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voorwoord
Zoals Kees aan de buurt heeft laten weten staat het veld er prachtig
bij. Voor wie er nog niet geweest is,
schroom niet en meld je aan voor de
hakken, knollen, plukkenapp. Hierin
wordt op tijd aangegeven wanneer
het plukken, hakken of toppen is. Dit
kan zowel overdag als ’s avonds zijn.
We merken dit het werken met deze
app zijn vruchten begint af te werpen.
Er is een vaste club mensen die met
regelmaat naar het veld komen om de
dagploeg te ondersteunen.
De ontwerpers zijn inmiddels druk
doende hun wensen tot een creatie
te vormen. Met hulp van de “grote”
ontwerpers moet dit helemaal goed
komen. Op het moment van schrijven
van dit voorwoord begint de vaart
erin te komen. De beweging blijkt
toch wel een uitdaging te zijn evenals
het vormen van de handen. Ondertussen gaan we in de loods lekker
verder met plakken van details van de
Sokpoppen.

De activiteitencommissie zit ook niet
stil en heeft voor de maand augustus
verschillende activiteiten op het programma staan. Houdt de nieuwsbrief,
facebook of je app in de gaten voor
het laatste nieuws hieromtrent.
Ook dit jaar kun je weer aanmelden
voor de bbq via onze webshop. Het
ontbijt voor de doorwerkag en de
lunch kunnen net als het ontbijt op
corsomaandag bij de Ossekop aangemeld worden in de tent op intekenlijsten.
Vergeet niet een lot te kopen in de
tent waar wederom leuke prijzen mee
te winnen zijn.

Nicole Godrie

Wifra

van de bestuurstafel
Corsofoto TenToonstellingsTerrein

Corsofoto TenToonstellingsTerrein

Zoals eerder aangekondigd zullen we
dit jaar de buurt corsofoto maken op
corso zondag om 20.00 uur. Dus na
de stoet op het veilingterrein.

Zoals eerder aangekondigd zullen we
dit jaar de buurt corsofoto maken op
corso zondag om 20.00 uur. Dus na
de stoet op het veilingterrein.

Marktkraam voor entreebewijzen en
TenToonstellingsTerrein polsbandjes

Entree parcours op corsozondag

Ook dit jaar zal er in de tent weer een
marktkraam komen waar de entreebewijzen zullen worden
uitgedeeld en TenToonstellingsTerreinpolsbandjes kunnen worden
gekocht.
De openingstijden zullen zijn:
zondag 25 augustus van 15.00 - 16.30
donderdag 29 augustus van 20.00 tot
21.00 uur
zaterdag 31 augustus van 20.30 tot
21.00 uur

Loterij
Na het succes van vorig jaar organiseren we ook dit jaar weer een loterij.
Unieke loten zijn nu te koop in de
tent a € 12,50 p/stuk. Hiervoor krijg
je een uniek nummer waarmeeje
meespeelt met de loterij. De trekking
is op zaterdagavond 21.00 uur op
corsozaterdag.
Uiteraard komt de opbrengst geheel
ten goede aan de buurtschap.

Wellicht nog ten overvloede maar
iedereen woonachtig binnen de gemeente Zundert heeft recht op gratis
toegang tot het parcours op corso
zondag. Woon je buiten het parcours
, neem dan een geldig paspoort, IDkaart of rijbewijs uitgegeven door de
gemeente Zundert mee en je kunt
gratis naar binnen. Indien je buiten
het parcours maar binnen de gemeente Zundert woont en je ID-kaart of
rijbewijs is niet uitgegeven door de
gemeente Zundert kun je terecht bij
de Corsobalie voor een entreekaart.
Check wel de openingstijden.

Doorlaatbewijzen
Hiervoor kunt u terecht bij de Corsobalie in de Industrieweg.

Buurtschap Molenstraat nieuwsbrief
Op onregelmatige basis versturen we
een digitale nieuwsbrief naar al onze
begunstigers.Mocht u deze ook willen
ontvangen stuur dan een mailtje
naar: secretariaat@buurtschapmolenstraat.nl

Vlaggen buurtschap Molenstraat

Verkeersregelaars Kindercorso:

Er zijn nog enkele heraldiek vlaggen
te koop bij Marty van Wouw da’s een
Broodje in de Molenstraat.

Het duurt nog even maar 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

Social media
Heb je iets leuks en zou je het willen
delen in onze Molenstraat Facebook
groep, stuur dan je berichtje naar 1
van de beheerders van deze groep,
t.w. Nicole, Kees en Rob

Digitale Mailstreet
Begin vorige maand is de Mailstreet
uitgekomen. Voor de eerste keer was
er ook een digitale versie.
Hoef je niet persé een gedrukt exemplaar en vind je het prima de Mailstreet per mail te ontvangen,
stuur dan een mailtje naar: mailstreet@buurtschapmolenstraat.nl

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

Buurtfeest:
Het buurtfeest staat gepland voor
zaterdag 2 november bij café Victoria.
Ook dit jaar zal er weer een eigen
bijdrage gevraagd worden voor het
diner.

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

mauwen met
Ondanks dat ik nog niet zo lang in
buurtschap Molenstraat rond loop
vind ik het een grote eer toen Ankie
mij vroeg om een stukje “ Mauwen
met” te schrijven.
Voor degene die mij nog niet kennen (
zijn er best veel denk ik) zal ik mezelf
eerst even voorstellen. Ik ben Miranda Bestman, woon samen met Theo
en onze 2 kids, Fenna en Sam, in de
Burgemeester Manderslaan.
Ik werk al 19 jaar in het Amphia ziekenhuis, sinds 3 jaar als doktersassistente op de poli Interne Geneeskunde
in het Amphia ziekenhuis.
Een drukke maar uitdagende baan.
Per dag zie ik zoveel verschillende
mensen, allemaal met een verhaal,
dat maakt mijn baan boeiend.
Naast mijn baan ben ik graag in onze
tuin bezig, heb voor het eerst een
moestuintje wat ik helemaal geweldig
vindt. Mijn motto hierbij is: ik hoef
er niet perse van te eten als het maar
groeit!! Ook loop ik graag met onze
hond Ringo in de buurt, heerlijk. Tijdens het voetbalseizoen zijn we 3x per
week in Breda waar Sam nog steeds
voetbalt.
Maar ik weet nu ook sinds een jaar,
dat als het voetbalseizoen afgelopen
is, het Corso seizoen begint. Gelukkig
kan ik hier nu ook over meepraten.
Ik ga vaak mee naar het veld om te
hakken en te plukken, even je hoofd
leeg maken, lekker slap ouwehoeren
en veel lachen. Ook in de tent is het
altijd gezellig, iedereen maakt een
praatje en dan aan de slag. Gisteren

nog met 6 vrouwen “haren” gemaakt,
iedereen is druk bezig maar ondertussen wordt er genoeg geklets.
Ik heb dit al een keer in de Mailstreet
geschreven maar hierbij nog een keer:
“ons” Buurtschap is een hele sociale
buurt waar iedereen welkom is, zo
mooi om te zien. Nog steeds zo blij
dat onze lieve buufkes Kees en Bernice ons mee hebben genomen naar
buurtschap Molenstraat.
Nooit een dag spijt gehad. Waar wij
wel spijt van hebben is dat we niet
eerder in Zundert zijn komen wonen,
een mooi gemoedelijk dorp. Waar
altijd wel iets te doen is.
Ik ga er een eind aan mauwen. Iedereen tot gauw in de tent of op het veld.
Kan niet wachten tot het 1 september
is.
Lieve groet,
Miranda Bestman

activiteiten aankondiging
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

klaas kan alles
Er zullen TV opnames worden gemaakt voor het jeugdprogramma “Klaas
kan alles”.Tijdens de uitzending zal Klaas bij buurtschap Molenstraat de
kneepjes van het corsovak worden geleerd. Ze komen filmen op donderdag
avond en op zondagochtend. Hierbij zal hij uitleg krijgen over ons ontwerp
en hij gaat zelfs een stukje duwen.

Garagebedrijf
autobedrijfswagenen Busverhuurservice
In- en verkoop van
nieuwe en gebruikte auto’s

Veldstraat 14
4881 BC Zundert
Telefoon: 06 - 5469 3757
info@busautoverhuur.nl
www.busautoverhuur.nl

Molenstraat 129
4881 GD Zundert
076-597 41 55

Gelukkig
Gelukkig hebben
hebben we
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loterij
Na het succes van vorig jaar organiseren we ook dit jaar weer een loterij.
De unieke loten zijn te koop in de tent a € 12,50 p/stuk en kan contant of
per Tikkie worden betaald bij Rob Hendrickx of Kees Boot. Hiervoor krijg
je een uniek nummer waarmee je meespeelt met de loterij. De trekking is
op zaterdagavond 21.00 uur op corsozaterdag.
De prijzen zijn:
Hoofdprijs: hotelovernachting t.w.v. € 150,- in een Nederlandse of Belgische stad naar keuze, via VakantieXpert
2e en 3e prijs: 2x waardebon a € 50,- van Woodhouse
4e prijs: waardebon a € 50,- van De Olijfboom
5e prijs: waardebon a € 50,- van Bij de Nonnen
6e prijs: waardebon a € 25,- van Lotz
7e prijs: waardebon a € 15,- van Lieverlee
8e rpijs: waardebon a € 10,- van C’est la Vie zonnestudio
Uiteraard komt de opbrengst geheel ten goede aan de buurtschap.

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

mededeling
Geboren:
- Niels & Sabine Naalden. Suze geboren op 04-08-2019
( Zusje van Xaxi )

Geslaagd:
- Cindy Lochten
- Fenna Bestman
- Sam Bestman
- Sharona Domen

verhuisd:
- Rob Gommers

Samenwonen:

- Eefje van Leeuwen en Erik
Namens buurtschap Molenstraat van harte gefeliciteerd!
Geniet van deze mooi tijd.

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
boerendart

toon je sixpack

Ook dit jaar was Molenstraat weer
vertegenwoordigd bij de Boerendart.
Met vijf teams gingen we weer voor
het behalen van een hoge baan. Dat
is een aantal teams ook zeker gelukt.
Deze dag gaat ook vaak gepaard met
veel gezelligheid en lekker weer. Volgend jaar hopen we zeker weer van
de partij te kunnen zijn met weer een
aantal teams.

Op zaterdag 3 augustus werd voor
de 8e keer de Toon je Six pack avond
georganiseerd. Bij deze vreemde bier
avond brachten buurtgenoten 6 speciaalbiertjes en hun favoriete hapje of
chips mee naar de tent. Uiteindelijk
was er zoveel bier meegebracht dat er
2 bonusrondes zijn gehouden. Tegen
een uur of 8 is de shoarmaboer opgebeld om deze club mensen te voorzien
van een goede bodem, om vervolgens
nog met een paar man één of meerdere afzakkertjes te doen bij Café
Den Bels.Om hier het feestje voort te
zetten tot in de late uurtjes.

Corso zonder grenzen
Dit jaar was buurtschap Molenstraat
weer vertegenwoordigd met een team
bij Corso zonder grenzen.
Corso zonder grenzen is een zeskamp
in corso stijl, die voor de 9e keer
werd gehouden op de bouwplaats
van buurtschap Klein Zundert. De
opbouw van deze zeskamp is ieder
jaar anders, omdat er altijd nieuwe
spellen bijkomen en minder leuke
spellen afvallen.
Het is dus zeker leuk om een keertje
mee te doen! Verder ben je verzekerd
van een middag gezelligheid. De finalerondes hebben we nooit weten te
bereiken, maar wie weet volgend jaar.

MOLENSTRAAT 63 - ZUNDERT - 076 - 5972368

in de bloemenbak
Hoi, Ik ben Stef de Kroes. Ik heb een
zus Emma. Wat ik heel leuk vind om
te doen is voetballen, Fortnite spelen,
FIFA, frisbeeën met papa en skiën.
Ik zit op de Zonnebloem in groep 6.
Wat ik daar erg leuk vind om te doen
is gymmen en tekenen. Wat ik niet zo
leuk vind om te doen is aardrijkskunde.

Ben je dit jaar ook naar het
sokpoppenfeest gegaan?

Ja, daar ben ik geweest. Dat was erg
leuk. Ik heb daar een soort voetbal
sok versiert met allemaal rondjes,
balletjes en mijn pop had ook een
tong.

Zeg Stef, welke wagen gaat volgens
jouw dit jaar winnen?

Ik heb een poule ingevuld en daarbij
Tiggelaar met Vikingen op 1 gezet.
Op 2 heb ik Wernhout gezet en de
sokpoppen heb ik op drie gezet.

Als je in de tent komt helpen, wat vind
je dan leuk om te doen?

Ik vind het leuk om buiten te spelen
en in bomen te klimmen. Ook lijkt het
me leuk om te leren lassen. Het lijkt
me ook erg leuk om eigen ontwerpen
te gaan maken. Een beetje wat we met
de sokpoppen ook hebben gedaan.

Kom je ook wel eens op het veld?

Rond kindercorso ga ik altijd mee om
bloemen te helpen plukken voor mijn
wagentje voor kindercorso. Verder
kom ik niet vaak op het veld.

Heb je zelf ook al met kindercorso
meegedaan?

Ja, ik ben een paar keer figurant
geweest bij de wagens. Ik heb meegedaan met Aardappel Anders, Angry
Birds, Lego Poppetjes en vorig jaar
heb ik meegedaan met Fornite.

Het was erg gezellig om te
kletsen met jou en tot in de tent!

processierups
De eikenprocessierups is de afgelopen
weken heel veel in het nieuws geweest.
Ook in de grote eikenboom rechts van
de ingang van de bouwplaats en op het
bloemenveld zaten nesten en
hebben enkele buurtgenoten serieus last
gehad van de brandharen van de rupsen.

en dan over de 8 tot soms wel 14 mezenkuikens verdeeld. In twee weken tijd eet
een mezenjong zo’n 800 rupsen. Dat tikt
aan! Helaas gaat het alleen niet goed met
de mezen. Er worden veel bomen met
natuurlijke nestholtes gekapt waardoor
er een tekort aan nestgelegenheid is. Ook
zijn er veel mensen die gif gebruiken o.a.
Het kan bijna niet anders of ook volgend tegen de buxusmot. Hierdoor krijgen de
jaar zal er weer overlast zijn van deze
mezenjongen vergiftigde rupsen te eten
nesten.
waardoor ze sterven. Behalve de koolmees heeft de processierups nog meer
De eikenprocessierups is de larve van
natuurlijke vijanden zoals de koekoek
de gelijknamige nachtvlinder die in
en boomklever. Vleermuizen eten de
september haar eitjes legt in de toppen
vlinders, en sluipvliegen en sluipwespen
van vooral eikenbomen. Ze overwinteren leggen hun eitjes in het lichaam van
daar en als de rupsen in april uit de eitjes een rups, waarna de wespenlarf de rups
komen zijn ze oranjeachtig gekleurd. Na stukje bij beetjes opeet.
een aantal vervellingen zijn ze in juli volgroeid, de kleur van de rupsen verandert De eikenprocessierups is onderdeel van
in grijsgrauw met lichtgekleurde zijden. onze natuurlijke soortenrijkdom en zal
Na de derde vervelling, tussen half mei
niet verdwijnen.
en eind juni, krijgen ze donkere brandWe moeten er daarom voor zorgen dat
haren op de rug. Ze zijn dan ongeveer
de natuurlijke vijanden van de rupsen
3,5 cm lang en verpoppen in juli tot een toenemen. Sluipwespen en sluipvlieonopvallende grijze nachtvlinder. Begin gen profiteren van het inzaaien van
september leggen de vrouwtjes vlinders kruiden- en inheemse bloemenhoeken.
hun eitjes weer in de toppen van de
Verder zullen we de komende wintereikenbomen en is de cyclus rond.
maanden/voorjaar nog meer koolmeeskasten rondom de bouwplaats en op het
Onbewust hebben we eerder dit jaar al
bloemenveld ophangen. Ook is er het
een bijdrage geleverd aan de bestrijplan om vleermuiskasten te plaatsen en
ding van de rupsen door het ophangen
volgend voorjaar gaan we samen met de
van de door de kinderen geknutselde
kinderen één of meerdere insectenhotels
nestkastjes op de bouwplaats. Er hangen te bouwen.
verschillende soorten kastjes waaronder
die van de pimpel- en koolmees waarin dit voorjaar ook jonge meesjes zijn
Johan van der Kloof
geboren. Met name koolmezen zijn een
TuinVogelConsulent Vogelbescherming
hele belangrijke pion in de natuurlijke
Nederland
bestrijding van zowel de processierups
maar ook de buxusmot! De harige rupsen worden door de koolmezen ‘gepeld’

MOLENSTRAAT 90
4881 CT ZUNDERT
076 597 07 37

veldnieuws
Alles overziend vanaf mijn terras op
mijn vakantieadres, kunnen wij heel
tevreden zijn over onze seizoensstart.
Het veld staat er prachtig bij en de
eerste leveringen zijn achter de rug.
Bij de eerste levering (aan de stad
Selestat in de Vogezen), waar alles
geleverd mocht worden, hadden wij
zelfs de grootste partij!
Ging alles goed bij de voorbereidingen op het veld ? Nee natuurlijk niet.
Op een maandagavond hebben wij
de palen gezet, welke nodig zijn om
de touwen aan te bevestigen waar
de planten mee in het gareel worden
gehouden.
Toen we klaar waren vond ik het
wel vreemd dat we zoveel palen over
hadden.
Op dinsdagmorgen kwam de dagploeg en toen werd duidelijk waarom
we zoveel palen over hadden.
We hadden de palen per 2 rijen ( een
bed) gezet maar ze moesten per rij
komen.
Oeps foutje!
Gelukkig waren er veel mensen om
dit woensdagavond weer te herstellen.

Met een avondje bikkelen was het foutje weer hersteld, wat maar weer eens
aangeeft dat als de nood aan de man
komt, er altijd weer voldoende mensen
klaar staan om te komen helpen.
In de opkomst voor het hakken en
plukken zit een stijgende lijn, wat hoop
geeft voor de rest van het seizoen.
Ik hoop dat de mooie start een voorbode is voor de rest van het seizoen,
welke voor het veld duurt tot oktober!
Zoals al eerder aangegeven: al heb je
maar een uurtje tijd om te helpen, kom
gerust langs om te plukken, alle hulp is
meer dan welkom.
Tot ziens op het veld .

kindermiddag
Op woensdagmiddag 19 juni was het weer tijd voor de jaarlijkse kindermiddag.
Met 19 kinderen vertrokken we naar het Vrouwenhof in Roosendaal. Na lang
twijfelen i.v.m. de weersvoorspellingen besloten we toch om het door te laten
gaan. Tijdens het verzamelen bij de bouwplaats regende het nog, maar daarna
werd het al snel droog en was het prima weer! Een aantal kinderen plonsden
zelfs vanaf het springkussen in de modderplassen Alle kinderen gingen al snel
zelf lekker spelen in de speeltuin. Tussendoor was het tijd voor ranja en chips
en aan het eind van de middag mocht iedereen nog een ijsje kiezen en maakten
we onderstaande groepsfoto! Toen we terugkwamen bij de bouwplaats en alle
kinderen over moesten stappen in de auto van papa’s en mama’s barstte het
onweer en de regenbuien los. Net op tijd thuis dus! Het was weer een gezellige
middag en hopelijk zien we jullie allemaal weer snel in de tent bij de kinderuurtjes, het tentenbezoek of gewoon tussendoor om te helpen met bouwen!

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.

corsopoule 2019
Heb jij een vooruitziende blik of ben je gewoon heel competatief? Doe dan zeker mee
aan de corsopoule 2019. Zet jou corsospoule op de mail naar maudmeeuwissen@
hotmail.nl en misschien win jij wel een waanzinnige prijs. Na het corso zal de
winnaar bekend worden gemaakt en mocht je dan de winnaar zijn komt de prijs jou
kant op.

update bouwseizoen
Ook dit jaar begonnen de voorbereidingen van de bouw van de wagen weer in de winterperiode. In de
verschillende overleggen lag de focus
op het technisch lastigste deel van de
wagen: de beweging van de 6 sokpoppen. Elke sokpop zal op een net iets
andere manier subtiel gaan bewegen.
Die beweging moet er uiteraard zo
natuurlijk mogelijk uitzien. Het zullen
bewegingen zijn vanuit de pols of de
vingers van de sokpop. De aandrijving van deze bewegingen zal handmatig gebeuren door bewegers die
net boven het onderstel in de wagen
zullen zitten.
Op basis van de positieve ervaring
van vorig jaar, is er ook dit jaar een
werkboek gemaakt met een groot
aantal bouwtekeningen. Om de sokpoppen zo goed mogelijk na te maken
zijn er eerst op schaal horizontale
doorsnedes uitgetekend elk ongeveer
een meter uit elkaar in de hoogte van
de 6 verschillende sokpoppen. Die
doorsnedes zijn één voor één uitgetekend op een groot grid op de vloer
van de tent op de grootte van de wagen. Vervolgens worden ze nagebogen
van ijzer en gelast.
Deze doorsnedes worden over de constructie geplaatst op de juiste hoogte
en vervolgens kan de vorm verder
worden gevormd en gelast.

Buiten de basis vorm bestaan de
sokpoppen uiteraard ook uit een aantal
leuke details die de ogen, tanden,
stekels, tongen, hoedjes, etc. vormen.
Deze worden los gemaakt en dan op de
poppen geplaatst. Inmiddels beginnen de contouren van verschillende
sokpoppen zich al goed te vormen en
wordt er ook al lekker volop gepapiermachéd.
Maar zoals gezegd is een belangrijk onderdeel van de wagen ook de beweging
van de sokpoppen. De eerste bewegingen zijn inmiddels gemaakt, waarbij
de uitdaging altijd blijft het zo simpel
en robuust mogelijk te maken. Het is
mooi om te zien dat een steeds jongere groep bouwers dit op zich neemt,
gesteund en bouwend op de ervaren
bouwers.

Tot zo ver ‘business as usual’ zou je
zeggen: beetje constructie, beetje
vormgeving, beetje beweging, beetje
papier maché. Maar één aspect hebben we nog niet genoemd. De sokken
worden van bloemen gemaakt maar
de delen van de arm die onder de
sokken uitsteken worden van alternatief materiaal gemaakt. Dit om zo
goed mogelijk een menselijke huid
te verbeelden. Na een aantal (mislukte) experimenten met verschillende materialen zijn we uiteindelijk
uitgekomen op een mix van klei met
– jawel – wc papier, gemengd met
kleurstof. Deze kleipulp zal tegen het
papier maché gesmeerd worden en
dan drogen tot een mooie egale laag.
Dit moet ruim voor het tikweekend
gebeurd zijn, dus tegen de tijd dat je
deze Mail-Street leest zal er al begonnen zijn met het aanbrengen. Een
huid heeft uiteraard ook wat haren
en ook die zullen nagemaakt worden,
in verschillende kleuren. Daartoe
worden ijzerdraadjes (die we nog over
hadden van vorig jaar ) geverfd die in
de klei laag gestoken worden.

Ondanks dat een deel van de oppervlakte van de wagen uit alternatief
materiaal zal bestaan, zullen er toch
nog een hoop kisten bloemen de
wagen op gaan. Dit aan de ene kant
omdat we gewoon ongeveer 30 meter
wagen hebben, maar ook omdat bij
een aantal sokken het grove reliëf in
de stof nagemaakt zal worden en dat
geeft extra oppervlakte om te tikken.
De huidige verwachting is dat er zo’n
850 kisten opgaan. Weer een flinke
klus dus in het laatste weekend, maar
wel een leuke!!

• alle molenstraters bedankt! jullie waren geweldig!

