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voorwoord

We hebben prachtig en uniek corsojaar 
achter de rug. De keuze van het ontwerp 
heeft een andere sfeer teweeg gebracht. 
We hebben ouders met kinderen tijdens het 
bouwproces mogen verwelkomen. Tijdens 
de doorwerkdag kwamen er andere kinderen 
kijken naar de wagen van hun vriendjes en 
vriendinnetjes.

Door de keuze van het ontwerp kwam Klaas 
op ons pad. Wat een vriendelijke man en 
wat een doorzettingsvermogen. Ik durf wel 
te stellen dat dit voor iedereen een super 
ervaring is geweest. Met Klaas kwam ook het 
jeugdjournaal op Corsozondag. Een paar van 
onze ontwerpers zijn heel de zondag gevolgd 
en kwamen in een superleuk item van het 
jeugdjournaal. Al met al kunnen we zeggen 
dat buurtschap Molenstraat afgelopen jaar 
voor veel positieve PR gezorgd heeft voor 
heel het Corso. Daar mogen we trots op zijn!
Met pijn in ons hart hebben we moeten 
concluderen dat ons ontwerpers kwartet 
dit jaar niet met een ontwerp komt. Als snel 
zagen we hier ook weer een leuke kans om 
nieuwe ontwerpers aan te trekken. Laten we 
hopen dat we in januari met het bestuur en 
de bouwcommissie wat te kiezen hebben. Op 
het moment van schrijven hebben we in ieder 
geval een aantal aanmeldingen binnen. Laat 
dit bouwjaar maar komen.

Met pijn in mijn hart heb ik besloten dat het 
Corsojaar 2020 mijn laatste Corsojaar als 
voorzitter en bestuurslid wordt. Dan zitten 
mijn drie termijnen erop en ben ik hiervan zes 
jaar voorzitter geweest. Met het bestuur zijn 
we druk op zoek naar aanvulling voor het be-
stuur. Zoals het altijd lastig is om vrijwilligers 
te vinden is dat voor bestuursleden nog een 
beetje extra lastig. Bestuurslid ben je wel vrij-
willig maar niet vrijblijvend en gaat een heel 
jaar door. Toch kijk ik nu al met veel plezier 
terug op mijn bestuursperiode. Uiteraard heb 
ook ik hele leuke dingen mee mogen maken 
en minder leuke dingen zoals afscheid nemen 
van buurtgenoten. Maar voor nu ga ik nog 
voor de volle 200% genieten en me inzetten 
voor het corsojaar 2020 en alle activiteiten 
die daarbij horen.

Nicole Godrie



Wifra



van de bestuurstafel

Duurzaamheid

We hebben de Bink Solar gevraagd om 
samen met ons te kijken naar de mogelijk-
heden om zonnepanelen te plaatsen op het 
dak van onze loods. Ook VV Zundert en de 
Zundertse
tennisvereniging zijn hier mee bezig. Zodra 
we hier meer informatie over hebben 
geven we dit door.

Een ander project waar we mee bezig zijn is 
Led verlichting. Een eerste aanzet is gegeven,
de spots in de kantine zullen worden vervan-
gen met Led spots.

Tenslotte kunnen we melden dat onze 
buurtgenoot en sponsor Yorrick Lagarde van  
Lagarde Techniek uit Breda heeft toegezegd 
dat we een industriële borstel kunnen
gebruiken om de bouwplaats kruidvrij te ma-
ken in het voorjaar waarvoor onze dank.
Hierdoor hoeft er geen gig meer gespoten te 
worden.

Nieuwe zeilen

Het moest er dan toch van komen. De oudste 
en meest versleten tentzeilen zullen  dit jaar 
worden vervangen. 

Contributie – automatische betaling

Ook dit jaar is het mogelijk om de
jaarlijkse vrijwillige bijdrage automatisch over 
te maken. Dit kan via de webshop:
 http://shop.buurtschapmolenstraat.nl/

Verkeersregelaar carnaval

Zondag 34 februari is de carnavalsoptocht in 
Boemeldonck en net als voorgaande
jaren zijn we gevraagd verkeersregelaars te 
leveren. Als tegenprestatie komen de 
Prinsenbeekers dan bij ons Corso het verkeer 
regelen. Doe je bananenpak aan en meld
je aan via: secretariaat@buurtschapmolen-
straat.nl

Verharding als fietsenstalling 

Onze maandagavond ploeg heeft op de 
bouwplaats een verharding aangelegd zodat
de fietsen daar voortaan kunnen worden 
weggezet.



agenda jaarvergadering

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: Niels Naalden en Rob Hendrickx

8. overzicht en samenstelling van alle commissies binnen bs Molenstraat

9. mededelingen

10. (onder voorbehoud) presentatie ontwerp 2020

11. rondvraag

12. sluiting

VRIJDAG 24 JANUARI 2020



bestuurstaken
WIE DOET WAT ?

Voorzitter door het jaar heen

Als voorzitter;
Zit ik maandelijks de bestuursvergadering voor

Zit ik de jaarvergadering voor
Zit ik de werkersvergadering en de evaluatievergadering voor

“Speech” ik bij alle mogelijke activiteiten van de buurt
Woon ik 5 keer per jaar de Raad van Buurtschappen bij

Neem ik zitting in een commissie als de gedragscode vanuit de Raad van Buurt-
schappen

Onderhoud ik de wijzigingen in het Handboek optocht
Zit ik in de commissie onderscheidingen van de Stichting

Zoek ik vrijwilligers voor: Kindercorso tappen, Kindercorso verkeersregelaars, 
personeel Oktoberfeste, verkeersregelaars carnaval Prinsenbeek.

Ga ik zelf mee als verkeersregelaar naar Prinsenbeek en het Kindercorso.
Help ik bij het Wandelevenement en de Bingo

Laat ik me regelmatig in de tent zien en drink ik na het bouwen graag een pilsje 
mee

Probeer ik altijd een praatje te maken met iedereen
Hoop ik altijd dat ik geen mensen vergeet als ze ziek zijn, als er iets speelt of 

gewoon zomaar
Zit ik met Corsozondag op de tribune en geniet van de optocht

Zit ik in de sponsorcommissie
Onderhoud ik de webshop

Bestel ik de shirtjes en verzorg de kledinglijn
En doe ik alles wat er verder op mijn pad komt

Gelukkig doe ik dit allemaal niet alleen en laat ik het vele werk vaak over aan 
mede bestuursleden en buurtgenoten

Moet ik leren dingen los te laten en te vertrouwen op al onze vrijwilligers die 
dagelijks met corso bezig zijn.

Nicole

In de afgelopen edities van de Mail-Street heb je regelmatig onder de rubriek ‘undercover 
commissie’ kunnen lezen over wat er zoals opgepakt wordt binnen de verschillende 
commissies die onze vereniging rijk is. Nu we alle commissies wel zo’n beetje gehad hebben, 
is deze keer het bestuur zelf aan het woord over welke taken de diverse bestuursleden op zich 
nemen. In de deze editie vertellen Nicole, Johan, Kees en Bianca over hun taken, de andere
 bestuursleden komen in de volgende editie aan bod.



Hallo allemaal,

Mijn naam is Johan van der Kloof en ben 8 jaar geleden toegetreden als 
secretaris. Als secretaris ontvang krijg ik alle inkomende mails en stukken binnen. 

Deze worden beantwoord of ik stuur ze door naar de betreffende persoon of 
personen binnen onze buurt. Voor onze maandelijkse bestuursvergaderingen 

stel ik de agenda samen en maak hierna de notulen op. Ook maak ik de agenda 
voor de jaarvergadering, werkers vergadering en evaluatievergadering. Daar-
naast leg ik de locaties vast onze bingo avond, buurtfeest etc. Ik maak nieuws-

brieven waarbij we jullie allemaal zo goed als mogelijk op de hoogte houden van 
het reilen en zeilen binnen onze buurt en activiteiten georganiseerd door andere 

buurtschappen. Richting het 
corsoweekend stel ik een “to-do” lijst op maar bestel ook de entreekaarten, pols-
bandjes voor duwers en begeleiders, tentoonstellings bandjes en tribunekaarten. 
Ook de verdeling hiervan hoort tot het takenpakket. Daarnaast help ik Kees mee 
met de verkoop van de loterij nummers. Tijdens het corsoweekend heb ik samen 
met de voorzitter als taak om de mensen die de tent binnenkomen te ontvangen 

en te woord te staan. Daarnaast ontvangen we
 bezoek en geven rondleidingen aan bezoekers van de Corsotour en andere 

groepen.
 Eén keer per jaar organiseren we een 

overlegavond met alle corso secretariaten en samen met de voorzitter hebben 
we al verschillende jaren namens de Raad van Buurtschappen wagens van

 andere buurten
ter controle opgemeten.

Tenslotte ben ik op dit moment druk met het organiseren van de 
ontwerpverkiezing.

 Groet,

Johan



Naam; Kees Boot
Bestuurslid Algemeen (Sponsoring en Veldcommissie).

Als ik de kalender van het afgelopen jaar er ff bijneem, dan zie ik dat ik naast het 
bouwen (sjouwen, plakken, kartonnen, pappen, tikken) voor de buurt gedurende 
het gehele jaar oa. bezig ben geweest met de volgende activiteiten/
werkzaamheden;

Januari
Nieuwjaarsborrel, Bestuursvergadering, Jaarvergadering, Vergadering 
Sponsorcommissie
Februari
Vergaderingen Bestuur, Sponsorcommie en Veldcommissie
Maart
Start sponsorronde (+/- 70 sponsoren)
April
Bestuursvergadering, Knollen zetten, afronden sponsorronde
Mei
Bestuursvergadering, veldcommissie, Start bouw tent, Kick of (bierproeverij)
Juni
Elke maandagavond hakken op het veld, iedere week zorgen voor voldoende 
hakkers via de hakken, knollen en plukken app, boodschappen doen AH, start van 
de loterij in de tent, Zorgen voor prijzen loterij, Sponsordoek.
Juli
Deelnemer Boerendart, elke maandagavond hakken, palen en staanders zetten 
op het veld, iedere week zorgen voor communicatie via de hakken, knollen en 
plukken app (hakken en bloemen plukken), boodschappen doen AH, Sponsoren 
zeiltjes, verkoop loten voor de loterij.
Augustus
Organisatie Toon je Sixpack, boodschappen doen bij AH (2x), Bestuursvergade-
ring (2x), Meehelpen catering met buffet bbq doorwerkdag, deelnemer 
bikkelontbijt, doorwerkdag en bbq, communicatie via hakken, knollen en plukken 
app (bloemen plukken), verkoop loten voor de loterij
September
Corsozondag en maandag, dinsdag, Bestuursvergadering, communicatie via 
hakken, knollen en plukken app ( bloemen plukken)
Oktober
Evaluatievergadering Veldcommissie, Bestuursvergadering, communicatie via 
hakken, knollen en plukken app (bloemen plukken), helpen bij Oktoberfeste
November
Deelnemer Buurtfeest, klaarzetten tafels en stoelen voor lunch AH, knollen rapen 
op het veld (2x), Bestuursvergadering, organisatie Bestuursuitje
December
Vergadering Sponsorcommissie, 1e ronde sponsoren (WEZ)

Groet,

Kees



Al vijf jaar lang mag ik de mooie functie van 
penningmeester bij Buurtschap Molenstraat 
vervullen. Een taak die voornamelijk veel 
werk op de achtergrond met zich meebrengt. 
Vandaar dat het niet lukt om mijn gezicht, 
naast mijn twee banen, vaak in de tent of op 
het veld te laten zien. In de tent is dit niet zo’n 
groot gemis, omdat ik niet voorzien ben van 
hele “handige” handen. Wel zorg ik natuurlijk 
dat ik op de hoogte blijf van het hele bouw-
proces en met name op het financiële vlak. Ik 
zou graag wat meer op het veld aanwezig wil-
len zijn, omdat ik voor mijn werk de hele dag 
binnen zit. Een beetje frisse lucht, beweging 
en fysieke arbeid is dus welkom op zijn tijd. Ik 
probeer daarom in de avond regelmatig aan 
te haken bij de veldwerkzaamheden.

Als penningmeester verzorg ik de financiële 
administratie van de buurtschap en alles wat 
hiermee samenhangt. Hieronder valt het 
verwerken van de bankmutaties, versturen 
van facturen, betalen van ontvangen facturen, 
ledenadministratie, de jaarlijkse BTW-aan-
gifte, opstellen van de balans en winst- en 
verliesrekening, de jaarlijkse kascontrole en 
de presentatie financiële cijfers tijdens de 
jaarvergadering. Ook het regelen van de 
verzekeringen van onze buurtschap behoren 
tot het takenpakket.

Naast de reguliere maandelijkse bestuurs-
vergaderingen sluit ik jaarlijks aan bij het 
penningmeesteroverleg (aanwezigen Gertjan 
de Kroes penningmeester van Stichting 
Bloemencorso Zundert en de penningmees-
ters van de 20 buurtschappen) waarin o.a. 
de financiële begroting en de jaarcijfers van 
Stichting Bloemencorso Zundert worden 
besproken, de vergaderingen voor de orga-
nisatie van het wandelevenement Zundert, 
de vergaderingen van de sponsorcommissie 
en indien gewenst incidenteel bij een andere 
vergadering. Ik heb me teruggetrokken bij 
de vergaderingen van de cateringcommissie, 
maar heb nog wel regelmatig contact over 
de financiën. In het voorjaar ga ik negen 
avonden op pad, de laatste jaren samen met 

Inge van Erk, Ellen van Bergen en Judith van 
de Kloof, om langs alle inwoners binnen onze 
buurtschap te gaan voor het ophalen van de 
contributie. Ook ben ik afgelopen voorjaar 
samen met Nicole Godrie langs geweest bij 
de sponsoren met een sponsorzeil-contract. 
Bij de bingo probeer ik jaarlijks aanwezig 
te zijn op de avond zelf en vooraf bij het 
inpakken of het klaarzetten van de bingopak-
ketten. Tijdens het WEZ bied ik de zaterdag 
voorafgaand aan het evenement de helpende 
hand om alles klaar te zetten en ben ik op de 
zondag heel de dag aanwezig bij de catering 
op de startlocatie.

Bianca



HERKIESBAAR

Bestuursleden Niels Naalden en Rob Hend-
rickx zijn in 2020 aan het einde van hun
bestuursperiode van 3 jaar. Beiden hebben 
aangegeven herkiesbaar te zijn.
 
Procedure nieuwe en herkiesbare bestuurs-
leden:
minimaal 14 dagen voor de algehele leden-
vergadering worden de nieuwe en/of herkies-
bare kandidaat bestuursleden
schriftelijk kenbaar gemaakt aan haar begun-
stigers (= buurt). Indien iemand bezwaar heeft 
tegen deze kandidaat/kandidaten
kan deze dit met argumenten schriftelijk ken-
baar 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 door-
geven 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 mid-
dels stemming door briefjes door de leden.
 
Indien er gekozen moet worden tussen kandi-
daat bestuursleden middels briefjes, mogen 
alle begunstigers van 14 jaar en ouder kiezen. 
Ook bestuursleden hebben dan stemrecht.      



mededelingen

SAMEN WONEN:
- Sam Naalden & Minoesch

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.

Namens buurtschap Molenstraat van harte gefeliciteerd!
Geniet van deze mooi tijd. 

VERHUISD:
- Wouter,Ilse en Jill

- Anouk van Gils



mauwen met
Tijdens het buurtfeest werd mij gevraagd of ik 
al eens een keer in deze rubriek had gestaan 
en het antwoord was “Nee, ik heb het stukje 
wel vaak opgemaakt vanuit de redactie, maar 
nooit zelf geschreven”. Dus nu is het zover, en 
zal ik jullie iets over mezelf vertellen, waarbij 
ik het opmaken graag over laat aan de huidi-
ge redactie (hopelijk past het qua tekst, ik was 
zo weer een eind weggetypt…).

Ik kom nog nét uit de jaren 70 en heb altijd in 
Zundert gewoond. Van thuis uit waren we niet 
zo heel actief met corso, maar we hoorden bij 
’t Kapelleke en daar ben ik ooit wel eens gaan 
tikken met mijn jongere broer Marc (a.k.a. 
ZJAAK!!! vanwege ons pa zijn naam). Later 
wat vaker bij Klein Zundert in de laatste week 
ofzo, maar dit veranderde voor mij in 1996. 
Rond die tijd ging zowel de vriendengroep 
van ons Marc (via Bart de Wijs) als een aantal 
vrienden van de KSE (via Erwin Damen, incl. 
een zeker iemand uit Sprundel) helpen bij 
Molenstraat, waar “de jeugd” meer mocht 
doen dan bij Klein Zundert. In dat jaar heb ik 
me tot diep in de tiknacht vermaakt met de 
enorme dubbelzijdige rozen en ik weet nog 
goed dat Erwin rond 6u terug kwam (om te 
duwen) en zei: “O, jullie zijn er alweer” en wij 
“Niet alweer, maar nog!”.

Het jaar erop was ik geslaagd voor mijn VWO, 
waarna ik ben gaan studeren aan de TU in 
Eindhoven, om uiteindelijk bij ASML terecht te 
komen, een groot high-tech bedrijf in Veldho-
ven waar ik nog steeds werk op de Systeem 
Integratie/Test afdeling. Als je geslaagd bent 
heb je een lange vrije zomer en toen heb ik 
vanaf dag 1 (tent uit trailer) tot dag laatst (tent 
terug in trailer) alles meegemaakt van het 
corsobouw seizoen en het virus flink te pak-
ken gekregen. Memorabele bouwjaren met 
de groep “nieuwe jeugd” waren voor mij The 
Wall in 1999 en de “Gnoeligans” in 2000, met 
leren lassen, vormgeven zonder echt idee/
voorbeeld, veel vrijdag cafédag foto’s maken 
met de buurtcamera, en ook op vrijdagnacht 
voor corso de tent bewaken en dan ’s nachts 
de geldpot maken + een hoop buisjes tegen 
de deur zetten als alarm tegen de café-bezoe-

kende buurtgenoten die probeerden om iets 
te “stelen” uit de tent.

Ik ben die periode betrokken geweest bij 
een aantal “randzaken” naast de bouw van 
de wagen, zoals een nieuwe website (met 
“hypermodern” gastenboek, smoelenboek 
en zelfs een chatbox), de AC (vooral trots op 
het bikkelontbijt wat nog steeds staat na bijna 
20 jaar), zoals gezegd de Mail-Street redactie, 
en iets recenter ook het 76 jaar boek, waar 
toen veel tijd/werk in ging zitten, maar waar 
heel veel plezier en een heel goede herinne-
ring uit kwam. Trouwens, nu we het er toch 
over hebben: heeft iedereen eigenlijk al het 
verstopte “Wynandje” gevonden zoals op de 
laatste pagina gehint werd? (Tip: jaren 40!) 
Hopelijk wordt er nu weer eens flink gebla-
derd in dat boek…



In de tent heb ik toen ook Maaike leren ken-
nen, sinds 2001 zijn we een “setje” en het jaar 
erop mocht ze al gelijk mee naar het zieken-
huis op corsozondag vanwege mijn gebro-
ken middenvoetsbeentje bij het duwen van 
Eindeloos IJverig (gelukkig waren we precies 
op tijd terug om hem op de Markt voorbij te 
zien komen, was een mooi moment!). Inmid-
dels zijn we 10 jaar getrouwd en ons zoontje 
Owen van 6 jaar begint corso ook al interes-
sant te vinden, met als toppunt tot nu toe de 
2e prijs bij kindercorso dit jaar, trots!

Momenteel heb ik niet zoveel tijd voor de tent 
(is nu meer aan de “nieuwe nieuwe jeugd”), 
maar als ik er ben ga ik meestal lassen/
meehelpen vormgeven, en ik hou wel van 
afwerkdingen (bv. kartonnen met een laser 
waterpas en “halve kartonnetjes” ertussen hè 
Ron?) en “special projects” zoals lijmen en het 
groen project bij Façade. Ik vind het dan wel 
geinig om de laatste dagen/uren met andere 
dingen bezig te zijn dan de meesten, soms tot 
irritatie/frustratie van andere mensen. Twee 
voorbeelden die me nog bijstaan zijn het last 
minute vervangen van het kartonnen dak van 
Station en de laatste bloemen lijmen vorig 
jaar, dan moet je zondagnacht/ochtend nog 
spullen terug zoeken die net door anderen 
opgeruimd zijn (wat voor hen logisch is, “de 
wagen is toch af?”). Ik hou maar vol dat die 
irritatie mede komt door de vermoeidheid/
stress op dat moment, en dat dit “geneuzel” 
uiteindelijk ergens toch ook bijdraagt om nog 
wat extra puntjes erbij te sprokkelen, hopelijk 
hebben we er ooit eens genoeg om te mo-
gen stoppen op het Oranjeplein…

Niels Braspenning



Nog een keertje dan



Omdat het zo’n top jaar was



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

www.maasjacobs.nl





helpen bij oktoberfest

Wij als buurtgenoten werden gevraagd om vrijwillig mee te komen 
helpen tegen enige vergoeding voor de buurt. Dus er moest iets 

ondernomen worden. Uiteindelijk waren we met 13 man en vrouw 
sterk om te komen helpen. Maar er moest ook nog kleding geregeld 

worden. Een aantal hadden de kleding zelf maar er waren der ook 
een paar die niks hadden dus er moesten dingen geleend worden 
om de groep compleet te maken. Dus er werd rond gevraagd voor 
de kleding. Met eind resultaat dat iedereen netjes gekleed was. En 

toen was het zover .

Zaterdag 12 oktober oktoberfest in Zundert.

Wij werden om 16:30 verwacht op CLTV terrein om er voor te zorgen 
dat we de eerste mensen voor waren. Daar kregen we te horen wat 
we mochten doen. Het werd met ze allen langs de tafels gaan om 
drinken op te nemen en weg te brengen. Dus met 12 pullen bier 

heen en weer te lopen. Er hing een gezellige sfeer. Elkaar helpen en 
met elkaar wat drinken. Maar vooral lachen met de buurtgenoten die 
er waren. Het was hard werken maar was wel heel gezellig. Het feest 
zelf duurde tot 23:00 plus nog uurtje opruimen. Ik ben een ervaring 

rijker en Het was zeker voor herhaling vatbaar om nog eens te helpen 
. Ik heb gelachen maar vooral heel erg genoten ook al was het hard 

werken.

Dus wie versterkt ons volgend jaar ??

Groetjes Yanique Kuijstermans



VELDNIEUWS
Zo , het seizoen voor het veld zit er op .

De knollen die we over willen houden staan in de winteropslag bij Jan Elst in 
de loods .

Hartelijk bedankt Jan dat we weer bij jou terecht konden .

De afgelopen weken hebben we 12.000 knollen geraapt met hulp van diver-
se buurtgenoten waarna deze door de dagploeg winterklaar zijn gemaakt .

Dit moesten we zo snel mogelijk doen om te voorkomen dat ze gaan rotten 
,wat betekende dat we morgens in de week aan de slag waren in de loods .

We hebben dit jaar ongeveer 750.000 bloemen geleverd ,dit is 5% van wat 
er totaal is geleverd in Zundert wat een heel mooi resultaat is voor onze 

buurt . In totaal zijn er 16.000.000 bloemen geleverd door alle buurtschap-
pen verdeeld over 66 leveringen .Dit is minder als andere jaren mede door 

de extreme weersomstandig heden, wat onze prestatie extra bijzonder 
maakt omdat wij een van de kleinste velden hadden .

Een punt van zorg is de dag ploeg waarvan de gemiddelde leeftijd de 70 
jaar begint te benaderen .Om de dagploeg te ondersteunen is het idee 

geopperd om een zaterdag ploeg op te richten . Dit zou dan op zaterdag 
morgen kunnen zijn van 09.00 tot 12.00 uur of van 13.00 tot 16.00 uur . 

Denk hierbij aan het uitleggen van de regen installatie , staanders zetten etc. 
We horen graag of hier belangstelling voor is.

Tot ziens op het veld .
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Ontwerpers
IN DE   SPOTLIGHT

Dit jaar was het een heel
 bijzonder corsojaar voor mij. Wat was 
ik blij toen ik een mailtje kreeg in de 
meivakantie dat ik 1 van de ontwer-
pers was tijdens corso. Ik heb vaak in 
de corsotent geholpen ik heb gehol-
pen aan het buigen, plakken, steken 
en ik heb de eerste bloem getikt op 
mijn eigen sokpop. Ik heb de prijs uit-
reiking met een paar andere ontwer-
pers naast de hoofdtribune gekeken. 
Ik was best wel zenuwachtig en was 
heel blij dat we de 4e prijs hebben 
gewonnen. ik vond het leuk om dit 
mee te maken, ik ben zelfs geïnter-
viewd door het jeugdjournaal en op 
TV geweest!

Jayden



Ik vond het heel bijzonder dat ik mee mocht helpen 
aan een grote corsowagen, want niet iedereen mag 
dat. Het was heel leuk dat het op televisie kwam en 

het was voor mij extra bijzonder omdat mijn pop 
aan de voorkant van de wagen stond. Hierdoor 

kon ik Monster goed op televisie zien. Ik heb mee 
geholpen om de wagen te bouwen en heb veel ge-

plakt en geprikt. Ook mochten we de eerste bloe-
men op de wagen tikken. Dat was speciaal omdat 

we voor het eerst boven op de steiger mochten.

Ik was wel een beetje zenuwachtig omdat ik bang 
was dat de wagen niet op tijd af zou zijn. Mijn 

sokpop was als laatste geplakt en getikt dus dat 
was spannend. Ik ben gaan kijken hoe de wagen ‘s 

ochtends vroeg uit de tent werd gereden. Toen ben 
ik snel naar de veiling gefietst en daar zagen we de 
wagen aankomen. Ook zag ik daar de verslaggever 

van het Jeugdjournaal.

Die middag heb ik de eerste doorkomst bij oma 
en opa in de Manderslaan gekeken. Daarna zijn we 
snel naar de van de Wouw garage naast de hoofd-
tribune gegaan om samen met de andere ontwer-

pers te kijken op welke plaats sokpoppen is geëin-
digd. Toen hoorden we dat we op de vierdes zijn 
geworden. Dat had ik echt niet verwacht! Daarna 

gingen we naar het veilingterrein en toen kreeg ik 
de prijs en werd ik in de lucht gegooid door ieder-
een van Buurtschap Molenstraat. Daarna waren we 

met alle ontwerpers samen. 

Het slopen van de wagen was niet zo leuk om te 
zien. Ik had Monster liever in onze tuin bewaard!

Ik heb ook op tv Klaas Kan Alles gezien.
 Dat was super leuk om te kijken.

Groetjes,
Medde van Dijck



Heb je aan de wagen meegebouwd?

Ja, ik heb de eerste bloemetjes op de wagen 
getikt, bloemen geprikt, kranten op assepoester 
geplakt. Ook heb ik kranten gelijmd.

Was je zenuwachtig voor de prijsuitreiking?

Nee. We waren vierdes geworden. Ik keek 
samen met Luuk, Florance, Ralph, Cas, papa, 
mama en Vieve. En nog meer mensen van de 
Molenstraat. Ik dacht dat we eerste of vierde 
zouden worden. Ik was blij met de prijs.

Wat vond je het allerleukste van dit corsojaar?

Toen de wagen voorbij reed de veiling op. En 
de eerste bloemen op de wagen tikken. En toen 
iedereen op de veiling ging zingen en ik op de 
schouders mocht zitten en de beker vasthouden. 
En toen kreeg ik een foto met mezelf erop. Die 
staat op mijn kamer. Ik vond het leuk dat ik met 
de klas naar de tent ging.

Wil je verder nog iets vertellen?

Ik vond het heeeel erg leuk. Maar soms ook 
spannend. Omdat de wagen heel groot was. Ik 
heb al iets leuks bedacht voor volgend jaar. Heel 
veel bloemen maken met bloemen.

Liefs,
Julie van Aert

ontwerpers in de spotlight deel 2 



Een bijzonder corsojaar
Het begon heel leuk met het sokpoppen feest in de 

sporthal, er waren erg leuke poppen bij. Het werden span-
nende weken, was mijn pop wel of niet uitgekozen. Toen 

kregen we een mailtje van de grote ontwerpers. Mijn 
sokpop zat erbij YES dacht ik. Ik moest nog een paar we-
ken mijn mond houden tegen de rest. Eindelijk werd het 
bekend, er waren hele leuke reacties. En toen begon het 

pas echt het bouwen van de grote corso wagen, ze be-
gonnen met Nino als eerste. Het was leuk om te zien hoe 

Nino steeds  groter werd. Wanneer ik kon was ik samen met 
papa te vinden in de tent. We hadden eigenlijk geen tijd 

om op vakantie te gaan. Het laatste weekend brak aan de 
wagen was eindelijk klaar, zag eruit zoals ik had verwacht. 

De wagen werd naar  de veiling  geduwd. En toen kwamen 
mijn eerste interviews. Eerst omroep Brabant en daarna het 

jeugdjournaal. De optocht startte met Klaas erbij. ik keek 
de optocht op de hoofdtribune samen met mama en een 

paar vriendinnen van mama. Papa liep met de wagen mee. 
Sokpoppen was de eerste wagen die applaus kreeg van het 

publiek, schattig om te zien. Ik zag de andere wagens en 
een paar daar van vond ik heel mooi. Eindelijk was daar de 
tweede doorkomst ik had de vierde plaats als voorspelling. 
En we werden vierde. Ik sprong in de lucht en was heel blij. 

Na de optocht liepen we naar de veiling en werd ik door 
klasgenootjes bestormd  en gefeliciteerd. Ik liep naar de wa-

gen en werd gelijk opgepakt en in de nek gezet. Iedereen 
was heel trots en blij. En zondag en maandag met heel de 

buurtschap lekker gefeest dinsdag was ik wel heel moe om 
naar school te gaan maar het was een heel leuk avontuur 

om mee gemaakt te hebben. (wie weet in de toekomst wat 
er nog gaat gebeuren)

                                                                          Groetjes Belle.



ontwerpers in de spotlight deel 3

Wat was dit een ongelofelijk jaar. 
Eerst een super leuk kinderfeestje voor alle kinderen van de buurt. Dat was al 

super leuk. Toen werd ik ook nog uitgekozen als ontwerper van Sokkelino. 
Toen ik hoorde dat mijn sokpop op de wagen mocht was ik heel blij. Ik vond 

het heel moeilijk om het nog geheim te houden. 
In het begin ben ik een paar keer in de tent gaan kijken, maar Sokkelino was 

nog nergens te bekennen. Als oudste van de kinderontwerpers mocht ik mee 
met de grote ontwerpers naar de presentatie van de maquettes. Ik vond dat 

heel spannend, want ik  mocht vertellen over onze wagen. 
Met de aardbeienfeesten zijn we door BN De Stem geïnterviewd, ik vond dat 

Mado echt hele leuke antwoorden gaf. 
Toen ik ook wat in de tent kon helpen, ben ik wat vaker naar de tent gegaan. 

Het leukste dat ik heb gedaan in de tent was de bollen van Sokkelino plakken. 
Daarnaast heb ik ook geholpen met kleien. En ik heb een stukje gelast, dat 

vond ik echt cool. Papa heeft mij hierbij geholpen. 
Tussendoor kregen we verschillende verzoeken van de ontwerpers om ons 
ontwerp te presenteren. Bijv. het ontwerp laten zien aan alle buurtgenoten 

met de nieuwjaarsborrel. En als er kinderen van andere buurtschappen met 
het kinderuurtje nar onze tent kwamen. Ook het inspreken van het geluid was 

heel leuk. Dit mochten we in de studio van Gijs doen. Dit jaar mocht ik voor 
het eerst op de steiger tikken. Ook dat was heel gaaf. Natuurlijk heb ik het 
meest aan mijn eigen sokpop gewerkt. ’s Ochtends heb ik de wagen uit de 
tent zien rijden toen ik met oma naar huis reed. Ik mocht met de wagen de 
veiling op, omdat we daar geïnterviewd werden door het jeugdjournaal. 

Dat was echt heel bijzonder. Ze zijn de hele dag met ons mee geweest. Ze 
hebben zelfs bij ons thuis meegegeten tussen de middag. En toen we naar de 
tribune gingen, bleven ze ook daar filmen. Pas toen de wagen van Molenstraat 

voorbij was, zijn ze weggegaan. Echt heel tof was dat. Ik vond het ook heel 
leuk om het jeugdjournaal daarna terug te zien.

Op het moment dat we de prijs kregen werd ik bij de grote ontwerpers 
geroepen. Ik heb toen op het trapje gezeten naast de andere mensen van de 
buurt. De mevrouw van omroep Brabant was mij aan het interviewen toen we 
de prijs kregen te horen. Ik was erg blij met de 4e prijs. Daarna mocht ik de 
beker gaan halen beneden. Wauw!!! Een beker. Na de optocht zijn we naar 
de veiling gegaan. Echt super leuk om daar iedereen samen te zien komen 
en feest te vieren om de vierde prijs. ’s Avonds ben ik lekker thuis gebleven. 
Op maandag zijn we met ons gezin eerst naar de veiling gegaan. Pas  in de 

middag zijn we weer aangesloten bij de buurtschap. Dat vond ik niet zo leuk, 
dus toen ben ik weer naar huis gegaan.

Graag bedank ik alle grote ontwerpers, dat ze ons zo goed begeleid hebben 
tijdens dit corso. Doordat zij ons bij alles hielpen was het allemaal heel leuk.

Liefs Evi



Ik was de ontwerpster van sokpop Sanne. Ik was de 
allerjongste en dat vond ik best bijzonder. Iedereen vond 
dit erg leuk voor mij en vond de wagen ‘Sokpoppen’ erg 

leuk. 

Ik heb wat roze bloemen op de wagen getikt, want Sanne 
was ook fuchsia. De haren van Sanne vond ik het mooi-

ste. Dit was van ‘breitouw’ gemaakt.
Ik was ook bij de kinderuurtjes en ik ging vaak kijken naar 

de corsowagen. Eigenlijk was ik nog te klein om mee te 
bouwen. Dit ga ik vast wel weer doen als ik nog een keer 

uitgekozen wordt. Ik moet nog even nadenken wat ik dan 
ga ontwerpen. 

Toen ik de wagen voor het eerst zag, dacht ik: ‘Ik heb 
nog nooit zoiets moois gezien’. Ik werd een beetje stil. 

Bij de prijsuitreiking was ik best een beetje zenuwachtig. 
Ik vond dat we eigenlijk eerste moesten worden, want 

onze wagen was het allerleukste. Maar 4e is ook goed. 
Iedereen was blij met de prijs. Ik mocht op papa’s nek en 

iedereen klapte. Ik heb de wagens goed gezien want ik 
zat op de tribune.

Toen de optocht klaar was, ging ik even naar huis om te 
rusten en daarna mocht ik nog heel laat naar de veilig 

komen. Toen ik op de veiling aan kwam, ging iedereen 
eerst omlaag en toen ik bij iedereen stond, was iedereen 

aan het springen en klappen. Ik werd opgetild. Dat was 
wel even gek. Ik werd toen een beetje verlegen. 

Op corsomaandag was ik jarig. Ik had dubbel feest. Ik 
vond het ook leuk om naar de andere wagens te kijken. 
Ik vond de eenhoorn met de sterren erg mooi. Er waren 

ook veel enge wagens, net als de wagen van juffrouw 
Mascha. Sokpoppen was de allerbeste. 

 Het mooiste vond ik de veertjes en de oogjes. Als er 
groene bloemen bestonden, was Sanne groen geweest. 

Want groen is eigenlijk mijn lievelingskleur. Er lagen 
geen groene sokken. Fuchsia is ook mooi. 

Gijs en Robin heb ik heel veel gezien toen Sanne ge-
maakt werd. Gijs ziet er altijd zo grappig uit. En Robin 

heeft zo’n mooie stem.  Ze zijn allebei erg lief.

groetjes,
mado 
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in de bloemenbak

Hoi ik ben Tes. Ik ben 10 jaar oud 
en heb nog een broer Sem. Ik zit 
in groep 7 op de Zonnebloem. Op 
school vind ik het heel leuk om te 
gymmen. Vooral wanneer we mogen 
voetballen met gym. Op maandag 
en woensdagavond train ik ook voor 
de voetbal en op zaterdag speel ik 
wedstrijden. Voetballen vind ik erg 
leuk om te doen.

Wat vond je van afgelopen
 corsojaar?

Ik vond het afgelopen corsojaar erg 
leuk. Het sokpoppen kinderfeestje 
was erg leuk en de wagen is erg 
mooi geworden. De optocht zelf was 
ook mooi. De mooiste pop op de 
wagen was Nino de Pipo.

Tijdens de optocht vond ik onze 
wagen wel het mooiste. De wagen 
met de oudere mensen erop vond ik 
niet zo mooi.

Wat heb je afgelopen corsojaar alle-
maal gedaan in en rondom de tent?

Ik heb mogen plakken op de wagen. 
Dat vond ik heel leuk om te doen. 
Ik heb ook nog geprikt en bloemen 
geplukt. Het leukste wat ik mocht 
doen was het tikken aan de wagen 
van Jayden. Ik ga vaak naar de tent 
met mama of papa. Mijn broertje 
Sem is de fanatiekste.

Heb je afgelopen keer ook met 
kindercorso meegedaan?

Ja, Ik heb een wagen gemaakt met 
Belle en Mila en nog andere 
kinderen. Onze wagen heette: 
Ogenblikje. Het was een blik waar 
allemaal ogen uithingen. Wij zijn met 
onze wagen 9de geworden. Ik doe 
al mee vanaf toen ik drie jaar was.

Zou je zelf ook een keer willen ont-
werpen?

Ja, dat lijkt me erg leuk. Ik zou dan 
graag een wagen willen maken met 
beweging en heel veel kleuren. 
Iets met dieren lijkt me dan wel het 
leukste.

Tes bedankt voor de gezelligheid!



eikenprocessierups

Naar verwachting zal er deze zomer opnieuw overlast zijn van de
eikenprocessierupsen in onze gemeente en dus ook rondom de 
bouwplaats en het bloemenveld. Bestrijding met gif en stofzuiger is een 
heilloze weg. Nadeel is dat het ook veel andere rupsen en insecten doodt. 
Er zijn andere duurzame manieren. Door te investeren in de natuurlijke 
vijanden ontstaat er een gezond ecosysteem, waarbij eikenprocessierupsen 
niet de overhand krijgen.

1. Hang nestkasten op. 
Hang kasten op voor de rupsen 
etende vogels als pimpelmees, 
koolmees en boomklever. 
Een koolmezenjong eet in 2 weken 
tijd zo’n 800 rupsen; en dat bij nest-
jes van 8 tot 12 jongen!
Voorjaar 2018 hebben we samen 
met de kids verschillende nestkast-
jes in elkaar gezet en opgehangen. 
Bij minstens 2 kastjes was er een 
broedsucces, t.w. 1x kool- en
1x pimpelmees.

2. Plant insect- en vogelvriendelijke 
planten.
Op wilde planten en bloemen ko-
men insecten af. Op insecten komen 
vogels en vleermuizen af. En zo is het 
cirkeltje rond, want vogels eten de 
rupsen en sommige insecten  leggen 
hun eitjes in de eikenprocessierups, 
waarna de wespenlarf de rups opeet 
(sluipwespen, sluipvliegen, gaasvlie-
gen en zweefvliegen).  Vleermuizen 
ten slotte eten de vlinders van de 
eikenprocessierups.

3. Maai later ( of niet...)
Laat daar waar de veiligheid het toe 
laat de boel de boel. Maai later, of 
als dat kan: niet. Laat bloemen en 
planten uitbloeien. Hiermee creëer 
je een natuurlijke leefomgeving voor 
vogels en andere soorten. De kans 
dat ze volgend seizoen weer terug-
komen vergroot je daarmee enorm.

Verschillende gemeenten experi-
menteren inmiddels met het inzetten 
van natuurlijke vijanden in de strijd 
tegen de eikenprocessierups. Zo 
meldt de gemeente Westerveld na 
drie jaar een afname van eikenpro-
cessierupsen met 85%! Ook Ede en 
Rheden melden minder eikenpro-
cessierupsen. Dat kan in onze ge-
meente ook! Onze gemeente wordt 
er ook nog eens mooier door.

Johan van der Kloof                                                          
TuinVogelConsulent
Vogelbescherming Nederland
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wandelevenement 

zundert 2020 

Als u dit leest is het midden winter. Een wandeling van de WEZ langs en 
door de zuidkant van Zundert (o.a. door de Krochten) heeft u misschien nog 
niet in beeld, maar het is zomaar weer lente en dan staat onze wandeltocht 

weer op het programma.

Op zondag 19 april 2020 wordt voor het 12e jaar het Wandelevenement 
Zundert georganiseerd. Tijdens deze dag is het mogelijk om wandelingen te 
maken van 6, 10, 15, 20 of 25 kilometer en we starten bij Loonbedrijf Huub 

Kustermans aan de Wildertstraat 1 . De pauzepost is aan de Gaardsebaan 21 
bij “het avontuur” van Shelley Baert. Dat zijn dezelfde start- en pauzepostlo-
caties als 4 jaar geleden toen we ook in deze hoek van Zundert wandelden.

De organisatie van het WEZ doet ook voor 2020 zijn uiterste best om mooie 
routes uit te zetten langs verrassende en leuke plekjes. U kunt ‘s ochtends 

inschrijven bij de start vanaf 8 uur.

Wij vragen u ons weer volop te helpen om er een geslaagde dag van te 
maken. Wij hopen dat wij weer op alle vrijwilligers kunnen rekenen. Gelukkig 

hebben we na het vertrek van André en Jeannette Damen de voorberei-
dingsgroep kunnen versterken met een paar goede oude bekenden.

De samenstelling is nu als volgt: Biana van Rijen (namens het bestuur), My-
rthe Segeren, Inge van Erk, Yaniek Schellekens, Marlies en Peter Kuystermans 

en Hans van Haaster.





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.





kindercorso 2019
Afgelopen kindercorso reden er weer hele mooie praalwagens mee waar 
we heel erg trots op zijn. Er reden weer hele mooie wagens uit de buurt-
schap molenstraat loods. Hierbij dan ook een kleine impressie van deze 
hele mooie wagens en de bouwers.

Wie? 
Owen,Luuk,Mirthe,Benthe,Dieke,Julie en Vieve
tITEL
Sokpoppen op vakantie

Wie? 
Teun,Kees,Lola en J’ lano

tITEL
S(t)okpoppen

Wie? 
Mila,Bo,Belle,Tes,Tess,Sofie,
Dieke en Liene
tITEL
Ogenblikje

Wie? 
Max en Benthe

tITEL
Brokkenpiloten



Wie? 
Max en Benthe

tITEL
Brokkenpiloten

Wie? 
Lars,Morris en Seppe 
tITEL
Wij zorgen voor de veiligeit

Wie? 
Jill,Ana,Evi,Lieke,Mado,Bibi en Fenna

tITEL
De Soete inval is terug

Wie? 
Sam,Mats en Tuur
tITEL
Sam,Mats en Tuur Ver’’steppen’’



Wie? 
Jill,Bo,Kiki en Ashley

tITEL
De snoepkontjes

Wie? 
Ben,Dex,Sjors,Senn,Lars,Nick en Juul
tITEL
Corsorangers

Wie? 
Tim en Raf

tITEL
Spektakel

Wie? 
Sem,Vigo,Jesse,Raf,Wes,Jip,Aidan,
Mats,Luuk,Waylon,Flint,Stef en Storm
tITEL
Oergroen






