Zundert

Verhuisd: Nicole, Marco Wim en Marit Bekers
 Heerdgang 20
 4881 EP Zundert

Verhuisd: Koosje Straver- van Dijk
 Elisabethlaan 24
 4881 DA Zundert

Verhuisd: Studio Mieters
 Markt 2a Zundert

Geboren: Op 28 januari: Cas
Zoon van: Ralph Braspenning en Florance de Wijs
Broertje van: Luuk
 Wildertsedijk 39
 4881 ET Zundert

Geboren: Op 3 mei 2018: Cato
Dochter van: Joep Lugtenberg en Hanneke Herrijgers
Zusje van: Hugo
 Pastoor oomenstraat 10
 5121 EN Rijen

Geboren: Op 25 mei 2018: Hana
Dochter van: Henri & Bojana Vlassak
Zusje van: Sara
 Nikolaja gogolja 5
 11030 Belgrado (Servië)

Mededelingen
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Molenstraat 129
4881 GD Zundert

076-597 41 55



ZONNEWIJZER
VERKOPERS GEZOCHT
Word jij leerling in groep 7 of 8 van het schooljaar 2018-2019 van een van de 
basisscholen in de gemeente Zundert of in Schijf, dan mag je dit jaar 
Zonnewijzers (programmaboekjes) voor de Stichting Bloemencorso Zundert 
verkopen.

Per verkochte zonnewijzer ontvang je 
€0,20. Als je meer dan 100 Zonnewijzers 
verkoopt, krijg je daar een bonus van 
€4,50 bovenop.

Wil je graag programmaboekjes 
verkopen, dan kun je op dinsdag 7 
augustus 2018 vanaf 13.30 uur tot 17.00 
uur programmaboekjes ophalen in de 
corsokamer aan  de Industrieweg 3, 
4881 EW Zundert.

Op dinsdag 21 augustus van 13.30 uur 
tot 17.00 uur moet je het geld en de 
overgebleven boekjes weer inleveren. 

Heb je nog vragen, dan kun je van 
maandag tot en met donderdag bellen met 
mevrouw Rita de Meijer, telefoonnummer: 
06-309 24 126.

Vanaf 7 augustus op te halen 
in de corsokamer aan de 

Industrieweg 3 in Zundert


