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Voorwoord
Buiten is het warm. Ik zit binnen
met een ventilator aan mijn zijde
te bedenken wat ik zal gaan
schrijven . Ik denk terug aan de
afgelopen weken. Wat waren ze
warm. En wat waren ze droog.
Ondanks de tropische temperaturen en omstandigheden loopt
het in de buurt op rolletjes.
Elke dag zien we duimpjes voorbij
komen van fanatieke buurtgenoten die gaan hakken op het
veld. ’s Ochtends in alle vroegte
fietst men naar de Bakkerbrugstraat om te hakken en zelfs al te
plukken. Wat overdag niet lukt
wordt afgemaakt door de groep
die ’s avonds gaat. Het toevoegen
van de avondhakploeg aan de
overdagveldploeg lijkt een succes
te worden. Dat is nodig want de
groep van overdag wordt steeds
kleiner. En gezien het feit dat men
tegenwoordig tot 68 jaar moet
werken zal de groep van overdag
niet snel groter worden. Uiteraard
zien we wel graag dat mensen die
overdag tijd en zin hebben zich
overdag aansluiten bij de groep
die naar het veld gaat.
Ook op de bouwplaats gaat alles
lekker door. Na een spannend
voortraject waarin we goed en
kritisch hebben gekeken met
de bouwcommissie of we deze
wagen konden bouwen is men
ervoor gegaan. We kunnen

stellen dat de bouwcommissie
samen met Robin en Gijs alles
tot in de puntjes heeft voorbereid. En natuurlijk willen Robin en
Gijs graag hun creativiteit tot het
laatst gebruiken (en terecht) om
waar het kan het ontwerp sterker
te maken.
Het gaat een uitdaging worden
dit jaar. Het gaat anders worden
dit jaar. Het zal vreemd worden
dit jaar. Geen rijen tikkers op de
steiger, geen honderden kisten
bloemen om te steken. Wat dan
wel? Heel veel bloemstukken die
we met alle stekers en tikkers
gaan maken. Denk niet dat er
geen werk is! Er is juist heel veel
werk.
Het fijne is dat we dat gewoon op
een stoel aan tafel kunnen doen.
Tot slot kan ik met enige trots
melden dat onze tent en loods
definitief vergund zijn. Tevens is
het opstalrecht voor 30 jaar getekend. Hulde aan alle buurtgenoten die de afgelopen jaren op
wat voor manier dan ook hieraan
hebben meegewerkt!
En zoals iemand uit het bestuur
zei: “weer een agendapunt
minder voor de vergadering”.
Ik wens alle Molenstraters een
fijn corso en fijne laatste week
toe. Tot aan de Wildertsedijk 22a.
Nicole Godrie
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Molenstraat 47a Zundert | info@antequerqus.nl
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Van de bestuurstafel
Bouwplaats
Met trots en dank aan iedereen die
hieraan heeft meegeholpen kunnen
we melden:

Heb je tijd, meld je dan zsm aan om te
helpen via: buurtschapmolenstraat@
gmail.com Voor meer info, zie elders
in de mailstreet.

Buurtschap Molenstraat realiseert eerste ‘ideale corsobouwplaats’
Eind 2011 werd besloten dat alle
corsobuurtschappen
een
locatie
moeten vinden die voldoet aan de
wensen van de buurtschappen in
combinatie met de mogelijkheden
van de gemeente. De gemeente
draagt hierbij zorg voor de locatie
en het bestemmingsplan. De buurtschappen zijn zelf verantwoordelijk
voor de verdere fysieke inrichting en
het naleven van de wet- en regelgeving. Met elk buurtschap wordt een
overeenkomst gesloten waarin het
gebruik van gemeentegrond is vastgelegd. Ook moeten de opstalrechten
notarieel worden gevestigd.
Donderdag 26 juli rondde buurtschap
Molenstraat, als eerste buurtschap,
dit proces af. De bouwplaats aan de
Wildertsedijk is planologisch ingepast, de vaste bebouwing is gerealiseerd, de nieuwe loods is geopend en
de tent is vergund. Dit alles binnen de
hiervoor gestelde termijn van 5 jaar.
Sterker nog, buurtschap Molenstraat
is erin geslaagd om alles in iets meer
dan 2 jaar rond te krijgen.
(op 27-07-2018 gepubliceerd op
www.zundert.nl/nieuws)

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.

Verkeersregelaars Kindercorso
Het duurt nog even maar ook dit
jaar worden we weer gevraagdom
verkeersregelaars te leveren tijdens
het kindercorso (3e zondag in
september).

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 bouwplaats. 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 verantwoordelijk voor
jullie eigen kinderen.
PET Flessen actie
Buurtschap Schijf heeft een actie op
touw gezet welke wij als buurtschap
Molenstraat
enthousiast
ondersteunen. Schijf bouwt dit jaar een
Yeti. De inspiratiebron hiervoor was
niet het dier zelf, maar de effecten van
de plastic soep in de oceanen. Buurt-
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schap Schijf organiseert naast het
bouwen van een wagen een ludieke
inzamelactie voor PET flessen. Met
het statiegeld gaan we met alle buurtschappen samen iets positiefs doen.
We doneren het totaalbedrag aan een
lokaal initiatief t.w. het vogelrevalidatiecentrum. In onze tent hangt een
poster van een gans en komt er een
grote plastic zak te hangen om alle
lege plastic PET flessen in te zamelen.
Het idee is nu dat iedereen die thuis
plastic statiegeld flessen heeft, deze
in plaats van in te leveren bij een
supermarkt, de flessen in de verzamelzak in de tent gooit. De opbrengst
van het statiegeld gaat in z’n geheel
naar deze actie.
Verder heeft Schijf een individuele
prijsvraag en levert het inzamelen
ook een winnend buurtschap op.
Uitreiken Parcoursbewijzen
en TTT Tentoonstellings polsbandjes.
Zoals in de Mailstreet al aangekondigd
gaat deze procedure veranderen.
Niemand hoeft deze op voorhand
meer te bestellen. De week voor het
corso zal er in de tent een marktkraam worden ingericht waar entreebewijzen en polsbandjes kunnen
worden gekocht. De openingstijden
zullen zijn:
zondag 26 augustus van 16.00 tot
17.00 uur
donderdag 30 augustus van 20.00 tot
21.00 uur
zaterdag 1 september van 20.30 tot
21.00 uur
Vlaggen buurtschap Molenstraat
Er zijn nog enkele heraldiek vlaggen
te koop bij Marty van Wouw da’s een
Broodje in de Molenstraat.

Entree parcours op corsozondag
Wellicht nog ten overvloede maar
iedereen woonachtig binnen de
gemeente Zundert heeft recht op
gratis toegang tot het parcours op
corso zondag. Woon je 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 uitgegeven door de gemeente
Zundert kun je terecht bij de Corsobalie voor een entreekaart. Check wel
de openingstijden.
Doorlaatbewijzen
Hiervoor kunt u terecht bij de Corsobalie in de Industrieweg.
Buurtschap Molenstraat
nieuwsbrief.
Op onregelmatige basis versturen we
een digitale nieuwsbrief naar al onze
begunstigers.
Mocht u deze ook willen ontvangen
stuur dan een mailtje naar: secretariaat@buurtschapmolenstraat.nl
Webshop
Er is op dit moment een webshop
in ontwikkeling voor onze website
waarbij het voortaan mogelijk zal zijn
om online corso shirtjes, polsbandjes,
truien, etc. te bestellen maar ook om
je in te schrijven voor bv. de buurt
BBQ en het eten voor het buurtfeest.
Er kan dan gelijk online met iDeal
afgerekend worden, wel zo gemakkelijk voor iedereen. Zodra deze online
is, zullen we dat kenbaar maken
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WWW.
.COM
Molenstraat 35
4881 CP ZUNDERT
Tel. 076-5973460

H. Bloedlaan 269
2320 Hoogstraten
Tel. 03/3147742
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Mauwen met …

Edwin Smits

Bedankt Jurjen dat je aan mij hebt
gedacht. Ik zal me meteen even
voorstellen. Ik ben Edwin Smits,
23 jaar en woon bij mijn ouders
aan de Stuivezandseweg in Klein
Zundert. Ik studeer Mechatronica
bij Avans. Verder vind ik het leuk
om te drummen en ben ik regelmatig te vinden bij ’t Stokperdje.
Dan vragen velen zich af hoe ik dan
bij de Molenstraat terecht gekomen
ben. Oorspronkelijk was ik bij buurtschap Klein Zundert. Hier ben ik als
klein corsobouwertje begonnen,
maar kwam er achter dat ik me
daar niet op mijn plaats voelde.
Het merendeel van mijn vriendengroep zat toen al bij de Molenstraat
en hadden al vaker gezegd dat ik
eens moest komen kijken en dat
het altijd gezellig was. Dus ben
toch maar eens komen kijken. Ik
weet nog erg goed dat ik de eerste
keer met Hans de Wijs meteen de
stijger op mocht om te lassen en ik
een hele leuke gezellige avond heb
gehad. Door de openheid van de
buurt voelde ik me meteen thuis en
smaakte het naar meer.
Door de interesse in de techniek en

door mijn opleiding ben ik al snel
verder betrokken geraakt bij het
bouwen van corsowagens en ben
ik ondertussen ook gevraagd bij de
bouwcommissie, waar ik al bijna 3
jaar lid van ben en wat ik heel leuk
vind.
Zo, ik heb weer genoeg verteld
over mezelf. Daarom wil het stokje
graag doorgeven aan Maud Meeuwissen. Zij is een actief corsobouwster die nog niet lang bij onze buurt
zit.

Bijdrage 2018
Onze penningmeester is de afgelopen periode samen met één van
de andere bestuursleden langs
geweest voor de contributierondgang. Heb je deze gemist, dan kan
je de bijdrage alsnog overmaken op

ons rekeningnummer bij de Rabobank: NL51RABO0144556588 Als
richtbedragen hanteren we € 12,50
per persoon of € 25,- per gezin.
Alvast bedankt voor uw bijdrage.
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MOLENSTRAAT 63 - ZUNDERT - 076 - 5972368

bouwbedrijf kunststof kozijnen vastgoed
De Ambachten 31 4881 XZ Zundert T 076-5975200
www.maasjacobs.nl
-8-

Mail-Street jaargang 19 nummer 2

Kindermiddag

Woensdagmiddag 6 juni hebben
we met de jongere buurgenootjes
weer genoten van de jaarlijkse
kindermiddag. Dit jaar hebben we
ons lekker uit kunnen leven bij
Speelboerderij ‘Den Scherpenberg’
in Schijf. Na eerst even binnen
te hebben gespeeld, gingen we
daarna lekker naar buiten. Het
was namelijk superweer deze dag!
Dieren kijken, klimmen en klauteren in de speeltuin, paardrijden
en op de kabelbaan, er was genoeg
te doen voor jong en oud! Het werd

steeds warmer, maar gelukkig
konden we verkoeling vinden in
het zwembad bij het springkussen.
Ook de waterpomp was favoriet
bij veel kinderen. Hier kon lekker
gekliederd worden met water en
zand (modder dus!). Tussendoor
konden we nog genieten van ranja,
snoepjes en een ijsje of chips.
Het was weer een geslaagde
kindermiddag. Tot in de tent bij de
kinderuurtjes allemaal weer!
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De opkomst van de Avond Hakploeg
Nadat op zaterdag 21 april de dahliaknollen de grond in waren gegaan,
is het vaak een maandje wachten
tot de eerste plantjes uit de grond
kwamen. Door de prima (nacht)
temperaturen en door de regen die
gevallen was eind april/begin mei,
waren niet alleen de planten uit
de grond gekomen, maar ook het
onkruid. Hoogste tijd dus om de
avondhakploeg op te starten en in
te schakelen!
De bemensing van de dagploeg
liep dermate terug, dat al het
werk niet meer door het kleine
groepje mensen gedaan kon
worden.Hoogste tijd om een
Avond Hakploeg te formeren, Een
tweetal jaar geleden is deze Avond
Hakploeg opgestart en bestaat
grotendeels uit “oudere” jongeren
of zijn het “jonge” oudere arbeiders.
Noemenswaardig om te vertellen
dat we naast de al bekende
hakkers, ook enkele nieuwe
gezichten mochten verwelkomen
op ons bloemenveld tw; Miranda,
Theo en Sam Bestman, Tess (“klein
hakske”) en Sam Vermeulen. Heel
fijn dat jullie de weg naar het bloemenveld hebben gevonden.
Nadat een oproep was geplaatst
in de Knollen, Hakken, Plukken
app, dat we om 18:45 uur bij de
rotonde aan de Hofdreef verzamelen op de fiets, zijn we eind mei
begonnen met het hakken tussen
de planten en werd er “voorzichtig”
met tractor en wiedeg door de

blokken gereden. Is het overigens
bij de “niet” hakkers bekend dat
bij normale regenval de dahlia’s op
1 nacht tijd 1 cm groeien en het
onkruid 4 cm !?

De beginperiode is vaak de moeilijkste periode om het veld onkruidvrij te zetten. Niet alleen omdat
de plantjes nog maar moeizaam
groeien, maar ook het feit dat de
opkomst van de Avond Hakploeg
niet altijd voltallig was. Belangrijkste oorzaken (vakantie, voetbal
problemen, uit eten, overwerk
in Emmen!, WK-voetbal, rugproblemen, etc).Gelukkig kreeg de
Avond Hakploeg dan bijstand van
de dagploeg die overdag met regelmaat een blokje onkruidvrij hadden
gezet. Samenwerking op het veld
tussen de dag- en avondploeg gaat
steeds beter.
Vast ritueel en eer is om aan het
einde van het hakken, de bamboestok met lint te plaatsen waar men
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is gebleven, zodat duidelijk is waar
men de volgende keer weer kan
beginnen. Na het hakken nog even
gezellig bij elkaar zitten onder de
afhang met uitzicht over het veld
en genieten van de (rode) maansverduistering (of was het de lamp
van de Wok?).
Naast
de
hakwerkzaamheden
zijn er inmiddels bijkomstige
werkzaamheden
bijgekomen.
Zo hebben we een korte uitleg
gekregen van Johan Nouws hoe

de Avond Hakploeg bijstand kan
verlenen bij het beregenen van het
veld. Het zal duidelijk zijn dat er de
afgelopen maand(en) menig keer
het veld extra beregend is, door de
extremen temperaturen en uitblijvende regen. Verder zijn er door de
Avond Hakploeg de gaten (schuin)
geboord en de palen (schuin) in
het veld gezet. Inmiddels heeft de
dagploeg de staanders in het veld
geplaatst en zijn ook alle touwen
getrokken, zodat de bossen mooi
recht overeind blijven staan.
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Gelukkig hebben we de foto’s nog
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In de bloemenbak

Mila Van Laerhoven

Hallo ik ben Mila en ik ben 9 jaar oud. Ik
heb twee broertjes, Lars en Max. Mila gaat
naar basisschool de Zonnebloem en zit na
de zomervakantie in groep 6. Sinds kort zit
Mila op dwarsfluitles en vindt dat heel erg
leuk om te doen. In het weekend is Mila
sportief bezig met hockey.
Wat vind je van onze wagen van dit
jaar? En op welke plaats zullen we
eindigen denk je?
Ik vind onze wagen van dit jaar heel erg
mooi! Eigenlijk vind ik alles aan de wagen mooi. Welke plek we dit jaar
rijden weet ik niet goed. Ik denk dat we weer de vierde plaats krijgen.
Ga je wel eens naar de tent? En wat vind je dan leuk om te
doen en wat niet?
Ik ga vaak het laatste weekend naar de tent. Ik vind het dan leuk om
bloemen te prikken. Wat ik niet leuk vind weet ik niet. Alles is leuk! Wat ik
wil doen als ik groter ben in de tent weet ik nog niet.
Met wie ga je meestal naar de tent?
Ik ga vaak met Belle en Tess naar de tent. Het is dan altijd gezellig en we
spelen veel in de tent. Bloemen prikken doen we dan soms. Ik ga met
Tess ook wel eens naar het bloemenveld om bloemen te plukken. Dat vind
ik ook leuk om te doen.
Wie denk je dat er dit jaar gaat winnen?
Ik vind de wagen van het Stuk erg mooi, de kameleons, dus ik denk dat
die gaat winnen. Op nummer twee staat de clown van buurtschap Wernhout en op nummer drie de draak van buurtschap Markt. De wagen die ik
niet mooi vind is de wagen van Poteind (Overload).
Je bent net terug van vakantie, wat heb je allemaal gedaan?
Ik heb een nacht in een kasteel geslapen en daarna zijn we naar de
camping gegaan. Op de camping heb ik veel gezwommen, maar ik ben
met papa ook een keer gaan kanoën en we zijn naar een bijzondere grot
geweest.
Nou Mila zo te zie heb je een hele leuke vakantie achter de rug. En wat
was het toch gezellig bij jou! Tot in de tent Mila :)
- 14 -
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Garagebedrijf
autobedrijfswagenen Busverhuurservice
In- en verkoop van
nieuwe en gebruikte auto’s

Veldstraat 14
4881 BC Zundert
Telefoon: 06 - 5469 3757
info@busautoverhuur.nl
www.busautoverhuur.nl
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Molenstraat 118 - 4881 CV Zundert - Tel. 076-5972388
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Update van het bouwseizoen
In de winter was al duidelijk dat we
dit jaar geen gemakkelijke wagen
gingen bouwen. Niet qua techniek
en niet qua omvang. Daarom zijn
bouwcommissie, ontwerpers en
bestuur in de late winter en het
vroege voorjaar vele keren bij
elkaar gekomen om het nodige
verder uit te denken, te bespreken
en knopen door te hakken over hoe
we de bouw gingen aanpakken.
Eén van de beslissingen was dat we
niet met 2 maar met 3 onderstellen
gaan werken. Deze 3 wagens achter
elkaar zijn echter zo lang dat ze niet
in de tent passen. Dus is besloten
om één van de wagens, nadat deze
binnen gebouwd is, naar buiten te
rijden en daar te laten staan.

was heel veel ijzer laten komen,
want het geraamte van de 3 wagens
bestaat uit 36 driehoekige rechtopstaande spanten. Vervolgens moest

Het resultaat van deze voorbereiding was dat we de bouw van de
wagen startte met
een prachtig werkboek, gemaakt door de
ontwerpers. Dat werkboek bevat vele details
over de verschillende
aspecten van de bouw,
zoals de constructie,
de beweging, maar
ook
welke
bloemstuk vormen waar
op de wagen moeten
komen, hoe ze moeten
bewegen, etc.

Voor het lassen van de spanten
is een grote werktafel gemaakt.
Het lassen ging voorspoedig en ook het
overeind zetten ging
behoorlijk vlot met de
nodige spierkracht. Op
dit moment wordt er
volop aan de beweging
gewerkt, maar ook aan
het maken van de 288
bloemstukken die op
de wagen gemonteerd
zullen gaan worden.
Elk bloemstuk komt
op zijn eigen as die zal
zorgen dat het bloemstuk
langzaam
zal
wiegen. Niet allemaal
op precies dezelfde
manier maar juist wille-

Mede daardoor zijn we
voortvarend
gestart
met de bouw van de
wagen. De eerste actie

al dat ijzer voor de constructie nog
op maat gemaakt worden. Daarvoor hebben een grote zaagmachine kunnen regelen en is er vele
avonden buiten gezaagd.

- 17 -

Mail-Street jaargang 19 nummer 2
keurig in tegenovergestelde richtingen, en met verdere en minder
verre rotaties.

verwerkt worden. Om een idee te
krijgen van zo’n detail zie hier een
voorbeeld van een soort stamper

Er zijn 5 verschillende type bloemstukken die op de wagen zullen
komen. Ze hebben mooie namen
gekregen als ‘flubbertjes’ en ‘snorbananen’ en ‘schalen’. Een flubbertje ziet er bv. zo uit

Naast de constructie met alle beweging erin, bestaat de wagen verder
eigenlijk alleen uit de bloemstukken. Omdat het bevestigen van
de bloemen en het alternatief materiaal niet met tikken zal gebeuren,
zal het een bijzonder laatste
weekend worden dit jaar. We zijn
de precieze plannen nog aan het
uitwerken, maar we kunnen alvast
wel vertellen hoe het er ongeveer
uit zal gaan zien.

De bloemenstukken bestaan uit
fijne details en zullen daardoor niet
in zijn geheel getikt worden, maar
slechts op bepaalde plekken. Ook
zullen de bloemen op verschillende
manieren worden bevestigd. Er zal
ook groen alternatief materiaal in

Er zal bv. niet (veel) gestoken
hoeven te worden. Maar er is veel
werk, waar iedereen aan mee kan
werken op een gezellige manier.
Alle bloemstukken zullen beneden
gemaakt worden. Daarvoor worden
er werktafels gemaakt waar 4
mensen samen een bloemstuk
kunnen voorzien van de bloemen
en het alternatief materiaal. De
bevestigingstechieken zullen variëren per bloemstuk. We zullen
bloemen lijmen, vlechten met de
steel, vastklemmen, etc. Omdat we
gaan lijmen zullen er ook best wat
kisten bloemen gekont en voorgelijmd moeten worden. Kortom er is
altijd wel iets dat bij je past om te
doen.
Als een bloemstuk klaar is, zal het
op de wagen bevestigd worden en
dan is dat stukje wagen klaar. En
dat dan 288 keer. Er zullen dit jaar
dus geen kisten aan- en afgevoerd
worden, maar bloemstukken.
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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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Activiteiten verslagen
Boerendart

helaas uitgeschakeld. Dit mocht
de pret niet drukken en tussen de
wedstrijden door was er een heerlijke versnapering of een lekker
drankje. Het was een gezellige dag.

Zondag 1 juli was weer de jaarlijkse
Boerendart. Zoals elk jaar doen
er weer veel teams mee. Dit jaar
deden er 100 teams mee, Molenstraat was dit jaar vertegenwoordigt
door 5 teams. Onder een warme
zon en onder het genot van een
lekker drankje werd er gestreden
om de felbegeerde wisselbeker. De
wisselbeker was dit jaar te hoog
gegrepen, maar dat drukte de
gezellige sfeer zeker niet. De teams
zijn uiteindelijk op verschillende
plekken beland. Molenstraat 4 heeft
het van onze teams uiteindelijk het
beste gedaan, met een mooie 25ste
plaats.

Beachvolleybaltoernooi
Ook dit jaar organiseerde buurtschap Schijf weer het jaarlijkse
beachvolleybal toernooi. Molenstraat werd vertegenwoordigd door
twee teams. Het beloofde weer een
gezellige dag te worden met redelijk
goed weer. Beide teams probeerden
hun best te doen om terecht te
komen in de finale, maar dat was
helaas te hoog gegrepen. In de
knock-outfase waren beide teams

Corso zonder grenzen
Ook dit jaar deed er weer een team
vanuit Molenstraat mee aan corso
zonder grenzen. Corso zonder
grenzen is een soort zeskamp met
verschillende spellen. Deze spellen
kun je met het hele team spelen of
een deel van het team. Dus als je
een keertje twijfelt of het wat voor
je is, moet je zeker een keer mee
doen! Het is immers ook altijd heel
gezellig en er hangt een leuke sfeer.
De finalerondes hebben we dit jaar
helaas niet weten te bereiken, maar
wie weet lukt het volgend jaar wel.
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Toon je sixpack

Zaterdag 4 augustus stond onze
jaarlijkse vreemdenbieravond weer
op het programma. Een mooie
club buurtgenoten brachten ieder
6 speciaal biertjes en hun favoriete
borrelhapje mee naar de tent. Eerst
werd er natuurlijk gebouwd aan de
wagen. Rond een uur of 5 hebben
we met z’n allen de tafels en stoelen
naar buiten verhuist en zijn we van
start gegaan met de avond.

Sommige buurtgenoten hebben
namelijk ontdekt dat het beroep
‘Orgelman’ wellicht wel iets voor
hen zou kunnen zijn, toch Marco
Bekers :). Ook hebben dit jaar een
aantal buurgenoten het niet kunnen
laten om de avond af te sluiten bij
Den Bels.

Uiteindelijk na 6 rondes zat de sfeer
er goed in bij alle buurtgenoten.
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Bierloterij
Zoals in de vorige nieuwsbrief
aangekondigd zijn we dit jaar
begonnen met een loterij
met 6 hele mooie prijzen.
In de tent hangt een doek opgedeeld in 247 vakjes. Elk vakje heeft
een uniek nummer en mag 1x
gekozen worden.
De prijs per nummer is €12,50 (en
ben je direct sponsor) Je koopt zo
veel loten kopen als je zelf wilt. Je
naam wordt opgeschreven bij het
door jou gekozen nummer.
Loten kunnen enkel worden betaald
bij Kees Boot of Rob Hendrickx
Voorwaarde
Loten moeten voor de trekking zijn
betaald anders vervalt het lot en
doe je niet mee met de loterij.
Trekking
Op corso zaterdag 1 augustus om
21h30.

Prijzen
Hoofdprijs: een hotelovernachting
ter waarde van € 150,- te besteden in een Belgische stad naar
keuze
Tweede prijs: een dinerbon van
Brasserie Van Gogh ter waarde van
€ 100,en verder:
Een waardebon van € 50,- te
besteden bij Van de Poel Elektro
Een waardebon van € 50,- te
besteden bij Juwelier Schrauwen
Een waardebon van € 25,- te
besteden bij ID Coiffures
Een waardebon van € 12,50 van
Wouw da’s lekker en € 12,50 van
Wouw da’s een broodje
Deze loterij geldt voor zowel buurtgenoten als ook niet buurtgenoten
en is in het leven geroepen om het
natje
wat we drinken na afloop van
bijvoorbeeld het werk op het veld
en in de tent te kunnen betalen.

Verkeersregelaars kindercorso
Graag zouden wij weer een
beroep doen op jullie hulp tijdens
kindercorso. Het verzoek is om
2 personen als verkeersregelaar
op te geven. Verkeersregelaars
dienen in het bezit te zijn van een
Verkeersregelaarspas. Deze kan
verkregen worden na het volgen
van een korte online training.
Mocht het nodig zijn dan kun je
dit aanvragen via Anja Siemons

anja.siemons@corsozundert.nl.
Het schema voor buurtschap
Molenstraat 2018 is: Verkeersregelaars, Bredaseweg - Meirseweg,
12.00- 15.00
Wil je helpen? Geef je dan op via
buurtschapmolenstraat@gmail.
com
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Mededelingen
Verhuisd:

Familie Hendrickx
Turnstraat 18
4881 EM Zundert

Verhuisd:

Suzanne Elst en Ivo Verheijen
Manderslaan 94
4881 EL Zundert

Verhuisd:

Veronique Nouws, Hans en Sylke
Tarwestraat 25
2900 Schoten (Belgie)

Geboren:
Dochter van:
Zus van:

Op 29 juli: Sela
Christian en Kim Koeken
Jildis
Rubensstraat 7
4812 AK Breda

Geslaagd:

Rob Gommers
Isabella Casteleijns

Mail-Street digitaal ontvangen?
Wil je de Mail-Street graag digitaal, dus als pdf-bestand, per e-mail
ontvangen? Dat kan ook!
Geef dan je e-mail adres door aan mailstreet@buurtschapmolenstraat.nl
en voortaan ontvang je, zodra de Mail-Street uitkomt, een mailtje ipv het
boekje in je brievenbus.
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