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voorwoord

Wifra
Start bouwen
Het corsoseizoen is net begonnen. Buurt-
schap Molenstraat heeft echter al een paar 
activiteiten achter de rug. Denk aan de bingo 
en het WEZ die samen zorgen voor een mooi 
inkomsten potje. We hebben in Antwerpen 
een tentoonstelling mogen bouwen waar we 
ook een leuke verdienste aan overgehouden 
hebben. In hetzelfde weekend zijn we met 6 
personen als verkeersregelaar naar Prinsen-
beek geweest. En natuurlijk onze droptocht en 
het Sokpoppenfeest. De ontwerpers zijn er aan 
uit en hebben inmiddels 6 jonge ontwerpers 
aangewezen wiens Sokpop dit jaar gebouwd 
gaat worden. Ik heb nu al zin in de Kick off 
waar de 6 ontwerpers bekend gemaakt worden. 
Op het veld zitten de knollen en de stek in de 
grond. De aanpassingen voor de tent zijn haast 
klaar en op maandagavond is er heel het jaar 
druk gebouwd aan het trappenhuis en een 
nieuw onderstel. Ik ben trots op al onze vrij-
willigers die een heel jaar lang klaar staan voor 
onze buurt. Dank hiervoor!

Gedragscode Commissie
Als voorzitter ben ik niet alleen betrokken bij 
buurt gerelateerde activiteiten. Voor de Stich-
ting ben ik voorzitter van de Gedragscodecom-
missie. In deze commissie zitten 5 voorzitters 
van buurtschappen (3 jaar op toerbeurt), 2 
afgevaardigden vanuit de Advies commissie 
Veiligheid en 1 afgevaardigde namens het 
Stichtingsbestuur. Als gedragscode zorgen 
we dat het Handboek Optocht up to date 
blijft en goedkeuring heeft van de Raad van 
buurtschappen. We nemen alle meldingen in 
ontvangst en toetsen ze aan het handboek. We 
gaan met de voorzitters meten en leggen indien 
nodig sancties op. De Gedragscode commissie 
is dus geen op zichzelf staande commissie. Wij 
voeren uit wat de Raad van Buurtschappen ons 
opdraagt. Hoe vreemd is het dan dat je tijdens 
bezoeken aan buurtschappen aangevallen 
wordt over besluitvorming en regels en afspra-
ken. Elke voorzitter, ontwerper en bouwer kan 
en moet op de hoogte zijn van de inhoud van 
het handboek.

Jubel op een andere plaats
In de Raad van Buurtschappen van februari 
kwam de Stichting met een voorstel over het 
verplaatsen van de jubel. Het doel hiervan was 
niet het verplaatsen van de jubel, maar het 
vergroten van de kwaliteit van het corso en het 
waarborgen van de veiligheid van het corso. 
Zowel de gemeente als de Stichting liepen 
tegen een aantal beperkingen aan en zijn gaan 
zoeken naar oplossingen hiervoor. Dat de spon-
soren van de Stichting niet op een ideale plaats 
zaten was voor iedereen duidelijk. Dat dit ook 
inkomsten ging kosten door het afhaken van 
sponsoren was ook duidelijk. Daarnaast was 
de vraag naar tribuneplaatsen juist bij de jubel 
groter dan het aanbod. Vanuit het veiligheid 
aspect werd er gezocht naar meer ruimte om de 
stroom bezoekers in beweging te kunnen hou-
den. Met het verplaatsen van de jubel en Het 
Zonneplein en De Soleil worden er aanzienlijk 
meer tribune plaatsen gecreëerd en kan er 
gezorgd worden voor een doorgang voor de be-
zoekers van het corso rondom de tribunes. De 
besturen hebben de kans gekregen de plannen 
vooraf in te zien en te bespreken. We konden 
niet anders concluderen dan dat de Stichting 
op zeer korte tijd enorm veel werk verzet heeft 
om met een goed onderbouwd plan te komen. 
Natuurlijk zijn er nog wat haken en ogen, maar 
elke verandering gaat gepaard met schoon-
heidsfoutjes. Het is nu zaak aan de buurt-
schappen om direct te presteren en dit heel de 
optocht vol te houden omdat de ingang van de 
veiling voor de corsocreaties nog niet verplaatst 
kon worden. De feesttent zal zoals de plannen 
nu zijn niet in het dorp zijn maar achter op de 
veiling. Ik hoop dat we ondanks de weerstand 
her en der, wij als buurt onze credits geven aan 
de Stichting en een mooie optocht gaan rijden 
en een fantastisch feest gaan bouwen!

Nicole Godrie



van de bestuurstafel

avg
 Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Veror-
dening Gegevensbescherming (AVG) van 
toepassing.
Deze privacywet gaat onder andere over het be-
waren en beschermen van persoonsgegevens.
U krijgt regelmatig de nieuwsbrief en andere 
buurtschap gerelateerde informatie van Stich-
ting buurtschap Molenstraat. Om u de nieuws-
brief en andere informatie te kunnen toesturen 
hebben wij uw NAW gegevens en emailadres 
geregistreerd. 
Wilt u dat uw gegevens uit ons 
bestand verwijderd worden? Dan kunt u ons 
dat laten weten door een email te sturen naar: 
secretariaat@buurtschapmolenstraat.nl
Als u emails wilt blijven ontvangen hoeft u 
niets te doen.
Uw emailadres blijft dan 
geregistreerd staan. Alle door ons geregistreer-
de persoonsgegevens worden enkel gebruikt 
voor het versturen van nieuwsbrieven en ande-
re buurtgerelateerde informatie en worden niet 
beschikbaar gesteld aan derden.
Ook zijn we bezig met het opstellen van een 
Privacyregelement. Dit zal tzt op onze website 
geplaatst worden

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 me-
chanisch en elektrisch gereedschap. Er wordt 
geadviseerd om ter bescherming bij het slijpen, 
schuren, lassen etc. oor- en oogbeschermers, 
veiligheidsschoenen, deugdelijke werkhand-
schoenen en kleding te dragen. Ook dit jaar 
liggen er weer tuigjes gereed . Er is afgesproken 
dat tijdens de bouw van de tent, het afbreken 
van de tent en tijdens het werken op de hoogste 
steigers de tuigjes worden gebruikt. Geen tuigje 
om is niet de hoogte in! 
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. 
De maandagavondklusploeg heeft afgelopen 
winter keihard gewerkt en een 2e trappenhuis 
gemaakt. Het vertrouwde trappenhuis blijft in 
het midden van de tent staan het 2e trappen-
huis komt aan de kant van de kantine. Dit is 
een aanzienlijke en noodzakelijke verbetering 
van de veiligheid in onze tent en we willen 
iedereen die hier aan geholpen heeft hartelijk 
danken.

BOUWPLAATS
Graag willen we u er op wijzen dat het ook dit 
jaar het streven is dat de tent om 00.30 uur af-
gesloten wordt, de loods en poort op slot gaan 
en het licht wordt uitgedaan. Tenslotte zijn we 
een bouwplaats, geen horeca gelegenheid.

NIX
Het bouwseizoen is weer begonnen 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. Ook zou het erg prettig zijn dat peuken 
in de asbakken worden gedeponeerd ipv op de 
grond.

HERALDIEKVLAGGEN
We hebben weer een nieuwe voorraad heral-
diekvlaggen. Ze zijn te koop bij Wouw da’s een 
Lekker.

Kledinglijn Buurtschap Molenstraat:
Via de webshop kan er weer kleding van buurt-
schap Molenstraat besteld worden.

loterij
Na het succes van vorig jaar organiseren we 
ook dit jaar weer een loterij met hele mooie 
prijzen.
Hoofdprijs:  hotelovernachting tw van € 150,- 
in een NL of BE stad naar keuze,
 via VakantieXperts

2e en 3e prijs: 2x waardebon a € 50,- van 
Woodhouse

4e prijs: waardebon € 50,- De Olijfboom

5e prijs: waardebon € 50,- Bij de Nonnen

6e prijs: waardebon € 25,- Lotz

7e prijs: waardebon € 15,- Lieverlee

8e prijs: waardebon € 10,- C’est la Vie 
Zonnestudio

Polsbandjes voor de TTT- en entree 
bewijzen:
Ook dit jaar zal er weer op gezette tijden een 
marktkraam aanwezig zijn in de tent waar 
entree bewijzen kunnen worden afgehaald en 
tentoonstellingsterrein polsbandjes kunnen 
worden gekocht. Deze data volgen nog.

groepsfoto
Er is besloten dit jaar de corsofoto op zondag-
avond te laten nemen ipv maandagavond.
Verdere info hierover zal nog volgen.

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 2 
november bij cafe Victoria.

DUURZAAMHEID
We zijn op verschillende vlakken aan het kijken 
hoe we duurzamer te werk kunnen gaan als 
corsobuurtschap. We zullen de nadruk nog 
meer gaan leggen op het scheiden van afval en 
staat er een compostvat.Daarnaast is er een 
werkgroep opgericht om te kijken of het inte-
ressant is zonnepanelen op het dak te leggen 
en kijken we naar Led verlichting en of we 
oude, stroomverslindende apparaten kunnen 
vervangen.
Daarnaast moeten we ons natuurlijk allemaal 
bewust zijn zo natuurrijk (nb. is goed geschre-
ven, dit woord bedoel ik) mogelijk te leven en 
werken.



mauwen met
Na heel wat keren ‘Mauwen met...’ te hebben 
gelezen mag ik in deze Mailstreet wat meer 
over mezelf vertellen. Eens kijken of ik het een 
beetje kort kan houden haha. 
Inmiddels maak ik al ruim 25 jaar deel uit van 
buurtschap Molenstraat, dus denk ik dat de 
meeste buurtgenoten mij wel zullen kennen. 
Ik geloof dat ik ook wel een beetje bekend sta 
om mijn niet altijd even handige acties (zoals 
bijvoorbeeld het ‘lift-incidentje’ wat een aantal 
jaren geleden plaats vond tijdens de jaarlijkse 
barbecue...). Buurtschap Molenstraat heeft al-
tijd als een rode draad door mijn leven gelopen. 

Laat ik maar beginnen bij het begin. 
Ik ben geboren en getogen in ons mooie 
Zundert en woon hier al mijn hele leven, om 
precies te zijn 36 jaar. Met uitzondering van 
het half jaartje Ecuador op mijn twintigste, 
hierover vertel ik later nog wat meer. Ik ben 
voornamelijk opgegroeid in Klein-Zundert, 
waar ik vlakbij mijn nichtje Ankie de Wijs en 
vriendin Ellis Daamen woonde. De eerste jaren 
van de basisschool gingen Ankie, Ellis en ik af 
en toe helpen bij buurtschap Klein-Zundert, 
maar op een gegeven moment wilden we wel 
eens mee met hun oudere broers, Bart en Ivo, 
naar de tent van buurtschap Molenstraat. Mijn 
vader, Marcel de Wijs en oom, Hans de Wijs, 
bouwden als kind ook bij Molenstraat. Volgens 
mij was ik toen zo’n jaar of tien oud en de 
bouwplaats was toen nog aan de Beukenlaan, 
tegenover de AH. Al snel was ik verkocht! Wat 
vond ik het leuk hier. En dat kwam niet alleen 
door al het snoep in het laatste weekend. 
Na mijn middelbare schoolperiode op de 
KSE in Etten-Leur, begon ik in 2001 aan de 
opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverle-
ning aan Avans Breda. Daar leerde ik tijdens 
de introductie de Bredase Eefje van Leeuwen 
kennen en ik vroeg haar in de zomer om een 
keertje mee te gaan naar de tent van buurt-
schap Molenstraat. Dat wilde ze wel en al snel 
was Eef besmet met het corsovirus. De daarop 
volgende jaren kwam ze elke corso een week-
end lang bij mij logeren, de eerste paar keer 
in Klein-Zundert bij mijn ouders en daarna in 
mijn appartementje in de Katerstraat waar ik 
van mijn 23e tot mijn 25e jaar woonde. Nog 

even terug naar 2004. In dit jaar gingen Eef en 
ik het avontuur aan: we gingen voor een half 
jaar naar Ecuador om daar stage te lopen op 
een school en internaat voor blinde en dove 
kinderen. Het was een geweldig half jaar om 
nooit te vergeten waarin ik veel geleerd heb, 
maar vooral heel veel mooie, grappige, bijzon-
dere en unieke ervaringen heb opgedaan. In 
2007 leerde ik mijn vriend Ralph Braspenning 
kennen en in de zomer van 2008 nam ik hem 
voor de eerste keer mee naar de tent. Ook hij 
voelde zich meteen thuis bij de Molenstraters 
en werd in korte tijd erg fanatiek (lees: zelfs 
fanatieker dan ik).
 Ralph is inmiddels al weer een aantal jaren 
actief in het bestuur van buurtschap Molen-
straat en ook al zeg ik altijd in september: ‘het 
is goed dat de bouwperiode weer achter de rug 
is’, stiekem ben ik best wel trots op zijn inzet 
vanuit het bestuur. 

Samen kochten we in 2009 een ‘opknappertje’ 
aan de Wildertsedijk en na een jaar van hard 
werken verhuisden we in de zomer van 2010 
naar ons fijne huis, waar we nog altijd met 
veel plezier wonen. Wat een geluk voor ons, 
toen een aantal jaren later bekend werd dat de 
bouwplaats van buurtschap Molenstraat ook 
naar de Wildertsedijk verhuisde!
In 2009 kocht ik niet alleen samen met Ralph 
mijn eerste huis, maar kreeg ik ook de kans om 
bij Kentalis te gaan werken (na een aantal jaar 
op woonvoorzieningen voor mensen met een 
verstandelijke beperking te hebben gewerkt). 
Eerst een aantal jaar op de vroegbehandeling 
van Kentalis in Tilburg en sinds ongeveer 3 
jaar werk ik in Breda bij Kentalis de Kubus. Ik 
werk hier als pedagogisch behandelaar op een 
behandelgroep voor peuters met problemen in 
de taalontwikkeling. Het is super om te zien dat 
de kindjes gedurende de behandeling de taal 
steeds beter gaan begrijpen en stapje voor stap-
je leren hoe ze met taal kunnen communiceren 
met hun omgeving. 

Door mijn werk en het graag creatief bezig zijn, 
is het denk ik niet toevallig dat ik ook al een 
aantal jaar met veel plezier deel uit maak van 
de kindercrew.

In 2013 werd onze eerste zoon Luuk geboren. 
Al snel namen we Luuk mee naar de tent en 
hij vindt het daar geweldig. Natuurlijk speelt 
hij graag in het speeltuintje achter de tent 
(ideaal!) met andere buurtgenootjes en doet hij 
enthousiast mee aan activiteiten van de kinder-
crew, maar daarnaast kletst hij ook graag met 
de grote mensen in de tent en denkt hij al een 
beetje mee over de bouw en ‘constructie’ van 
de wagen hihi. Het is super om dit samen met 
hem te kunnen delen.  

In 2018 is onze tweede zoon Cas geboren. Cas 
heeft afgelopen zomer zijn eerste corso mee 
gemaakt en hij was vooral erg onder de indruk 
van al het kabaal in de tent en al die mensen 
op de hoge steigers. Wie weet schuilt er in hem 
ook wel een toekomstig corsobouwer. 
Ik vind het zo mooi om te zien dat het corso 
jong en oud met elkaar verbindt. Ook vinden 
mensen die zo verschillend zijn, elkaar tijdens 
het corso. Die samenhorigheid is echt uniek 
en heel waardevol. Ik ben er trots op dat ik 
hiervan deel uit maakt en hoop dit nog lang te 
mogen blijven doen. 
Na 25 jaar heb ik zoveel mooie herinneringen 
aan buurtschap Molenstraat. Van het drinken 
van ons eerste biertje bij Jaap op de donder-
dagavond voor het corso, tot het figureren op 
‘Station’ (en mijn groene haar nadat er zwarte 
schminck in was gesmeerd) en het uitrijden 
van de wagen op zondagochtend voor dag en 
dauw. Ik zou wel een hele Mailstreet vol kun-
nen schrijven met mooie herinneringen! 
Nu is echter weer de beurt aan een andere 
buurtgenoot.

‘‘Al snel was ik verkocht!
 Wat vond ik het leuk hier.’’

‘‘Ik zou wel een hele Mailstreet vol
 kunnen schrijven met mooie herinneringen!’’

Florance de Wijs



in memoriam

Op 9 januari bereikte ons het droevige bericht, 
dat Simon Kustermans was overleden. ‘Onze’ 
Simon was 83 jaar en is door een ongeneeslij-
ke ziekte van ons heengegaan. En toch komt 
dit onverwacht. Met alle buurtgenoten willen 
we even stil staan bij het leven van Simon bij 
buurtschap Molenstraat.Nadat Simon, de vroe-
gere melkboer, samen met zijn Betsie in 1999 
naar de Molenstraat kwam wonen werd hij na 
enige tijd door enkele oud veldwerkers gepolst 
om een nieuwe hobby in de buitenlucht te gaan 
beoefenen, te weten veldwerk bij de buurt. Hij 
dacht “nooit niks aan corso gedaan.” Maar dan 
blijkt eens te meer als je je ervoor openstelt 
dan raak je toch snel besmet met het corsovi-
rus waren zijn woorden. Zo ook is dit Simon 
overkomen. Hij heeft jarenlang met veel liefde 
en plezier alle voorkomende veldwerkzaamhe-
den gedaan. Ook bij de tot standkoming van 
de veldcommissie is Simon een aantal jaren lid 
geweest. Door zijn verlate corsohobby zijn er 
menige scherpe discussies op allerlei corsovlak 
gevoerd ten huize van de familie Kustermans. 
Simon heeft altijd ontzettend genoten van de 
tijd, dat hij actief is geweest bij buurtschap 
Molenstraat. Het koste hem dan ook de 
laatste jaren zichtbaar veel moeite, dat hij om 
gezondheidsredenen beetje bij beetje afscheid 
moest nemen van de veldploeg.Hierna nog een 
aantal kenmerkende karakte eigenschappen 
van Simon:
Simon was die man met die bijzondere her-
kenbare stem. Simon was ‘n sociale man, voor 
iedereen had hij tijd voor ’n praatje. Dat was 
hem wel toevertrouwd. Simon was ook iemand, 
die in het gesprek wel van een grapje hield.
Simon was een sportman en was daarbij passief 
een groot liefhebber van wielrennen en voetbal. 
Hij  vroeg zich weleens af hoever hij vroeger 
als wielrenner had kunnen komen. Simon was 
beresterk. Hij ging er trots op, dat niemand de 
touwen in het veld zo strak kon aantrekken en 
knopen als hij. Simon was jarenlang binnen de 
veldploeg de kartrekker bij het buurtfeest, de 
bingo en de BBQ.  Simon was bij een avondje 
uit altijd in voor een 3e helft. Hij hield wel 
van een dansje en een dolletje, niets was hem 
te gek.Simon was een Bourgondiër in hart en 

nieren.Simon was een regelaar en hulp bij een 
activiteit.Simon was bijzonder trots, dat hij een 
aantal jaren terug aan zijn veldkroost zijn ge-
liefde plekje op de Veluwe bij Bas en Valerie in 
hun hotel Vierhouten kon laten zien.Simon was 
een spelletjesman en was daarin zeer fanatiek.
Simon was ook iemand met een gevoelige 
snaar.Simon was altijd in gezelschap sterk 
aanwezig, hij was zondermeer een gezelschaps-
mens.Simon was binnen Zundert een echte 
mensenkenner en zelfs met eventuele bijnaam. 
Hij had niet voor niets 25 jaar lang op de Zun-
dertse banen gezeten. Dit kon weleens leiden 
tot fikse discussies.Simon was behulpzaam, 
voor iedereen stond hij altijd klaar en niks was 
hem teveel.Simon was een levensgenieter.
Om met het laatste woord ‘levensgenieter’ af 
te sluiten. Ondanks zijn ongeneeslijke ziekte 
was Simon tevreden over zijn leven en wat hem 
daarin gegeven is. Na een mooie afscheids-
dienst zijn samen met de familie nog vele her-
inneringen aan Simon opgehaald en is, volledig 
naar de wens van Simon, nog een borreltje 
gedronken op zijn mooie leven. Zo was Simon 
ten voete uit.
Simon was een bijzonder mens, we zullen hem 
nooit vergeten. Simon, nogmaals, bedankt voor 
alles!
Als grote waardering voor de persoon Simon 
werd bij aanvang van de jaarvergadering een 
zeer respectvolle en ook indrukwekkende ‘1 
minuut stilte’ gehouden.
Betsie en naaste familie, wij wensen jullie heel 
veel sterkte toe.

Buurtschap Molenstraat.



activiteiten aankondiging
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

Molenstraat 129
4881 GD Zundert

076-597 41 55

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



Gelukkig hebben we de foto’s nog 



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

www.maasjacobs.nl

mededeling

Geboren:
- Kris & Nicole Maas: Otis 05-04 Mei

( Broertje van Mado en Nova ) 

Verhuisd:
 - Gertjan,Kelly,Stef en Emma  de Kroes

- Hans,Mariska,Danny en Demi. 
- Anouk van Gils

- Wouter Arnouts, Ilse Voermans en Jill Arnouts

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.



activiteiten verslagen
Bingo
De jaarlijkse bingo wordt zoals elk 
jaar weer goed bezocht door eigen 
buurtgenoten en mensen van buiten 
de buurt. Dit jaar waren er 12 rondes 
waarvan 2 superrondes. De hoofdprij-
zen voor de bingo waren dit jaar een 
hogedrukreiniger gesponsord door 
Lagarde techniek en het jaarlijkse 
half varken door Graumans slagerij. 
Dit jaar kwam het vaker meerdere 
bingo’s waren, waardoor de dozen 
eieren snel op waren. Gelukkig waren 
er mooie zelfgemaakte kaarten die we 
als troostprijsje konden meegeven. 
Het was weer een gezellige avond 
met mooie prijzen. Gefeliciteerd alle 
winnaars met jullie prijzen en alle be-
drijven voor het sponsoren van deze 
mooie prijzen. 

zudoqu
Dit jaar organiseerde buurtschap 
Tiggelaar voor de eerst de Zundertse 
dorpsquiz. De quiz ging over allerlei 
onderwerpen zoals corso,kunst en 
sport. Er waren verschillende acti-
viteiten te doen buiten de deur. Zo 
moest je voor een bepaald bedrag 
zoveel mogelijk verschillende bood-
schappen doen, en bij bepaalde cafés 
waren er ook ook activiteiten waar je 
met een teamlid of meerdere team-
leden aan deel kon nemen. Na twee 
weken was er een feest bij café Neefs 
waar de uitslag van de quiz bekend 
gemaakt. In totaal deden er 39 teams 
mee. 

droptocht
 Het was weer tijd voor de jaarlijkse 
droptocht. We vertrokken vanuit Den 
Bels. Al snel  werden wij gedropt in 
het Belgische Wortel. Gelukkig zat het 
weer mee en zat de pas er goed in .Na 
een paar gezellige kilometers kwamen 
we uit in Hoogstraten, waar we een 
leuk cafeetje vonden en gezellig een 
biertje en frisje hebben gedronken. 
De tussenstop bleek toch al snel het 
eindpunt te zijn en vanuit hier zijn we 
terug gegaan naar Den Bels. We kun-
nen zeker terug kijken op een mooie  
en gezellige avond. 

nieuwjaarsborrel
 Het is alweer even een poosje gele-
den... Maar ook dit jaar hebben we 
de nieuwsjaarsborrel georganiseerd. 
Deze editie vond plaats op vrijdag-
avond 4 januari. De bouwplaats was 
net als de voorgaande keren aange-
kleed met kerstbomen,lichtjes en 
vuurtonnen om de buurtgenoten op 
te waren. Op deze avond hebben we 
met zo’ n 30 buurtgenoten bijgepraat-
,geborreld en getoost op het komend 
bouwjaar.

posterfestival
Zoals sommige misschien weten 
studeerde Robin grafisch ontwerp in 
Antwerpen. Twee oud-klasgenoten 
van hem organiseerden daar dit jaar 
voor het eerst een ‘posterfestival’ en 
vroegen Robin om het decor te ont-
werpen waarin de posters tentoon-
gesteld zouden worden. Buurtschap 
Molenstraat werd vervolgens benar-
derd om deze stellage te bouwen en 
kon zo een mooi zakcentje verdienen 
voor de bouw van de toekomstige 
wagen. Het posterfestival bleek een 
groot succes! 945 ontwerpen afkom-
stig uit de hele wereld werden aange-
meld. Hieruit maakte de professione-
le jury een selectie van 50 winnende 
posters. Deze winnaars werden in 
maart tentoongesteld in de speciaal 
ontworpen steiger opstelling op de 
prachtlocatie PAKT in Antwerpen. 
Met hulp van een aantal buurtgeno-
ten werd de steiger van twee lagen 
op de bouwplaats al proef gebouwd 
en voorzien van bouwstaalmatten. 
Met speciaal papiermaché van het 
drukoverschot van de drukkerij van 
de affiches werden de betonmatten 
bekleed, om als achtergrond te dienen 
voor de posters. 

Ook een deel van ons nieuwe trap-
penhuis kreeg meteen een mooie plek 
in de installatie. Op zatedag 9 maart 
vertrok een vrachtwagentje vanaf de 
bouwplaats en werd de steiger in een 
paar uur in elkaar gezet. De bouwers 
waren zo gefocust bezig dat het ze 
totaal ontging dat een deur verder een 
flinke brand woedde in de keuken van 
het sterrenrestaurant The Jane. Na 
het bouwen weerd de steiger voorzien 
van TL-lampen en werden de vijftig 
posters opgehangen. Precies op tijd, 
want een uurtje later vond de opening 
van de tentoonstelling plaats. Bijna 
twee weken bezochten meer dan 
duizend bezoekers de tentoonstel-
ling. Er werden workshops georga-
niseerd, lezingen gehouden en een 
heleboel speciaal biertjes gedronken 
op en rond de steigerinstallatie. Een 
bijzondere samenwerking en mooi 
resultaat dus voor de buurt, Robin en 
de organisatie van het festival!



in de bloemenbak
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Hoi ik ben Jayden Damen en ik ben 
10 jaar oud. Ik heb nog twee groter 
zussen Kaylee en Ylke. Ik zit nu in 
groep 7 in Etten-Leur. Wat ik leuk 
vind om te doen op school is gymmen 
en wat ik niet leuk vind om te doen is 
taal. Thuis vind ik het leuk om buiten 
te spelen met vrienden, te voetballen 
en Fortnite te spelen. 

Wat vind je van de wagen van dit jaar?
Ik vind de wagen wel leuk. Ik ben ook 
naar het sokpoppenfeest geweest, 
daar waren hele leuke sokpoppen te 
zien. Ik ben heel benieuwd welke sok-
ken worden gekozen voor de wagen. 

Welke wagen(s) vind je nu 
echt het mooiste? 
De wagen die ik het mooiste vind is 
Fanfare. Die wagen vond ik heel leuk. 
Op nummer 2 staat boodschappen. 
Die wagen vond ik ook erg mooi. Op 
nummer 3 staat Op handen gedragen. 
Sokpoppen mag dit jaar van mij ook 
zeker wel winnen!

Wat vind je het leukste om de te doen 
in de tent/wat zou je later 
willen doen?
Ik vind het heel leuk om te tikken 
en te prikken in de tent. Later zou ik 
graag willen tikken op de wagen.

 

Met wie ga je vaak naar de tent? 
Ik ga vaak met mijn mama of papa 
naar de tent, maar ik ga ook wel eens 
met oma en opa naar de tent. Papa zit 
wel het meeste in de tent denk ik. 

Heb je wel eens meegedaan 
met kindercorso? 
Ik heb toen ik kleiner was een keer 
meegedaan met kindercorso. Toen 
hebben we thuis in Etten-Leur een 
wagen gemaakt die precies in de auto 
paste. We hebben de wagen pas in 
Zundert bij opa en oma getikt. 

Jayden het was erg 
gezellig en tot in de tent.



Molenstraat 42
4881 CS Zundert
Tel. 076 - 5972660
www.juwelierschrauwen.nl
Like ons op facebook.

Kom eens kijken 
naar onze 

buurtschaphanger.

undercovercommisie

De Kinderactiviteitencommissie 
bestaat uit de volgende leden: Loes 
van Laerhoven, Sabine Naalden, 
Desiree Jorissen,  Maaike Bras-
penning, Florance de Wijs, Luna 
Damen, Ilse Voermans, Marit 
Bekers en Ankie de Wijs. De 
kinderactiviteitencommissie bestaat 
al heel lang.  Deze commissie regelt 
alle activiteiten voor de kinderen. We 
organiseren elk jaar een kindermid-
dag en proberen dan steeds weer iets 
anders te doen. Het is dan mooi om te 
zien dat het altijd meteen weer gezel-
lig is onderling. Ook de verschillende 
leeftijden door elkaar heen gaat goed. 
De ouderen helpen de jongeren. 

Op het moment is er een grote groep 
jongerekinderen en dat merken we 
dan ook tijdens de kinderuurtjes. 
Stan heeft mooie tafels en krukjes 
gemaakt zodat toch iedereen kan 
zitten.  Jaarlijkse activiteiten zijn: 
de kindermiddag, een paasactiviteit, 
het tentenbezoek en de kinderuurtjes 
waarbij we ook een bezoekje brengen 
aan het veld. Soms komen buurtge-
noten ineens met een leuk idee voor 
de kinderen. Zoals afgelopen jaar 
nestkastjes timmeren en verven voor 
op de bouwplaats.  En ook dit jaar 
kwamen de ontwerpers natuurlijk 
met een top idee! Mocht je ook een 
leuk idee hebben, laat het ons weten. 
Wij staan overal voor open!

Een aantal jaar geleden hebben we 
ook lascursussen gegeven. Er was 
toen juist een grote groep met oudere 
kinderen. Erg leuk om te zien hoe ze 
daarvan genoten. Zowel de kinderen 
als de mannen die de cursus gaven. 
Het is natuurlijk ook belangrijk dat ze 
leren lassen. Hier hebben we nu veel 
voordeel van in de tent!
We zitten meestal maar één of twee 
keer bij elkaar om te brainstormen 
over de kinderuurtjes en de kinder-
middag. De kinderuurtjes verdelen 
we altijd. Zodat twee of drie mensen 
een kinderuurtje verzorgen. Verder 
regelen we ook veel via de app. Het 
klaarzetten, voorbereiden van de 
kinderuurtjes doen we tijdens het 
bouwseizoen in de tent.
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veldnieuws

Nadat besloten werd dat we toch 
knollen uit de grond gingen halen en 
niet alles om te frezen, konden we 
deze winter weer aan de slag. Wat 
toch ook weer gezellig was.

De knollen konden we opslaan in 
de loods bij Jan Elst, hartelijk dank 
hiervoor Jan .

Iedere dinsdagmorgen waren we
te vinden in de loods bij Jan om de 
knollen te controleren op rot, om te 
scheuren en te tellen. Ook de nieuw 
aangekochte knollen werden hier 
gecontroleerd. Hierbij was er een 
meevaller omdat van één soort de 
knollen zo groot waren dat ze niet 
door de buis van het plantmachine 
paste. Deze hebben we vervolgens 
gesplitst en dat leverde 400 extra 
knollen op. Zaterdag 20 april hebben 
we ongeveer 18.500 knollen geplant, 
waarmee we onze winteractiviteit 
hebben afgesloten. Dit betekent niet 
dat we nu zonder werk zitten. Naast 
het veld en de keet in orde maken 
voor de zomer, moeten we ook 3000 
stuks stek oppotten.Deze stek wordt 
aangeleverd in bakken waarin 250 
plantjes staan. De plantjes moeten 
voorzichtig uit elkaar worden gehaald 
en vervolgens in een potje geplant, 
wat een secuur werkje is .

Eind mei worden deze plantjes geplant 
op het veld waarmee we dan totaal 
21.500 planten hebben staan. En nu 
maar hopen dat alles opkomt!

Ook is nu de tijd aangebroken van het 
wieden, hakken, beregenen ( indien 
nodig ) palen zetten etc . We blijven 
dus gewoon doorgaan op dinsdagmor-
gen. Heb je zin of ben je benieuwd wat 
er allemaal gebeurd op het veld, kom 
gerust langs om te kijken of te helpen, 
alle hulp is meer dan welkom.

Deze zomer gaan we in eerste instantie 
weer plukken voor onze klanten, dit 
zijn er ongeveer 40 verdeeld over heel 
Europa! Om dit voor elkaar te krijgen 
hebben we alle hulp nodig. Dus heb 
je tijd, al is het maar een uurtje, kom 
helpen plukken . De datums waar-
op er geplukt gaat worden komen in 
de nieuwsbrief te staan. Ook kun je 
worden toegevoegd aan de groepsapp 
‘knollen, hakken, plukken’. Wil je 
hier aan toegevoegd worden, stuur 
dan een app naar Kees Boot of Ruud 
Hereijgers.



winterklussen

In onze mooie loods aan de Wildert-
sedijk worden er elke winter diverse 
klussen gedaan om ons weer voor te 
bereiden op het nieuwe bouwseizoen. 
Een enthousiaste club mensen is ook 
deze winter weer aan de slag gegaan 
op de vaste klusavond: de maandag-
avond. Er stonden een hoop klussen 
op het programma. Twee belangrijke 
klussen hadden te maken met het 
verbeteren van de veilgheid van onze 
tent. Ten eerste hebben we al jaren de 
wens om een beter tweede trappen-
huis te hebben. Een trappenhuis waar 
je makkelijk op en af kunt lopen, dat 
gemakkelijk op te bouwen is in delen 
en dat ook op een goede manier in de 
tent past zodat er een veilige tweede 
vluchtweg is naast die via ons vaste 
trappenhuis. Al langer werd er nage-
dacht hoe dat te realiseren, maar deze 
winter is de knoop doorgehakt en 
een fonkelnieuw tweede trappenhuis 
gemaakt van ijzer met houten treden, 
dat achter in de tent geplaatst kan 
worden als onderdeel van de loop-
steiger die de twee jukken rijen met 
elkaar verbindt. 

De tweede klus aan de tent betreft de 
aanpassingen die nodig zijn in ver-
band met de omgevingvergunning die 
ons het afgelopen voorjaar als eerste 
buurtschap in Zundert is verleend 
voor het jaarlijks opbouwen van de 
tent op onze bouwplaats. Om de tent 

dit komende bouwseizoen volgens 
deze vergunning te kunnen bouwen 
moeten er zowel aanpassingen aan 
de tent als aan de bouwplaats ge-
maakt worden. In de tent moet op een 
veertigtal plaatsen een extra schoor 
geplaatst worden tussen de jukken. 
Deze schoren moeten uiteraard op 
maat gemaakt worden, plus dat ook 
op verschillende jukken een vaste 
bevestiging voor de schoren gemaakt 
moet worden. 

Onze tent zit aan de lage kant vast 
aan onze loods, maar moet volgens 
de vergunning aan de hoge kant ook 
nog met een soort scheerlijnen aan de 
grond vast gemaakt worden. Niet aan 
een kleine haring uiteraard maar aan 
een voldoende zwaar beton blok. We 
hebben gekozen om hiervoor een ex-
tra aantal stelcon platen te plaatsen in 
het straatwerk naast onze tent. In die 
stelcon platen zit een voorziening om 
een staalkabel aan vast te spannen. 
Deze stelcon platen zijn inmiddels op 
de bouwplaats, de voorzieningen voor 

het vastmaken van de staalkabel zijn 
getroffen en deze platen zullen voor het 
bouwen van de tent nog gelegd wor-
den. Als deze aanpassingen voltooid 
zijn komen we aan het einde van een 
lang traject van het vinden en reali-
seren van een bouwplaats en tent die 
volledig volgens de laatste normen ver-
gund is. Een prestatie om met z’n allen 
toch trots op te zijn, want er zijn nog 
veel buurtschappen die nog midden of 
aan het begin van dit traject staan.

We hebben de laatste jaren al vaker 
een tweede of zelfs derde onderstel 
nodig gehad. Tot nu toe leenden 
we dit altijd van een van de andere 
buurtschappen. Maar dit is niet altijd 
ideaal omdat de onderstellen dan niet 
altijd van dezelfde hoogte te zijn, ook 
kunnen we niet zonder meer aanpas-
singen maken mocht het ontwerp daar 
om vragen. Omdat we nu de ruimte 
hebben op de bouwplaats zouden we 
best een eigen tweede onderstel kwijt 
kunnen en ook dit was al een aantal 
jaren onderwerp van gesprek. Dit 
jaar was er voldoende mankracht en 
energie om er aan te beginnen: het 
maken van een eigen tweede onderstel. 
Dit komt ook goed uit, want dit jaar 
hebben we twee onderstellen nodig. Er 
zijn tweedehands stuurassen en andere 
benodigdheden aangeschaft en om 
verder op de kosten te besparen zijn 
de bestaande verlengstukken van ons 
huidige onderstel gebruikt. Met een 
mooi resultaat als gevolg

Naast deze grote klussen zijn er ook 
een hoop kleinere klussen afgewerkt. 

Zo zijn er weer diverse opbergsyste-
men bijgemaakt voor onze tentonder-
delen. Zo is er bv. een bak gemaakt 
waar we de dakzeilen bij het afbreken 
gelijk in kunnen laten zakken zodat 
ze netjes en compact opgevouwen 
erin zitten. We hoeven de bak daarna 
alleen nog met de heftruck de loods in 
te rijden.

Degenen die vaker in de tent komen 
zullen wel weten dat er vlak bij het 
trappenhuis een stelcon plaat wat 
verzonken lag waardoor je daar lelijk 
kan struikelen als je niet goed op let. 
Het is nog niet zo makkelijk om een 
enkele stelcon plaat tussen de andere 
platen uit te lichten. Maar waar een 
wil is, is een weg en uiteindelijk is het 
gelukt en is deze dwarse plaat weer 
netjes in lijn gelegd met de andere. 



het 

sokpoppenkinderfeestje!
Een jaar lang niet moeten ontwerpen, wat moet 
dat toch lekker zijn… Een jaar lang niet beden-
ken wat er gemaakt gaat worden, hoe dat eruit 
zou moeten zien en welke kleuren we daarvoor 
gaan gebruiken. Een jaar lang geen conceptfa-
ses, ontwerp discussies en sketchup struggles. 
Een jaar niet ontwerpen, dat moeten we doen!

Op zondag 7 april werd het knutselfeestje ge-
houden voor alle kinderen van de basisschool 
uit onze buurt. Door alle buurtleden waren 
vooraf sokken en knutselmaterialen verza-
meld, er werden uitnodigingen verstuurd en 
ballonnen geblazen. Wel 24 kinderen meldden 
zich aan en kwamen die zondagmiddag aan bij 
Sporthal Onder de Mast voor deze bijzondere 
activiteit begeleid door Ton, Gijs, Jesse, Robin 
en de organisatie van de kindercrew. 
Na alle spullen opgehaald en verzameld te 
hebben reden we met z’n allen naar Onder de 
Mast. Iedereen heel erg bedankt voor het verza-
melen van al die materialen. Daar aangekomen 
begonnen we zo snel mogelijk met alle spullen 
klaarzetten. Papier uitrollen om een ondervloer 
te maken, kratten stapelen en planken erop om 
de tafels te vormen, ballontrossen ophangen, 
vlaggetjes ophangen en niet te vergeten de 
sokpophouders en knutselspullen uitstallen op 
de tafels!
Er werd begonnenmet een spelletje in kleine 

groepjes om zoveel mogelijk sokkenparen bij 
elkaar te verzamelen; even flink rennen om 
de zenuwen kwijt te raken. Daarna was er een 
voorstelrondje, wie zijn nu eigenlijk al die men-
sen die helpen tijdens het sokpoppenfeestje? 
Daarna wordt er eerst, natuurlijk met sokken, 
de hulpmama’s en ontwerpers, een spelletje 
gespeeld. 6 teams moeten zoveel mogelijk 
dezelfde sokken verzamelen. Na het spelletje is 
het tijd om aan het echte werk te beginnen, de 
sokpoppen!

Lights camera action
De  gillende ontwerpers in spé rennen op hun 
doel af. Sommige met stiekem al een uitgedacht 
plan en gespotte sok in gedachten, de ander 
compleet blanco. Dit was gelijk te merken in de 
ontwerptekening, de kleurplaat die we hadden 
voorbereid voor de conceptfase. Waar de één 
ijverig begon te tekenen en kleuren, stond de 
ander in twijfel “maar ik weet nog niet eens 
welke sok ik wil”. Juist. Stress! De eerste ken-
nismaking met het ontwerpers bestaan was ge-
maakt (haha). Al snel volgden allerlei vondsten 
en verhalen. Monsters, draken, prinsessen, 
en zelfs een “Meneer Boom”. Prachtig was het 
om te zien hoe de één doordacht zijn ontwerp 
uitvoerde en de ander er flamboyant van alles 
op “flikkert”, iedere designer zijn eigen creatief 
proces zullen we maar zeggen. 

Ook de benodigde tijd verschilde per vormge-
ver. De één had het na tien minuten gezien en 
vond het tijd om te gaan spelen, de ander nam 
alle tijd om aan het eind één of zelfs twee ont-
werpen naar tevredenheid in te kunnen dienen. 
Met een knal confetti kwam de dag op zijn ein-
de. Van de strak uitgelijnde ontwerptafel was 
niets meer over: hier is keihard geknutseld!

Alle kinderen zijn op hun eigen manier heel 
hard bezig om de sokpop te maken zoals zij wil-
len dat hij eruit komt te zien. Even later zijn de 
eerste sokpoppen klaar en beginnen de eerste 
kinderen spelletjes te spelen. Terwijl er nog een 
hoop kinderen fanatiek bezig zijn, worden er 
spelletjes gespeeld met de kinderen die al wel 
klaar zijn met hun sokpop. Als het feestje is 
afgelopen wordt er nog een mooie groepsfoto 
gemaakt en daarna is het tijd om alle mooie 
eindresultaten aan de papa’s, mama’s, broer-
tjes, zusjes, familie en andere buurtgenoten te 
laten zien! 

Je voelt hem vast al aan komen… Die vier 
achteroverleunende ontwerpers die eens een 
jaar niks dachten te gaan doen zijn van hun 
sokken geblazen! Bijna 30 super sokpoppen 
om uit te kiezen… Hebben we echt maar plaats 
voor 6!? (oftewel: is die tent echt niet langer?). 
Geloof me: Dit was echt heel erg moeilijk. 
Elke sok is besproken, geselecteerd voor de 
volgende ronde of met pijn in het hart terug 
in de kist gelegd. Combinaties met de geluk-
kige overblijvers werden gemaakt, geschoven, 
gedraaid, prinses bij monster, of toch zebra bij 
dat buitenaardse beest? Misschien toch nog die 
ene afvaller? Nee, Killyourdarlings. Of het ons 
gelukt is? Ik denk het wel, maar we hadden er 
zeker nog 5 kunnen maken!

Als alle kinderen moe en voldaan naar huis 
zijn, wordt de boel nog opgeruimd door een 
hoop buurtgenoten. En daarna? Daarna is 
het tijd om terug te kijken op een geslaag-
de middag, een geslaagd feestje met hele 
mooie eindresultaten.Op zaterdagmiddag 18 
mei wordt tijdens de kick-off de definitieve 
maquette en een filmpje van het kinderfeestje 
gepresenteerd.

Groetjes. Robin. Gijs en Luna



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.



kinderactiviteiten

Koen Beenackers, Vestiging Zundert
Bredaseweg 7, 4881 DC Zundert, Tel. 076- 5971700, Fax 076- 5972879

info@sweere.nl,  www.sweere.nl

Verzekeringen, Financiële Planning,
Hypotheken & Onroerend Goed.

Na het spetterende sokpoppen feestje gaan we nog veel meer leuke activiteiten 
organiseren voor jullie. Zet onderstaande activiteiten in de agenda zodat jij er 

ook gezellig bij bent! 

kinderactiviteiten
De kindermiddag vindt dit jaar plaats op woensdag 19 juni van 13.30 uur 
tot 17.00 uur. We gaan er weer een gezellige middag van maken! Graag even 

opgeven via de mail:  ankiedewijs@gmail.com

Kinderuurtjes 
De jaarlijkse kinderuurtjes kunnen uiteraard niet ontbreken. Deze vinden 4 
weken voor het corso plaats op donderdagavond 8, 15 en 22 augustus. 

Het laatste kinderuurtje brengen we weer een bezoekje aan het bloemenveld. 
Dit zal zijn op dinsdagavond 27 augustus. De kinderuurtjes duren van 

18.45 uur tot 19.30 uur. Dit zullen allerlei leuke activiteiten zijn rondom 
het thema ‘sokpoppen’!  Voor de kinderuurtjes hoef je jezelf niet op te geven. 

Kom gewoon gezellig naar de tent!

Tentenbezoek 
Ook dit jaar gaan we weer op tentenbezoek bij andere buurtschappen. Dit gaan 

we doen op zaterdagochtend 17 augustus. Vind jij het leuk om een kijkje te 
gaan nemen in de tenten van andere buurtschappen? Ga dan gezellig mee met 

het tentenbezoek. Verdere informatie hierover volgt nog!
We hopen jullie ook dit jaar allemaal weer te zien bij de leuke kinderactivitei-

ten. Tot snel!



wandelevenement

Evenaren van de resultaten, wat het 
aantal wandelaars betreft, van vorig 
jaar zat er dit jaar echt niet in. Dat 
was vooraf al niet te verwachten. We 
wisten namelijk, dat er diezelfde dag 
in een aantal plaatsen in de directe 
omgeving ook wandeltochten werden 
georganiseerd en daarnaast  hadden 
we al gehoord van een aantal vaste 
wandelaars van onze tocht, dat ze 
deze keer een uitzondering wilden 
maken en er niet zouden zijn. We 
concurreren altijd met organisaties 
die staan opgenomen in het landelijk 
wandelprogramma van de KWBN 
(Koninklijke Wandelbond Neder-
land). We hebben er tot nu toe voor 
gekozen niet in dit programma te 
worden opgenomen maar misschien 
moeten we dat voor volgend jaar op-
nieuw eens overwegen. Want vooral 
de lange afstandslopers raadplegen 
dit programma en op de afstanden 
van de 20 en 25 kilometer konden 
we dat met een fors aantal minder 
deelnemers goed merken. 
De dag begon koud, die vroege och-
tend van de 14e april (om een uur of 
10 was het nog maar 2 graden). Daar 
hadden we op zaterdag al een voor-
proefje van gehad bij het uitzetten 
van de routes. Als route-uitzetters  
hadden we nog een beetje beweging, 
maar petje af voor de werkers bij de 
start- en pauzepost. 

Vooral op die laatste locatie werd er 
in een mooie, maar oude, tochtige 
schuur gewerkt en was het echt in en 
in koud. 
 
Dat was voor de wandelaars echter 
geen bezwaar want het was prima 
wandelweer en vooral op de kortere 
afstanden was er gelukkig veel be-
langstelling.

Zoals elk jaar zijn er ook leuke en 
minder leuke verrassingen waar je 
als organisatie op in moet spelen. In 
maart kregen we plotseling te horen 
dat het wandelen met grote groepen 
in de Moerse bossen niet zomaar 
was toegestaan. Daar zijn regels aan 
verbonden en wordt een vergunning 
vereist. Daar waren we door niemand 
van op de hoogte gesteld. Gelukkig 
werd er voor ons een uitzondering 
gemaakt en konden we de routes, die 
al maanden klaar waren toch lopen.  
Bij het controleren van de routes, 
waarmee direct na het verorberen van 
een heerlijke kop koffie en worsten-
broodje, om 7.00 uur zondagochtend 
wordt gestart, bleek op de laatste 
splitsing van de 20 en 25 kilometer 
alle bewegwijzering te zijn verwij-
derd. Kinderachtig maar waar. Dat 
was wel een locatie midden in het bos 
en het duurde best wel even voordat 
we dat hadden hersteld.  
 

De elfde editie had ook in het voor-
traject best wel een bewogen voor-
bereiding. Vooral de samenstelling 
van de WEZ- commissie gaf ons 
zorgen. Dat begon al met het door 
drukte en studiebelangen uitstap-
pen van onze notuliste. Echter vorig 
jaar memoreerden we al dat Johan 
Nouws afscheid had genomen als 
route-uitzetter. Dat is dit jaar geluk-
kig prima overgenomen door Hans 
van Haaster en het leverde zelfs een 
extra uitpijlster op, maar onze zorgen 
gingen vooral uit naar het naderende 
afscheid van ons vaste koppel Jean-
nette en André Damen, die er na al 
die jaren voor hebben gekozen er nu 
toch echt mee te stoppen. We hadden 
graag in de voorbereiding al enthou-
siastelingen verwacht om in bepaalde 
taken mee te draaien/mee te lopen of 
alvast  zaken te kunnen overdragen 
maar dat viel tegen. We blijven daar 
echter toch positief in, want de groep 
die elk jaar weer present is om er op 
de dag zelf een geslaagde wandeling 
van te maken is nog steeds op peil. 
Daar zijn we elk jaar ook weer blij 
mee en dankbaar voor als buurt en 
WEZ-commissie. We flikken dat toch 
maar weer op zo’n zondag in april 
met z’n allen. Uit die inzet verwach-
ten we uiteindelijk ook weer extra 
deelnemers in de voorbereiding. We 
laten ons graag verrassen en André 
en Jeannette hebben een compleet, 
perfect draaiboek samengesteld waar 
we volgend jaar weer een prima start 
mee kunnen maken. André en Jean-
nette hebben aangegeven zo nodig 
nog ondersteuning te geven mocht 
dit nodig zijn. We zijn ontzettend 

dankbaar voor hun jarenlange inzet. 
We zullen ze missen.  
Bedenk wel, dat we de verdiensten uit 
het WEZ echt niet kunnen missen om 
elk jaar weer een representatief corso 
te realiseren, dus we horen graag van 
jullie. 

Voor 2019 kunnen we alleen maar 
concluderen dat het in de volle breed-
te een geslaagd evenement is geweest 
door een prachtig stukje Zundert.
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