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Voorwoord
Zoals altijd in de Mailstreet van
het einde van het jaar kan ik
beginnen met wat een jaar.
Een jaar wat totaal anders zou
worden dan eerdere jaren. En
dit alles kwam door Façade.
Niets was hetzelfde; het werd
een productie. Een productie
van beweging, constructie en
vreemde vormen. Alles werd
vooraf keurig uitgerekend en
vastgelegd, behalve de definitieve vorm van de bloemstukken.
Er is niet op de steiger gebouwd,
er is niet veel gepapier- macheed
en ga zo maar door. Bij alles wat
er gedaan moest worden, werd
er gezegd ach volgend jaar hoeft
dit toch niet meer. Zo’n wagen
bouwen we maar 1 keer. Al viel de
uitslag voor sommigen wat tegen
kunnen we zeggen dat het een
jaar was om nooit te vergeten.
We hebben van een memorabele
Six pack genoten en de jeugd
heeft een waar Façade festival
gevierd. Het één al jaren een
traditie en het ander een spontaan leuk feest tot in de vroege
uurtjes.

buurtgenoten ook het geval was.
Gevolgd door een heerlijke maaltijd bereid door Jaap en afgesloten
met een discoavond vol confetti.
Nieuw dit jaar is de webshop.
Onze opzet is dan ook de webshop
te gaan gebruiken i.p.v. de opgavenlijsten in de tent. We hopen
hiermee de aanmeldingen zonder
fouten te kunnen verwerken en
de betalingen rechtstreeks aan
onze penningmeester te laten
doen.
In het nieuwe jaar gaan we
met heel de buurt aan de slag
met Sokpoppen. De ontwerpers
gaan de jongere buurgenoten
nog uitnodigen en de rest zal
vanzelf volgen. Ik heb er nu al
zin in en hoop samen met de
kinders ook hun ouders te mogen
verwelkomen tijdens onze bouwavonden.

De activiteitencommissie heeft
zijn best gedaan een leuk
programma voor ons buurtfeest
op te zetten. Persoonlijk heb ik
me zeer goed vermaakt tijdens
het middag programma en ik
hoop dat dit voor de aanwezige
-2-

Mail-Street jaargang 20 nummer 1

Molenstraat 47a Zundert | info@antequerqus.nl
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Van de bestuurstafel
Samenstelling bestuur:
In 2019 zijn Cindy Lochten, Ralph
Braspenning en Johan van der Kloof
aftredend en herkiesbaar als
bestuurslid. Wouter Arnouts wordt
als nieuw bestuurslid voorgedragen.
Voor de goede orde hier nog even
de procedure mbt aftredende en
herkiesbare bestuursleden:
“minimaal 14 dagen voor de
algehele ledenvergadering wordt
nieuwe en/of herkiesbare kandidaat bestuurslid schriftelijk kenbaar
gemaakt aan haar begunstigers
(= buurt). Indien iemand bezwaar
heeft tegen deze kandidaat kan
deze dit met argumenten schriftelijk kenbaar maken bij de voorzitter tot 2 dagen voor de algehele ledenvergadering. Bezwaren
worden door de voorzitter kenbaar
gemaakt aan de kandidaat. Indien
iemand tijdens de jaarvergadering
bezwaren heeft tegen de kandidaat
zal hij/zij dit op deze avond beargumenteerd moeten doorgeven
aan de voorzitter. Leden welke zich
ook willen aanmelden als kandidaat kunnen dit schriftelijk tot 2
weken voor de algemene ledenvergadering kenbaar maken bij de
voorzitter. Indien er dan gekozen
moet worden tussen 2 kandidaten
gebeurt dit middels stemming door
briefjes door de leden”.
Indien er gekozen moet worden
tussen kandidaat bestuursleden
middels briefjes, mogen alle leden

van 14 jaar en ouder kiezen. Ook
bestuursleden hebben dan stemrecht.
Verkeersregelaars Prinsenbeek:
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. Elk buurtschap wordt verzocht 4 verkeersregelaars te leveren. Heb je tijd, meld
je dan zsm aan om te helpen via:
buurtschapmolenstraat@gmail.
com
Agenda jaarvergadering

vrijdag 25 januari 2019
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
6. Jaarverslag secretaris
7. Samenstelling en evt. mutaties
bestuursleden.
Aftredend en herkiesbaar: Cindy
Lochten, Ralph Braspenning en
Johan van der Kloof
Het bestuur draagt Wouter
Arnouts
voor
als
nieuw
bestuurslid.
8. Overzicht
en
samenstelling
van alle commissies binnen bs
Molenstraat.
9. Mededelingen
10. Presentatie ontwerp 2019
11. Rondvraag
12. Sluiting
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Mauwen met …

Maud Meeuwissen

Wat een eer dat ik hier toch als Bekenaar in mag staan, en dat heb ik dan
zeker te danken aan Edwin. Super lief
dat hij hierbij aan mij gedacht heeft.
Voor degene die denken ‘wie is dit?’
zal ik mezelf eerst even voorstellen.
Mijn naam is Maud Meeuwissen en ik
ben 23 jaar oud. Ik woon nog thuis
bij mijn ouders en broertje in Prinsenbeek.
Al snel ben ik erachter gekomen dat
er buiten dit dorp toch ook heel veel
te beleven is en toen ben ik bij Buurtschap Molenstraat beland. Hier zit
dan ook nog wel een leuk verhaal aan
vast. Samen met Martijn Verspeek (
pruller ) bouw ik in Prinsenbeek bij
CV Ga Nou aan de mooie kastelen
op wielen voor ons carnavalsfeest.
Buiten dit bouwseizoen val je dan
toch een beetje in een zwart gat en al
snel vroeg Verspeek of ik een avondje
mee ging bouwen in de tent bij BSM.
Dat leek mij wel wat. Van een avondje
bouwen ging dit al snel over naar een
paar avonden in de week. Zo leerde
ik ook hele leuke meiden kennen
waarmee ik ook het avondleven van
Zundert ging ontdekken. Waar ik nu
een super fijne vriendinnengroep
aan over heb gehouden. Na al die
avondjes bouwen in de tent werd het
dan ook tijd om echt lid te worden
van deze mooie buurt. En nu zijn we
zo’n 3 jaar verder en dan moet ik toch
zeggen dat dit mij nog steeds heel
goed bevalt.
Buiten al dit moois werk ik op dit
moment in Den Bosch bij LOTT Gioielli. Dit is een exclusief sieradenmerk
met de mooiste oorbellen. Hier werk
ik in de winkel en op het kantoor als

grafisch vormgeefster. Daarnaast
hockey ik nog tijdens mijn vrije
uurtjes in Dames 2 bij hockeyclub
Prinsenbeek.
Om toch even terug te komen op
de onderwerpen corso en BSM.
Tijdens het ‘Boodschappen’ jaar ben
ik erachter gekomen wat een fijne,
gezellige, vertrouwelijke buurt wij
zijn. Iedereen helpt elkaar en gaat
ervoor. Hoe gek onze ideeën ook zijn
wij geloven er altijd in en dat bleek
maar weer. Wat een kippenvelmoment als je de markt over komt
rijden en je hoort dat je 4de bent.
Dat ik voor mij toch wel een van de
mooiste momenten die ik tot nu toe
heb meegemaakt.
Super bedankt dat ik dit stukje heb
mogen schrijven en mocht laten
weten hoe ik er als Bekenaar over
denk, want het voelt echt als een
tweede thuis. Toch zal ik nu maar
stoppen met schrijven want jullie
weten natuurlijk wel hoe mooi onze
buurt is.
Het stokje draag ik over aan Florance
de Wijs. Zij kan vast ook wel een
kantje vol schrijven over zichzelf.

-5-

Mail-Street jaargang 20 nummer 1

Wandelevenement Zundert 2019

Als dit 1e promotiestuk gelezen
wordt, hopen wij voor iedereen met
in het bijzonder onze buurtgenoten,
dat er een fijn voorjaarsgevoel
ontstaat. Daarbij denkend aan een
wandeling van WEZ door de bossen
rondom Zundert in april, heerlijk.
Op zondag 14 april is het zover dan
organiseren wij, hopelijk met een
echt voorjaarszonnetje, onze 11e
WEZ wandelingen. De afstanden
zijn 6, 10, 15, 20 en 25 kilometer
en deze keer gaan we met de startlocatie weer terug naar Boomkwekerij Frank Jochems aan de Eldertstraat 16 in Klein-Zundert.

kilometer maar gaat daarna richting Wallsteyn, langs het Pannehuske door de Moerse bossen. De
15 kilometer pakt ook de Stouwdreef maar vervolgt deze alsmaar
rechtdoor via de Kievitspolder tot
de Lange Maten en vervolgt de
weg terug door de Moeren naar de
pauzepost om vervolgens daarna
dezelfde route als de 10 kilometer
aan te houden. De 20 kilometer
loopt dezelfde route als de 15 kilometer maar doet een extra ronde
tot aan het Paradijs aan de Hoekvensedreef en de 25 kilometer doet
daar nog eens een schepje bovenop
rondom de Witte Moeren.

De 6 kilometer gaat via de Stouwdreef door de Moeren naar de fam.
Frans Mutsters aan de Moersebaan
en weer terug via de Professor van
der Hoevenstraat. De 10 kilometer
heeft dezelfde startroute als de 6

De organisatie zal er weer alles
aan doen om er een geslaagd
wandelevenement van te maken.
De voorbereidingen zien er wel net
even iets anders uit. Zoals reeds
bekend heeft Johan Nouws na 10
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jaar WEZ afscheid genomen bij
het uitzetten van de routes, na dit
met veel inzet en enthousiasme
te hebben gedaan. Hiervoor is het
stokje overgenomen door Hans
van Haaster, als zijnde de nieuwe
route-uitzetter. Hans heeft de
nodige ervaring opgedaan als actief
wandelaar en als mede-organisator
van een wandelevenement.
Tot slot vragen wij de buurtgenoten ons weer te helpen bij de
opbouw op zaterdag 13 april en

op zondag 14 april voor diverse
werkzaamheden
en
uiteraard
de opruiming om er zodoende
een succesvolle wandeldag van
te maken. Wij hopen, dat wij op
jullie kunnen rekenen maar willen
opnieuw de vraag stellen wie ook
in de voorbereiding van dit geweldige evenement, zijn/haar steentje
zou kunnen bijdragen. Dit vooral
vooruitlopend op het aftreden
van enkele van onze vaste WEZcommissieleden na april 2019.(zie
elders in dit blad)

WWW.
.COM
Molenstraat 35
4881 CP ZUNDERT
Tel. 076-5973460

H. Bloedlaan 269
2320 Hoogstraten
Tel. 03/3147742
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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
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Kindercorso
Sgippa hoy!
Deze stoere wagen
is gemaakt door Raf,
Thijs, Fenne, Lucas,
Jasper en Tim. Het is
een piratenschip met
een kraaiennest. De
kapitein op het schip
roept als hij de jury
ziet: ‘SGIPPA HOY!’
Juf Ank
Deze wagen is gemaakt
door Lola en Medde. De
wagen bestaat uit een
schoolbord die je open kunt
klappen. Lola en Medde
gaan krijtjes uitdelen aan
het publiek en iedereen
mag iets op het schoolbord schrijven. Ze hebben
ook een radio bij met
het liedje uit de serie ‘de
luizenmoeder’. Leuk hoor
meiden!
Wij hangen de
clown binnen!
Deze grappige wagen
is gemaakt door
Sofie, Liene, Tess,
Mila, Bo, Tes, Kim en
Dieke. In deze wagen
hangt een clown in
een pipowagen. Ze
hebben als verrassingseffect een liedje
en ze hangen vooral
zelf de clown uit!
-9-
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Lui-paard
Deze wagen is
gemaakt
door
Morris, Seppe en
Lars. Het is een
paard dat heel lui
is en lekker in bed
gaat slapen. Deze
knappe
tikkers
hebben het siertikwerk zelf gedaan!

Takkie en ik
Deze
wagen
is
gemaakt door Max.
Takkie is Max zijn
knuffelhondje. Takkie
gaat slapen op zijn
bedje. Max gaat zijn
wagentje zelf rondrijden. Knap hoor
Max!

Constructie van bewegende sterren
Deze wagen is gemaakt door
Sue, Julie, Owen en Luuk.
Sue en Julie wilden sterren
op de wagen. Owen wilde
beweging en Luuk wilde
constructie in zijn wagen. Het
gevolg was een constructie
van bewegende sterren. Luuk
heeft zelf de ontwerptekening
gemaakt van de constructie.
Ze dragen een blauw shirt
- 10 -
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met gele gouden
sterren zodat ze
extra
schitteren
tijdens de optocht.
We breken er
uit!!!
Deze
wagen
is
gemaakt door groep
8 van de Zonnebloem: Kik, Gin
Roger, Rutger, Niels,
Teun, Fay, Fenna,
Sarah, Feike, Willemijn, Julia, Jens,
Emma, Evy, Thobias, Hayley. Deze wagen gaat over dieren die geëxporteerd worden naar andere landen. Maar het vliegtuig is neergestort en in
de cockpit drukken ze per ongeluk op een knop en dan gaan de kooien
open en breken de dieren eruit. De dieren worden door de jager terug in
hun hok gedreven. Gin Roger is de jager en gaat achter de dieren aan. Er
lopen allerlei dieren rond de wagen: leeuwen, koala, giraf, olifant, bruine
beer, ijsbeer en muis. Spannende wagen dus!
Disney Disney is
het laar
Deze
wagen
is
gemaakt door 12
kinderen uit het
Laar, waaronder ons
buurtgenootje Livia.
Het is hier geen
Disneyland,
maar
het is het Laar. De
meisjes hebben een
kasteel gemaakt en
een vliegend tapijt.
De jongens hebben
een
Cars
auto
gemaakt. Dit werd samen een Disney wagen. Leuk verzonnen!
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King scorpion
Deze
spannende,
stoere wagen is
gemaakt door Teun,
Nathan en Mees.
Het is een schorpioen die koning is
in de woestijn. De
schorpioen
heeft
een giftige punt in
zijn staart waarmee
hij zich verdedigt en
zijn prooi vergiftigt.
De schorpioen heeft
6 ogen. Teun, Nathan en
Mees dragen een zwart
shirt met een logo van
een schorpioen erop en
ook nog een fakkel.
De snoepkontjes.
Deze wagen is gemaakt
door Anouk en Lisa.
Zij snoepen teveel en
daarom zijn ze de snoepkontjes! Op de wagen
staan ijsjes, Engelse drop
en spekjes. Anouk en
Lisa dragen een shirtje
en nepbillen met echte
snoep eraan. Ze delen
snoepjes uit aan het
publiek en soms eten
ze stiekem zelf een
snoepje.
The mother and the
little cheetah
Deze
wagen
is
gemaakt door Fleur,
Roos, Sophie en Britt.
- 12 -
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Ze hebben de wagen een Engelse titel gegeven omdat dat beter klonk. De
moeder cheetah loopt in de jungle met haar welp in haar bek. Op de grond
liggen bladeren en bloemen met steel. Fleur, Roos, Sophie en Britt dragen
zwarte kleren en ze hebben een staart, poezenoortjes en een strikje in
hun haar en ze zijn geschminkt als een cheetah. Ze rijden met de kop van
de kleine cheetah naar de jurykant. Bij de jury gaan ze grommen omdat
de cheetah wordt bedreigd en dat moet stoppen. Spannend hoor!
Hoezo verslaafd?!?#
Allesondercontrol(le
r)#Nogffditpotjeafm
aken#Zitalinlevel15
#Bestmates
Deze wagen is gemaakt
door Sem, Flint, Tim,
Jasper, Matz, Jesse, Vigo,
Stef, Jip, Storm, Aidan,
Wes, Raf, Sem, Keano
en Luuk. De wagen zijn
tv’s
met
controllers.
Alle kinderen hebben
tablets met koptelefoon
verbonden aan de wagen
en dan gaan ze samen
een computerspelletje doen!

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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De ervaringen van bloemetjes plukken door
de bril van een voorbij fietsende toerist.
Voor ik die ervaringen met buurtschap Molenstraat deel zal ik mezelf
eerst even voorstellen, mijn naam
is Anton Bood en ik ben al bijna 39
jaar gelukkig getrouwd met Annelies en wij wonen in Zoetermeer.
Al 35 jaar maken wij gebruik van
een zomerhuisje wat staat in het
Oekelsbos in Rijsbergen, dit huisje
is van kennissen van ons uit Nootdorp. Omdat deze kennissen al wat
ouder zijn en ook niet zo handig,
onderhoud ik dat huisje en het
daarbij behorende bosperceel.
Zo maken wij al jaren gebruik van
deze locatie en zijn dus aardig
bekend met Rijsbergen en haar
omgeving.
Daarbij komt natuurlijk het feit,
dat wij regelmatig ook het eerste
weekend van september daar
waren en dus het corso vanaf de
kant meemaakten. Dit jaar werd
het echter wel een beetje anders.
Zelf was ik eerder naar Rijsbergen
gegaan op de fiets, Annelies volgde
een dag later omdat zij nog moest
werken. Om alvast wat boodschappen in huis te halen ging ik op
de fiets naar Zundert, niet wetende
dat mijn bezigheden daarna in Rijsbergen wel wat moesten worden
aangepast. Immers, terugfietsend
naar het Oekelsbos, moet je nooit
vragen aan een groep bloemen
plukkende mensen:
Gaat het? Hebben jullie hulp nodig?
Dan is het enigste duidelijke logi-

sche antwoord: Kom van die fiets
af en help mee!
En zo kwam het dus, dat een
voorbij fietsende toerist ineens een
plukmandje in zijn handen kreeg
en na een zeer korte instructie aan
het plukken ging. Eerst met zijn
tweeën, ieder aan een kant van
een paadje maar al rap gewoon
op de zelfstandige toer. Het komt
waarschijnlijk door de werkzaamheden, die de plukgroep, ongeveer
20 personen, al veel langer samen
doet en open staat voor iedere
aangeboden hulp, dat Anton zich al
snel ook samen met hen voelde.
Annelies was nog onderweg naar
Rijsbergen toen zij de boodschap
kreeg, dat haar man niet “thuis”
was maar ergens bloemen stond
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te plukken. Toen zij na wat file leed
ook in Rijsbergen kwam, waren de
plukactiviteiten al klaar en zat men
gezellig aan het bier. Anton moest
de groep gedag zeggen want zijn
vrouw kon het huisje niet in omdat
hij de sleutel had. Hij mocht echter
alleen weg na de toezegging:
Kom Morgen Maar Weer Helpen
Plukken!!
Dat is gebeurd en ook Annelies
kwam nog even helpen met plukken
om ook de sfeer te proeven.
Misschien had ze beter niet kunnen
komen, want zodra zij kwam begon
het toch wel stevig te regenen.
Na gedane arbeid en een hapje eten
thuis, togen we op de fiets naar de
tent om daar ook effe te kijken. We
kwamen niet met lege handen en
het meegenomen kratje bier door
Anton werd wel gewaardeerd. Gaaf
om te zien wat er dan gebeurt met
al die bloemen. De inzet van al
die vrijwilligers is met geen pen te
beschrijven, gewoon gigantisch.

teiten nog niet voorbij waren.
Ja, als het corso in Zundert voorbij
is, zijn er nog meer plaatsen elders
die ook graag bloemen voor hun
corsowagens willen hebben. Dus
de week erna, we waren er immers
nog steeds, was op donderdag en
vrijdag Anton zijn plukhulp weer
zeer welkom!
Al met al is hij geen type die achter
de
geraniums,
tegenwoordig
dahlia’s, gaat zitten maar altijd
wel actief is. Het was echt fijn om
te helpen en zo opgenomen te
worden in een buurtschap; zou iets
zijn waar velen een voorbeeld aan
kunnen nemen tegenwoordig.
Dus mede pluk- en corsogenoten,
bedankt voor jullie reacties en wie
weet.....................................???.
................!!!!! Tot ooit.
Bedankt namens twee toeristen,
Annelies en Anton Bood uit Zoetermeer of het Oekelsbos.

Het corso zelf zagen we vanaf
de tribune en genoten van alle
20 wagens, waarbij we het toch
jammer vonden dat één kant van
de wagen van de Molenstraat alleen
maar staal was. Toch is de negende
plaats wel oké en spraken we nog
vele bouwers de maandag erna bij
de tentoonstelling.
Onze week ging verder in Rijsbergen met de klusjes daar en een
paar uitstapjes in de omgeving,
wetende dat de bloemen activi- 15 -
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1e Corso beleving
5 maanden geleden kregen we de
sleutel van ons nieuwe huis. Al vrij
snel maakten we kennis met onze
nieuwe buren Kees en Bernice,
die op hun beurt de vraag stelde
“kennen jullie het bloemencorso?”.
Nee zeiden wij, nog nooit gezien
zelfs.
“Maar jullie wonen nu aan de route.
Ga maar eens een keer mee een
lekker pilske pakken en zie maar
hoe het loopt”. De 1e keer dat we
zijn gegaan werd er een begin
gemaakt met het opzetten van
“de tent”. Kees en Johan hadden
lekkere speciale biertjes, dus in
het straatje van Theo. De toon was
toen al gezet. Heel hartelijk werden
wij ontvangen. Voor we het wisten
waren Theo en Sam aan het lassen
en hielp ik mee in de catering.
Nu 5 maanden later hebben we
zoveel geleerd: hakken, plukken,
konten, duwen, jajajaja, druipers,
flubbertjes, steken enz. Maar wat
wij in deze periode echt gevoeld
hebben is dat “onze buurt” een
hele hechte lieve groep mensen is,
waarbij iedereen welkom is. Ook
wij hebben dit zeker gevoeld.
En dan is het zover, zondag 2
sept, de spanning is al een aantal
dagen en nachten te voelen. De
wagen wordt naar buiten gereden,
een warm gevoel begint nu al bij
mij. Geweldig om te zien hoe hij
over het veilingterrein rijdt. Ik ga
naar huis om de tuin corso klaar
te maken. Met familie, vrienden

en collega’s, 22 in totaal, zien we
de stoet voorbij komen. Wat een
pracht en praal, zoveel anders dan
een carnavalsoptocht.
En dan is Façade in zicht en komt
voorbij. We juichen jullie toe,
klappen en roepen naar Theo die
het zichtbaar zwaar heeft. Ik zie
Kees en geef hem met oprechte
tranen in mijn ogen een knuffel en
zeg hem hoe geweldig ik dit vind.
Nooit geweten dat een klein dorp
zo groot kan zijn.
En dan gaan we feesten, wat
was het gezellig. 2 dagen biertjes
drinken, lachen, dansen, wat een
feest. Van de tent naar d’n Bels,
van Jaap naar het veilingterrein. Op
maandag eerst een stevige lunch
en dan gaan we weer. Heel blij dat
we allebei vrij hadden genomen, dit
was wel nodig ook.
Wij willen jullie super bedanken
voor een fantastisch mooi weekend.
Heel erg blij dat wij ons bij buurtschap Molenstraat hebben aangesloten.
Lieve groet,
Theo Miranda
Bestman
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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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Gelukkig hebben we de foto’s nog
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Sokpoppen in 2019, ja écht.
Ieder jaar lijken buurtschappen
hun ontwerpen vroeger te kiezen.
Ontwerpers schuiven heen en weer
tussen buurtschappen en moeten
sneller en sneller met een ontwerp
op tafel komen. Soms worden
‘keuze’-avonden zelfs vervroegd
om een ontwerp voor een andere
buurtschap weg te kapen…
Twee jaar geleden waren we
daarom erg blij met het aanbod
van Molenstraat om de buurt een
aantal jaren van een ontwerp te
mogen voorzien. Hierdoor ontstond
meer rust in de ‘tent’ en was er
meer tijd om een ontwerp goed uit
te werken.
Máár, het is ook erg leuk om een
keer de eerste te zijn om een
ontwerp naar buiten te brengen. Al
een aantal jaren komt het ontwerp
met sokpoppen voorbij tijdens de
brainstorms voor het nieuwe jaar.
En nu dachten we; we gaan het
gewoon doen!
Op 21 oktober (nog geen twee
maanden na het corso van 2018!)
nodigden we het bestuur en bouwcommissie uit om voor het eerst
te overleggen over de technische
en financiële haalbaarheid van het
nieuwe ontwerp. In een heerlijk
zonnetje buiten bij de bouwplaats
vertelden we dat we in 2019 niet
zouden ontwerpen, maar dat we
tóch een idee hadden.
Tijdens het buurtfeest deden we
dat nog eens over voor de hele

Afdruk maken met alginaat van Jesse’s
arm

buurt; en diezelfde avond brachten
we het bericht nog naar buiten.
“Buurtschap Molenstraat bouwt
Sokpoppen, maar heeft nog geen
ontwerpers.” Verwarring natuurlijk,
veel berichtjes met vragen, of wij
dan niks hadden, of het een grap
was, of er een bestuurslid dronken
was tijdens het buurtfeest en een
berichtje op facebook had gezet.
Bijna niemand geloofde het. En
tóch is het zo. Sokpoppen, ja écht.
Niet alleen omdat het een erg
herkenbaar beeld is voor volwassenen én kinderen. Niet alleen
omdat de wolligheid van de dahlia
goed gebruikt kan worden om de
structuur van gebreide of gehaakte
sokken te verbeelden. Niet alleen
omdat we los kunnen gaan met
alternatief materiaal voor de armen
(met rimpels, sproeten en haartjes).
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ontwerp op een mooie manier vast
te leggen. De precieze datum en
uitnodiging voor het kinderfeestje
volgen op de jaarvergadering.
Naast de uitnodiging zullen we dan
ook de ‘lege’ maquette presenteren.
We zijn namelijk bezig met maken
van alginaat-mallen en het afgieten
van armen in gips. Daarmee
bepalen we de grove compositie,
en functioneert het als een ‘sokkel’
om straks de zes sokpoppen overheen te schuiven.

Na het uitharden van het gips kan het
alginaat er afgepeld worden

Niet omdat we flink kunnen gaan
vormen, zowel in grote vormen als
allerlei details. Niet omdat we veel
gaan plakken. Ook niet omdat we
flinke en subtiele bewegingen gaan
toepassen om de poppen tot leven
te wekken…
Maar vooral omdat
we het proces van
het ontwerpen willen
delen: iedereen kan
een ontwerper van een
corsowagen zijn, hoe
jong je ook bent. In het
voorjaar
organiseren
we daarom een kinderfeestje waarbij we op
zoek gaan naar onze
ontwerpers voor 2019.
Dat gaan we documenteren: we filmen
en fotograferen om de
totstandkoming van het

Tegelijkertijd is de bouwcommissie al bij elkaar gekomen om de
constructie en bewegingen van de
poppen te onderzoeken, en wordt
er gewerkt aan een tweede onderstel. Kortom; er ligt weer een flinke
uitdaging voor Molenstraat klaar
om mee aan de slag te gaan, maar
er is genoeg tijd om alles goed voor
te bereiden.
Wij hebben er vooral erg veel zin
in! Eindelijk een jaartje
geen corsief-interviews,
geen gesprekken met
de regie-commissie of
evaluatie met de jury;
dat kunnen die kids
mooi zelf doen.
Eén ding hebben we
sowieso al binnen: de
jongste ontwerpers van
het corso ooit!

Gipsafgietsel van een arm
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Groet!
Ton, Gijs, Jesse en
Robin
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In de bloemenbak

Owen Braspenning

Hoi ik ben Owen en ik ben vijf
jaar. Ik zit in groep 2 op de Zonnebloem in Zundert. Ik vind het erg
leuk om te bouwen met lego en ik
zit op voetbal.
Heb je dit jaar meegedaan
met kindercorso?
Ja, ik heb dit jaar samen met
Luuk, Julie en Sue een wagen
gemaakt. Het was een constructie
met beweging en sterren. De
sterren konden bewegen en er
was constructie te zien. De naam
van de wagen was: constructie
met bewegende sterren.
Welke wagen vind je het mooiste?
De mooiste wagen vind ik boodschappen. De mooiste wagen van dit jaar
was de clown. De wagen was heel grappig met de clowns die ervoor liepen
en de naam van de wagen was ook heel leuk.
Wat zou je later in de tent willen doen?
Ik wil later bouwen en tikken. Ik neem nu ook twee hamers mee naar de
tent. Tijdens het tikweekend doe ik altijd een spijker in de bloem en sla de
spijker er verder in met de hamer. Daarna gooi ik de bloemen in de bak.
Handig he.
Ga je ook wel eens naar de kinderuurtjes in de tent, en wat
vind je dan het leukste?
Ik ga naar de kinderuurtjes en vind het dan heel erg leuk om te knutselen,
buiten te spelen en te verven. Ik speel in de tent ook graag buiten met
Sjors.
Zou je later zelf ook een grote wagen willen maken?
Ja, dat lijkt me heel leuk. Ik wil dan een hele grote kindercorso wagen
maken met nog meer constructie, schanieren en nog meer beweging. Ik
wil dit dan samen met alle kinderen van Molenstraat maken.
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Aankomende activiteiten
Nieuwjaarsborrel
vr 4 januari 20.00 uur
Bouwplaats
Vaandelfeest
za 12 januari 20.00 uur
In het hart van
		Zundert
Zaalvoetbaltoernooi
za 19 januari 17.00 uur
Onder de Mast
Jaarvergadering
vr 25 januari 20:00
Café Victoria
Poteind Corsoquiz
za 16 februari 20.00 uur
Café Neefs
Nestkastjes timmeren
za 9 maart ‘s middag’s
Bouwplaats
Droptocht
vr 15 maart 19.30 uur
Café Den Bels
Bingo
za 23 maart 20:00
Café Ossekop
WEZ
zo 14 april
Beachvolley toernooi
zo 16 juni
Buurtschap
		Schijf
Corso Zonder Grenzen
zo 23 juni
Buurtschap
		Klein Zundert
Boerendart Veldstraat
zo 7 juli
CLTV terein
Toon je sixpack
za 3 augustus 16.00 uur
Bouwplaats
Mannen vs. Vrouwen avond za 10 augustus 16.00 uur
Bouwplaats
Corsong ‘t Stuk
za 17 augustus
De Leeuwerik
Werkersvergadering
vr 23 augustus 22:30
Café Ossekop
Corso
zo 1 en ma 2 september
Zundert
Tent afbreken
di 3 september 09.00 uur
Bouwplaats
Evaluatievergadering
vr 13 september 20:30 uur Café Victoria
Buurtfeest
za 2 november
Café Victoria
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Molenstraat 118 - 4881 CV Zundert - Tel. 076-5972388
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Wandelevenement Zundert (WEZ) zoekt
uitbreiding.
De eerste voorbereidingen
zijn al weer gemaakt voor
de 11e editie/ jaargang. In
2019 zullen we zondag 14
april het wandelevenement
organiseren.
Echter, gebleken is dat de
huidige samenstelling van
de organisatie dringend
aanvulling nodig heeft.
Een activiteit, die zich in
de loop der jaren heeft
opgebouwd tot een groots
wandelspektakel, niet alleen binnen
de gemeente Zundert maar ook
zelfs ver daar buiten.

Wij zijn dan ook op zoek naar 2 of
3 nieuwe commissieleden, die zich
uitgedaagd voelen en enthousiast
zijn om met ons diverse voorbereidingen op te pakken.
Heb je interesse en wil je er meer
over weten dan kun je contact
zoeken met:
André Damen, tel: 076-5975641 of
06-50204025 of
Jeannette
Damen,
tel:
076-5975641 of 06-39751916
Schroom niet en laat van je horen!

Een evenement ook, dat als een
hele goede baatopleverende activiteit voor onze buurtschap wordt
onderkend. De grote uitdaging
voor de komende jaren zal zijn
om datgene wat bereikt is met
elkaar als buurt in stand te houden.
Hiervoor moeten we ons terdege
beseffen, dat we met z’n allen de
bereidheid moeten tonen de schouders eronder te zetten.
- 25 -
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Undercover commissie
De
Activiteitencommissie
(AC)
bestaat uit de volgende leden:
Anne Jochems, Inge van Erk, Rob
Hendrickx, Wim Bekers, Maud
Meeuwissen, Tjebbe Römer, Tom
van der Kloof, Anouk van Gils, Eline
Augustijn en Cindy Lochten. De
AC is in april 2016 opgericht. Deze
commissie houdt zich voornamelijk
bezig met activiteiten in en rondom
het bouwseizoen. Deze activiteiten
zijn bestemd voor alle buurtgenoten. Met deze activiteiten hopen
we veel buurtgenoten in de tent te
zien en uiteindelijk dat ze gezellig
mee komen bouwen! De baat opleverende activiteiten, zoals de bingo
en de WEZ worden door andere
commissies georganiseerd.

Aan het einde van het bouwseizoen
komt de AC bijeen om te evalueren.
Uit deze evaluatie komt naar voren
welke activiteiten veel buurtgenoten trokken en welke activiteiten
niet. Voor de activiteiten die minder
buurtgenoten
trokken
worden
nieuwe activiteiten bedacht. Uiteindelijk wordt er een dataplanning
gemaakt waarin alle activiteiten
voor het komende corsojaar zichtbaar zijn.
Mocht je als buurtgenoot een erg
goed idee hebben, laat het weten
aan de AC. Zij zullen dit dan verder
organiseren.
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Juryrapport: Façade

9e prijs, 445 punten

You hate it or you love it. Dat is het
verhaal van Façade bij de beoordeling door de jury. Zo’n jury bevat
personen vanuit verschillende disciplines en zij hebben totaal verschillende meningen over deze creatie.
Om er een te geven: ‘Ik ben er
niet kapot van en vind ‘m eigenlijk
ronduit lelijk. Ook de – letterlijke eenzijdigheid, de simpele herhaling
van het motief, de weinig verrassende vormen, bewegingen die niet
imponeren, nee, ik vind dit een niet
zo geslaagd experiment. Voor het
uitproberen heb ik dan weer wél
veel respect en de robuuste keuze
is naar mijn idee erg gedurfd. Het
scheef hangen kan sommigen zeer
bekoren, mij minder. Net zoals de
enorme lengte, als een lange muur,
sommigen van ons tot grote geestdrift brengt en ik daar eerder een
te doorzichtige eentonigheid in zie’.
Wat een contrast met de volgende
meningen van juryleden die het
hoge design-gehalte waarderen:
‘Een prachtige wand van bloemen.
Deze wagen scoort bij mij erg hoog
qua esthetiek. Ook de
schaal van de wand werkt
overtuigend. Er lijkt geen
eind aan te komen. Deze
schaal werkt goed en zou
ik zelfs willen aanbevelen
om vaker te doen. Hij is in
zijn subtiele beweging een
technisch
hoogstandje.
Een kinetische installatie
waarbij de tijd even stil lijkt
te staan.’
Al even positief is dit oordeel:

‘De reactie van een corsowagen als
wand in de straat is een gewaagde
keuze, maar pakt extreem goed
uit omdat ze licht overhelt naar
het publiek. Deze instabiele keuze
vind ik zeer spannend. Een ander
vernieuwend concept vind ik de
bloemenmuur;
een
eindeloos
patroon van bloemenvormen die
je visueel bedwelmt. Bovendien
vind ik de opbouw van de wagen,
waarin onderscheid gemaakt wordt
tussen de façade en de techniek
ten beoeve van façade, weergaloos
in zijn radicaliteit’.
De meningsverschillen zijn dus
groot, ook over het gegeven dat
de wagen letterlijk maar één zijde
kent. Voor de een transparant
genoeg om een middelvinger op
te steken naar de spelregels, waar
de ander zich afvraagt of dit is wat
men in een corso wil zien.
Nog een detail: goed om geur te
gebruiken, maar deze is wel erg
chemisch (zelfs vies, lijkend op
toiletspray) wat in contrast is met
de verse bloemen.
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Activiteiten verslagen
Corsong

Ook dit jaar werd onze buurt vertegenwoordigd op de corsong. Met
een clubje zijn we naar de Leeuwerik gegaan om de heren aan te
moedigen. Het was een gezellige
avond en de heren gaven hun beste
performance. Ze hebben helaas de
top drie niet behaald, maar daar
was de avond zeker niet minder
gezellig om.

Corsoweekend (zo en ma)

Wat was het weer een gezellig
weekend dit jaar. We hebben dit
jaar onze (on)verwachte 9de plaats
goed gevierd. Zoals gewoonlijk zijn
we zondag na de optocht lekker
gaan feesten op de Zonnewende.
Het was weer een top feestje met
als traditie voor vele buurtgenoten
een lekker afzakkertje bij Neste tot
in de late uurtjes.

Maandag begon de dag weer met
een heerlijke lunch en voor velen
een ontbijt bij de Ossekop. Daarna
zijn we met de buurt onze sponsorkroegen langs gegaan en hebben
we ons weer uitgedost met leuke
versiersels etc. die passen bij de
wagen. Na de groepsfoto zijn we
gaan feesten op de Zonnewende tot
in de late uurtjes. Het was weer een
gezellig weekend en volgend jaar
maken we er weer een feestje van.

Buurtfeest

Het buurtfeest was dit jaar bij de
Ossekop. Het middagprogramma
bestond uit een soort vossenjacht.
In Zundert waren er vier verschillende vossen verstopt die één van
de bloemstukken van de wagen
uitbeeldde. Aan ons de taak om
deze te zoeken en zo veel mogelijk benamingen van de bloemstukken op te schrijven. Als eindspel
moesten we met ons team de eerste
en de tweede doorkomst van onze
wagen naspelen. Er waren ontzettend leuke en creatieve eerste en
tweede doorkomsten gemaakt. Na
alle spellen en opdrachten kwam
er natuurlijk ook een winnaar uit!
Na de middagactiviteit hebben we
heerlijk gegeten en daarna barstte
het feest los.
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Terugblik Bloemenveld 2018
Als we terugkijken op de afgelopen
jaren bij het bloemenveld, kunnen
we eigenlijk wel stellen dat het bergafwaarts gaat met ons bloemenveld
gelegen aan het Armenstraatje. De
naam alleen al van dit straatje zegt
eigenlijk genoeg, het is de minst
vruchtbare grond van de gemeente
Zundert.
Als de knollen in april de grond in
gaan, is het altijd afwachten wat de
opkomst weer zal zijn. Komen de
nieuwe knollen allemaal uit? Hoe
is de opkomst van de 1e, 2e of 3e
jaars knollen die we zelf over hebben
gehouden? En wat doen de knollen
die we aangekocht hebben van
andere buurtschappen?
Iedereen is vol verwachting wanneer
de eerste groene plantjes de grond uit
komen. Ook dit jaar blijkt dat enkele
dahliasoorten slecht opkomen. Volop
voer en discussie voor de velddeskundigen. Zijn het onze eigen knollen die
slecht opkomen of zijn het de knollen
die we aangekocht hebben van onze
zuster buurtschappen? Allemaal voer
voor de velddeskundigen binnen
buurtschap Molenstraat om in het
bloemenseizoen over te discussiëren.
Nou hebben we afgelopen jaar
natuurlijk wel een heel extreem jaar
gehad met lange warmteperiodes.
Nauwelijks natuurlijke regenval en
door de droogte zou het natuurlijk
heel goed kunnen dat ons bloemenveld hierdoor achter blijft. Of moeten
we meer en vaker kunstmest tussen
de bossen strooien. Onze velddeskundigen bespreken dit in petit comité.
In de aanloop naar het plukseizoen is

al snel te zien dat bij het eerste plukken
op ons bloemenveld er in vergelijking met andere buurtschappen
minder opbrengst is. Dan hadden we
dit jaar ook nog te maken met een
afwijkende wagen, Façade, waar er
naast het plukken van bloemen, ook
bloemen met steel geknipt moesten
worden. Hierdoor zou de opbrengst
van ons bloemenveld mogelijk nog
verder achterwege kunnen blijven.
Uit de specificaties die we wekelijks
van de bloemencommissie teruggekoppeld krijgen, blijkt dat het bloemenveld van Buurtschap Molenstraat
het minste aantal bloemen van alle
buurten heeft opgebracht.
Doordat de opbrengst van ons eigen
bloemenveld de laatste jaren steeds
minder is, werd in de laatste Veldcommissievergadering in eerste instantie
besloten om het veld te frezen en
dat we dus geen knollen zouden
overhouden. Dit zou betekenen dat
er extra kosten gemaakt zouden
moeten worden voor het aankopen
van nieuwe eerste- en tweedejaars
knollen. Gelukkig dat er later alsnog
besloten werd om toch knollen uit de
grond te halen, waardoor we minder
kosten hoeven te maken.
Al met al was het (wederom) een
bewogen veldjaar. Bedankt aan
iedereen die een steentje heeft bij
gedragen op het bloemenveld afgelopen jaar. Voor iedereen de beste
wensen voor 2019 en op naar een
fijne samenwerking op het veld.
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Extra activiteit voor de kinderen
Op zaterdag 9 maart zullen we
vanaf 13 uur nestkastjes in elkaar
gaan knutselen en schilderen. Moet
je bijvoorbeeld eerst sporten en
ben je wat later, geen probleem, je
kunt gewoon komen knutselen.
Alle kinderen zijn welkom om te
helpen met het maken van vogelhuisjes voor bijvoorbeeld koolmeesjes, pimpelmeesjes, rood-

borstjes, boomkruipers maar ook
vleermuizen.
Zodra de kastjes klaar zijn, hangen
we ze in de bomen op de bouwplaats. Dan zijn we net voor het
begin van het broedseizoen en wie
weet worden er jonkies in onze
kastjes geboren.
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Mededelingen
Samenwonen: Sam Naalden en Minoesch
Lijsterstraat 3
4881 WE Zundert
Samenwonen: Myrthe Segeren en Niek Brabers
Het laar 72
4881 DS Zundert
Samenwonen: Bas Nouws en Eline Augustijn
Patrijsstraat 28
4881 WT Zundert
Verhuisd:

Ellen van Bergen en Sven
Rucphenseweg 12
4882 KC Klein Zundert

Verhuisd:

Liza van Hoof
Lindenlaan 25
4881 KB Zundert

Verhuisd:

Kees en Jeanne Roovers
De Tuintjes 4
4881 ES Zundert

Bijdrage 2019
Onze penningmeester zal de
komende periode samen met één
van de andere bestuursleden de
contributierondgang starten. Uiteraard kan de vrijwillige bijdrage
ook overgemaakt worden op ons
rekeningnummer bij de Rabobank:
NL51RABO0144556588.

Ook kan dit betaald worden via de
webshop: http://shop.buurtschapmolenstraat.nl/
Als richtbedragen hanteren we €
12,50 per persoon of € 25,- per
gezin. Alvast bedankt voor uw
bijdrage.
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Molenstraat 129
4881 GD Zundert
076-597 41 55

