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voorwoord
Een lege en stille zomer 2020. Dat is wat
ons te wachten staat. Dat is waar ik soms
van wakker lig. Wat had ik me het laatste
jaar als voorzitter van buurtschap Molenstraat anders voorgesteld. Opeens zit
mijn carrière als voorzitter erop. Althans
zo voelt het.
Natuurlijk zijn we druk bezig met alles
wat er op de achtergrond speelt. We
hebben tot vervelends toe via skype
en houseparty vergaderd. Geen corso,
geen bouw. Wel een deels geplant
bloemenveld en zodra het mag ook wat
activiteiten op onze bouwplaats.
We zullen proberen het Molenstraat gevoel overeind te houden deze zomer. De
AC zal zeker nog van zich laten horen.
En ook de kindercrew is al druk aan het
bedenken hoe ze voor de kinderen van
de buurt leuke activiteiten kunnen gaan
organiseren. Voorlopig blijft het nog bij
bedenken en dromen, maar laten we
hopen dat één en ander nog wel uitgevoerd mag/kan worden.
Financieel gezien wordt het ook een
spannende tijd. We zijn gelukkig een
financieel gezonde buurt. Toch zal er
dit jaar meer uitgaan dan dat er binnenkomt. Het bestuur heeft zich inmiddels
gebogen over de komende periode en
alle klussen die er op de agenda stonden. Hierin hebben we keuzes moeten
maken en wat uitgaven opgeschoven
naar het volgend jaar.

Helaas hebben we vernomen dat het
ook voor onze sponsoren erg lastig is nu
de inkomsten wegvallen. Wij wensen alle
sponsoren heel veel sterkte en succes
om dit jaar door te komen. Speciaal ook
degene die noodgedwongen moeten
stoppen. We zijn heel dankbaar voor de
steun die we de afgelopen jaren hebben
mogen ontvangen. En hopelijk op naar
een fysiek en financieel gezond jaar.

Nicole Godrie

Wifra

van de bestuurstafel
Dit jaar geen corso, geen bouw van ‘Verhuld”.
Dus geen tent, een bouwplaats die voorlopig
gesloten is, geen WandelEvenementZundert
en de eerste buurtactiviteiten die afgelast of
uitgesteld zijn.Toch betekent dit niet dat er
helemaal niets gebeurd.De afgelopen weken
zijn er achter de schermen een hoop dingen
geregeld en beslissingen genomen.
Het zal ook voor onze buurtschap financieel
een pittig jaar worden. Want geen corso is
ook geen prijzengeld. Nu bijna alle corso’s
zijn afgelast zal er in principe ook geen
verkoop van onze dahlia’s mogelijk zijn. De
bloemencommissie gaf aan dat er misschien
kleine hoeveelheden bloemen verkocht kunnen worden in het buitenland maar dat is nu
nog koffiedik kijken.
Het bestuur heeft besloten dat nu er geen
corso is, we onze sponsoren ook niet aan de
sponsorcontracten zullen houden. Ook zal er
dit jaar geen rondgang zijn om contributie
op te halen. Toch hebben we wel onze vaste
kosten zoals gas, water en licht en waren er
al knollen en materialen besteld die betaald
moeten worden.
Ondanks dat we dit jaar geen vrijwillige
bijdragen vragen, hopen we wel dat er
buurtgenoten zijn die een financiële bijdrage
kunnen geven en een bedrag willen
overmaken. Dit kan via een (automatische)
overschrijving (Rabo bank: NL51RABO 0144
5565 88) of via de webshop: http://shop.
buurtschapmolenstraat.nl/
Buurtschap Molenstraat dahliaknollen actie:
De dahlia verkoop actie was een groot succes
en is goed verlopen. Compliment ook aan
onze 3 vrijwilligers die controle kregen van
de Handhaving tijdens het inpakken van de
knollen en een pluim van ze kregen voor de
goede aanpak en organisatie! Bloemenveld:
Ondanks dat de corso’s niet doorgaan moet
er wel iets met de dahliaknollen gebeuren.

De dahlia is een knolgewas die van oorsprong uit Mexico komt.De knollen kunnen
geen vorst verdragen dus daarom worden ze
in het najaar uit de grond gehaald en droog
bewaard. De meeste soorten kunnen we zo
overhouden zodat ze het volgend voorjaar
weer geplant kunnen worden, sommige
dahlia soorten kunnen helemaal niet
overgehouden worden.
Om onze voorraad van zo’n 20.000 knollen
toch proberen over te houden is er besloten
om de knollen toch te planten. Uiteraard
volgens de richtlijnen van het RIVM met een
zo klein mogelijk groepje helpers. Naast het
overhouden van knollen voor het seizoen
2021, hebben we ook de kans om toch
bloemen te kunnen verkopen indien er vraag
naar is.
WEZ:
Het WandelEvenementZundert is voorlopig
uitgesteld naar zondag 27 september. Laten
we hopen dat we tegen die tijd met z’n allen
weer een ronde door de Zundertse natuur
kunnen gaan lopen.
En verder:
Bestuur en ontwerpers hebben afgesproken
dat we “Verhuld” nu in principe in 2021 zullen
gaan maken.
De uitgesteld bingo die in maart gepland
stond, zullen we zsm opnieuw inplannen.
Ook zullen we andere jaarlijkse activiteiten
zoals Toon-je-Sixpack proberen dit seizoen te
organiseren.

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

bestuurstaken

WIE DOET WAT ?

Hi, ik ben Ralph en dit is inmiddels alweer
mijn 9de jaar in het bestuur. Ik doe het nog
altijd met veel plezier. Zeker ook omdat het
zo super tof blijft om met onze club
mensen elk jaar weer zo’n bijzondere
creatie op de straten te zetten.
Binnen het bestuur is mijn voornaamste
taak het aansturen van de bouw van de
wagen. Ik richt me vooral op het overzicht.
De bouw bestaat eigenlijk zo’n beetje uit 3
fases voor mij.
Het begint zodra het ontwerp bekend is
komen we met de bouwcommissie en
ontwerpers zo’n beetje elke maand in de
winter samen om een plan van aanpak te
maken en samen uit te denken hoe we
bepaalde zaken het beste kunnen maken.
Ik zit de vergaderingen van de
bouwcommissie voor en maak de notulen.
Ook kijken we daar naar investeringen die
we zouden willen doen qua materiaal, tent,
opslag en loods, etc.
Ik probeer erop toe te zien dat we een
overzicht hebben van wat er moet
gebeuren en in welke volgorde. Ook maak
ik de laatste jaren een ruwe begroting
voor alle onderdelen van de bouw van de
wagen. Tijdens het bouwseizoen kijk ik hoe
goed we binnen die begroting werken. Als
we te veel afwijken ga ik in overleg met de
ontwerpers om te kijken waar we
mogelijkheden zien om te besparen.
De tweede fase is de bouwperiode. In het
begin help ik vooral met de zaken anders
dan de constructie en beweging. Naarmate
het drukker wordt, ben ik meer en meer de
hele avond bezig met het aansturen van de
mensen in de tent en vaak ook de logistiek
rondom het ‘productie werk’.

Ook probeer ik te zorgen dat we overzicht
houden in de alle verschillende taken, wat
af is, wat nog moet. Op de maandag
avonden hebben met de bouwcommissie
in de tent bouwoverleg.
De laatste fase voor mij is het laatste weekend. Hectisch, maar ik krijg altijd heel veel
energie en goede zin (meestal dan) van die
enorme hoeveelheid mensen met allemaal
datzelfde doel. In het laatste weekend ben
ik verantwoordelijk voor de aansturing op
de steigers en daar help ik zelf ook bij.
Ook het afwerken van de wagen van open
karton plekken tot superstrakke afwerking
met de bloemen hoort bij mijn taken.
Gelukkig hebben we de laatste jaren een
hele trouwe en goede afwerkploeg die tot
in de vroege morgen gemotiveerd blijft om
alles tot in de puntjes in orde te brengen.
Ik hou in de gaten of we op schema liggen,
en kijk vooruit waar we als volgende verder
gaan met tikken en zorg dat het bloemenhok tijdig weet welke bloemen we
daarvoor nodig hebben. Verder ben ik het
aanspreekpunt – lees “dumpplek” - voor
de ontwerpers voor al deze zaken. Daarom
zie je mij meestal 3 dagen rond rennen in
de tent.
Daarnaast zijn er altijd wel wat speciale
projecten, zoals bv. lijmen van bloemen,
foamen bij de beweging, die ik leuk vind
om mee te coördineren en aan mee te
helpen.
Naast de bouw van de wagen ben ik ook
vice-voorzitter dus af en toe schuif ik aan
bij een overleg van de stichting als Nicole
niet kan, zoals bv. de Raad van
Buurtschappen. Ook ben ik
verantwoordelijk voor het beheer van de
website en uiteraard niet te vergeten de
Mail-Street. Die laatste zetten we drie keer
per jaar met een klein clubje mensen in
elkaar.

Hoi ik ben Wouter Arnouts en
ben 35 jaar oud.
Er is mij gevraagd om een stukje te
schrijven voor de Mailstreet over wat ik
zoal doe binnen Buurtschap Molenstraat.
Ik ben fanatiek in de MAP (maandagavond ploeg) we pakken hierbij alle
noodzakelijke winterklussen aan. Verder
ben ik lid van de Bouwcommissie en ik
ben
mede-verantwoordelijk voor de veiligheid in de tent. In 2019 ben ik in het
bestuur gegaan.

Sinds januari 2016 ben ik in het bestuur
toegetreden als algemeen bestuurslid.
Als algemeen bestuurslid ondersteun ik
de overige bestuursleden bij verschillende taken / werkzaamheden. Ook hou ik
mij namens het bestuur o.a. bezig met
de corsoshirts, catering en de activiteiten. Om een beeld te geven van hoe
mijn taken en werkzaamheden er
ongeveer uitzien, heb ik hieronder een
korte opsomming gemaakt:
-elke maand een bestuursvergadering
bijwonen;
-medebestuursleden ondersteunen bij
verschillende taken / werkzaamheden
gedurende het gehele jaar;
-vergaderingen met de
cateringcommissie en de
activiteitencommissie inplannen;
-agenda’s en notulen maken voor de
vergaderingen van de
cateringcommissie en de
activiteitencommissie;
- de corsoshirtverkiezing en de jaarlijkse
bingo regelen;
-bestellingen van de corsoshirts in orde
maken;
-webshop bijhouden;
-koffieroosters voor de bouwperiode
maken
-samen met een aantal
medebestuursleden de duwers,
wagenbegeleiders etc. regelen.
Groet,
Cindy

WIE DOET WAT ?

deel 2

Hallo allemaal!
In 2014 (6 jaar geleden) was het voor
mij het eerste jaar in het bestuur. Ik was
toen net 18. Dat jaar bouwde we 737
een bijzonder jaar, waar de nodigde
moeilijke beslissingen genomen
moesten worden dit was gelijk een
sterk leerjaar.
Nu 6 jaar later doe ik het nog steeds met
veel plezier. Je bent er heel het jaar mee
bezig. Zo zijn er maandelijks de
bestuursvergaderingen. Regel je buiten
het corso seizoen ook nog van alles.
Zoals een bedrijf niet stil kan vallen kan
een buurtschap ook niet stilvallen. Je
bent wekelijks bezig met de buurtschap.
De ene week is dit natuurlijk wat meer
dan de andere maar het verveelt nooit.
Buiten dit klus ik elke maandag met de
MAP, houd ik me druk bezig met de AC
zodat o.a. de feestjes waar we zo goed
in zijn tot in de puntjes geregeld zijn,
stem ik vaak af met de lokale horeca
over het verloop van de avond. Zorgen
dat niemand te kort komt. Dat we buiten
en tijdens het bouwseizoen nog veel
verschillende leuke activiteiten kunnen
doen. Zorgen dat we ook meedoen met
de activiteiten van de andere
buurtschappen en hier de inschrijvingen
voor regelen.
Tijdens het bouwseizoen is mijn taak
eigenlijk algemeen. Voornamelijk in het
begin met de constructie daarna spring
ik bij waar nodig is. Vaak moeten er
tussendoor nog dingen geregeld
worden voor de wagen. De regel dingen
die pak ik dan.

Ook mag ik de duwers, wagenbegeleiders en eventueel bewegers regelen.
Dat is een zeer lastige taak want iemand
teleur moeten stellen is nooit leuk.
In het laatste weekend zul je me weinig
aan de wagen zien doen. Ik ben dan
vooral druk bezig met de dingen
regelen voor onder en rond de wagen
zodat we goed en veilig de optocht
doorkunnen. Denk hierbij aan de
duwplekken, materiaal wat mee moet,
eten en drinken, bakken hiervoor,
spullen voor de veiligheid, en ga zo nog
maar even door.
Gelukkig is er altijd steun van mede
bestuursleden en buurtgenoten.
Dit jaar zal het helaas allemaal even
anders gaan, maar stil zitten doen we
nooit. Ook nu denken we al hard vooruit
over wat we kunnen gaan doen als we
weer met de buurt bij elkaar mogen
komen.
Hopelijk is dit sneller dan we denken!
Tot snel.
Groet,
Rob

WIE DOET WAT ?
Ik ben Niels Naalden en dit is mijn 6e
jaar in het bestuur.
Vanuit het bestuur zit ik in de volgende
commissies:
Bouwcommissie: In de bouwcommissie regelen we hoe we de wagen gaan
bouwen, hoe we de tent bouwen en
afbreken en alles daar omheen.
Veldcommissie: In de veldcommissie
regelen we alle werkzaamheden op het
bloemenveld die er bijna een jaarrond
zijn. Je kunt hierbij denken aan ziektebestrijding, bemesting, beregenen en
natuurlijk het regelen van plukkers wat
gedaan wordt door de veldcommissie.
Mijn taken zijn het regelen van het loonwerk, zorgen dat het veld in het voorjaar
plantklaar ligt en het onderhoud van het
materiaal.
Commissie veiligheid: Met deze commissie proberen we ervoor te zorgen dat
het in de tent en op het veld zo veilig
mogelijk is. We proberen elk jaar dingen
te verbeteren zodat we de veiligheid
voor bouwers en bezoekers zo hoog
mogelijk kunnen houden.
Ook is er een aantal keer per jaar een
overleg met alle veiligheidscoördinatoren van alle buurtschappen en de leden
van Advies Commissie Veiligheid waar
we incidenten bespreken en van elkaar
proberen te leren op het gebied van
veiligheid
.
Namens onze buurt ben ik de contactpersoon van de sloop van de wagen.
Dit betekent dat ik verantwoordelijk ben
voor onze wagen op het sloopterrein
tijdens het slopen en het sloopplan dien
te kennen.

deel 3

In het bestuur ben ik verantwoordelijk
voor de bouw van de wagen. Ik probeer
mezelf vooral bezig te houden met
constructie en beweging. Ook ben ik
verantwoordelijk zoals gezegd voor de
sloop van de wagen en het op en
afbreken van de tent.
In de laatste weken voor het corso
probeer ik vooral praktische zaken voor
het laatste weekend en de optocht te
regelen. Voorbeelden hiervan zijn het
snoeien van bomen en weghalen van
lantaarnpalen en verkeersborden op
de route naar de veiling, contact met
Ardo, het oppompen van de banden
van de wagen, portofoons voor tijdens
de optocht, eventueel reserve banden
enzovoort. Ook regel ik de duwers en
begeleiders. Dat is een hele taak omdat
we niemand teleur willen stellen.
Het laatste weekend coördineer ik het
bloemenhok en het steken van de
bloemen. Hier regel ik mensen voor en
overleg met de ontwerpers, bloemenmannen en tikcoördinatoren in welke
volgorde we de soorten
bloemen steken.
Met de optocht zelf ben ik al een aantal
jaar rondprater. Het geeft mij echt een
kick om de wagen zo goed mogelijk
door een moeilijke bocht te laten sturen.
Het is zo’n mooi gevoel als dit lukt
samen met de stuurmannen duwers en
wagenbegeleiders!
Tussen het regelen door probeer ik
lekker te bouwen en wat gedaan te
krijgen op een avond. Dat lukt helaas
niet altijd..

molenstraat in
het groen
STOEPPLANTJES
Hoe vaak lopen we niet achteloos langs
stoepplantjes. Ze komen spontaan op
tussen de stoep- en terrastegels. We zien
ze vaak niet eens, het is maar “onkruid”
of op z’n Zunderts gezegd “vuil”.
Maar ze zijn ook bewoners van de stad
of het dorp waar we wonen en zijn al
heel lang onder ons en hoewel ze een
onopvallend bestaan lijden, zijn het vaak
taaie plantjes en heel belangrijk!
In onze verstedelijkte dorpen, steden
en tuinen zonder groen wordt het in de
zomer erg heet. Regenwater kan niet
goed weglopen en insecten, vogels en
dieren zoals egels vinden er weinig te
eten, drinken en veilige plekjes om te
schuilen, nestjes te bouwen of te overnachten.
Het is fijn als mensen groene tuinen
hebben. Groen maakt gelukkig maar
de wilde plantjes, die vanzelf groeien,
zijn minstens even belangrijk voor de
afkoeling en de biodiversiteit. Jammer
genoeg vinden de meeste mensen het
erg slordig staan, al dat ‘onkruid’ dat
zomaar vanzelf groeit.
Sinds een aantal jaar spuiten gemeenten
geen gif meer. Stoepplantjes worden
machinaal geborsteld of met heet water
weggespoten waar het in de weg staat.
Er blijven daardoor meer kruiden staan
op plekken waar het niet in de weg staat.
Als mensen nu meer van plantjes weten
en ze beter bekijken gaan ze deze ook

leuk vinden, denken ze bij Hortus
botanicus Leiden. En dan mogen er vast
meer blijven groeien. De mensen bij de
Hortus zijn nu het project Stoepplantjes gestart en hebben ook een eigen
website met informatie en activiteiten
voor kinderen, kijk maar eens op www.
stoepplantjes.nl
en social media.
Het leuke van stoepplantjes is dat je ze
gewoon mag plukken en er van alles
mee kan doen; dat maakt de planten
ook voor kinderen interessant.
Het idee is nu om met stoepkrijt de
namen bij het “onkruid” op de stoep te
schrijven. Nu is het natuurlijk heel moeilijk om plantjes te herkennen maar hier
zijn verschillende goeie Apps voor.
Dus Molenstraters, ga met stoepkrijt
aan de slag! Schrijf met stoepkrijt de
Nederlandse of wetenschappelijke naam
je stoepplantjes. Voeg waar mogelijk
#stoepplantjes toe zodat mensen weten
waar ze meer kunnen vinden.
En voor de mensen die een hekel aan
stoepkrijt hebben, één regenbui is voldoende om alles weer uit te wissen.

Johan van der Kloof

mededelingen
Geboren:

Chloe Goetstouwers en Dave zijn de gelukkige ouders geworden van
hun dochtertje Juna.
Veronique Nouws en Hans Schrauwen zijn de gelukkige ouders geworden van
hun dochtjertje Amber.

samen wonen:

Eefje van Leeuwen en Erik Hermeler

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

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.

bEN JE NOG OP ZOEK NAAR HET JUBILEUMBOEK 75 JAAR MOLENSTRAAT?
OF MIS JE BIJ HET ONTBIJT TOCH JE EIGEN SOKPOPPEN MOLENSTRAAT MOK?
shop ze op de buurtschap molenstraat webshop

shop.buurtschapmolenstraat.nl

mauwen met
Mensen (van buiten de buurt) hebben
me vaak gevraagd hoe ik bij Molenstraat
terecht ben gekomen omdat ik heel mijn
jeugd in Klein Zundert heb gewoond en
daar in zekere mate actief was.
Eerst was ik niet zo’n heel fanatiek corsobouwster. We gingen als kind wel eens
naar de tent, vooral wanneer er geprikt
moest worden. Later mochten we alleen
gaan en op de stijgers. Uiteindelijk ben
ik daar meerdere keren figurant geweest en was mijn eerste keer duwen
een groot succes. We werden namelijk
eerst met ‘Doorsnede’. Dat moment zal
ik nooit vergeten. Ik had de hele optocht
voorin de wagen gelopen, gebogen,
en moest toen ineens overeind komen
en onder de wagen uit. Mijn lijf deed
zo zeer maar ik was dat snel vergeten
door de enorme blijdschap. Ik hoop dat
we met Molenstraat ook nog eens een
eerste prijs in de wacht mogen slepen.
Zo, speciaal!

Later kreeg ik verkering met Daniel en
vond ik het leuker om met hem mee
naar de tent te gaan. Uiteindelijk ben ik
bij Molenstraat blijven plakken. Vooral
omdat ik daar zo lekker enthousiast werd
ontvangen en ik mocht gelijk van alles
doen. En ik merkte ook op dat er toch
wel veel bekenden bij Molenstraat zaten,
wat het alleen nog maar leuker maakte.
Op een gegeven moment ben ik ook
aangesloten bij de activiteiten commissie en heb heel wat activiteiten mee
mogen organiseren. Ook de donderdagavonden voor het corso, bij De Ossenkop, zal ik niet snel vergeten. Menig keer
is het daar enorm laat geworden en waren we eigenlijk al kapot voor het corso
eindelijk begon. Maar toen konden we
dat nog hebben.
Wat ik ook geweldig vond om te doen
was de catering in het laatste weekend.
Iedereen voorzien van een drankje en
wat lekkers. Wat mauwen op de steigers.
Je ziet gelijk wie er allemaal in de tent
zitten en leert zo veel mensen kennen.
Een hele tijd ben ik iets minder actief geweest binnen de buurt. Samen met Joep
heb ik drie prachtige kinderen gekregen. Teun (10 jaar), Lola (8 jaar) en Kees
(5 jaar). Daardoor is het een hele tijd
lastig geweest om wat actiever te zijn.
Gelukkig is dat sinds een paar jaar weer
wat meer mogelijk en gaan ze maar al te
graag met ons mee naar de tent. Vooral
het kinderuurtje en het rondscharrelen
tijdens het laatst weekend zijn favoriet.

Ik probeer nog te helpen met de
catering in het laatste weekend en
probeer te komen zodra het gaat.
De laatste jaren geniet ik van de
specialere klusjes. Bonen plakken,
werken met groen en bloemen lijmen.
Dat doe ik dan graag met Niels, wij
zijn een goed team. Samen bedenken
wat handig is en hoe we alles het best
kunnen bevestigen. Wat werkt wel, wat
niet? Heerlijk om zo wat aan te modderen. Steevast zet ik elk jaar de ‘Den Bels
avond’ in mijn agenda. Met Ankie spreek
ik altijd af dat we niet naar het corso café
gaan en dat we het niet te laat maken.
Dat lukt ons alleen nooit. Afgelopen
jaar had ik in deze avond weer heel veel
zin. Echter liep dit anders af. Ik werd die
middag opgehaald voor mijn vrijgezellenfeest. Uiteindelijk zijn we toch bij
Den Bels beland en liep het af zoals ik
gewend was van die avond.
Joep was vroeger actief bij Veldstraat en
is daarna in de tent weinig meer actief
geweest. Hij was op andere vlakken
betrokken bij het Corso. Hem heb ik
gelukkig ook aan kunnen steken en ook
Joep is steeds meer te vinden in de tent.
De bouwplaats is een paar jaar geleden
verplaatst en dat pakte voor ons alleen
maar gunstig uit. Wij wonen nu vlakbij en
kunnen lekker op het fietsje er naartoe.
We wonen in het buitengebied, hebben
een heel fijn huis en een heerlijke grote
tuin vol met allerlei dieren. Daar genieten we met z’n allen van de ruimte en de
rust. Ik kan nog wel even door blijven
mauwen maar dat doe ik dan liever een
keer als ik jullie zie!

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

veldnieuws
Ondanks dat er geen corso is dit jaar
hebben we toch besloten om het grootste deel van onze knollen wel te planten.
Dit omdat we anders de knollen die we
van vorig jaar met veel moeite overgehouden hebben sowieso weg zouden
moeten gooien. Zonde van de moeite
en het geld. Door de knollen te planten
kunnen we een deel van de knollen weer
overhouden voor volgend jaar. Verder
kan het nog zo zijn dat er in de zomer
toch mogelijkheden zijn voor bloemenlevering. Maar dat is nu nog zeer
onzeker. Mocht dat wel zo zijn, dan is dat
mooi meegenomen. Als het zeker is dat
er geen bloemen afzet zal zijn, zullen we
het onderhoud aan het veld minimaliseren en ons enkel richten op het overhouden van de knollen.
Een deel van de knollen, te weten 1.670
stuks hebben we met een succesvolle
actie binnen de buurtschap verkocht. De
overige 19.267 stuks zijn op zaterdag 3
mei geplant. Tezamen zijn dit net zoveel

knollen als andere jaren. Vanwege de
plaatselijke noodverordening die geldt
in verband met het Corona virus, mogen
er te allen tijde maar maximaal 3 mensen
op het veld aanwezig zijn, met inachtneming van de 1.5 meter afstand. Dat
maakte het uiteraard een hele uitdaging
om de knollen toch op 1 dag te planten.
Na het nodige overleg is er uiteindelijk
gekozen om met de plantmachine te
planten in plaats van met de hand.
Twee planters en een chauffeur zijn een
hele dag bezig geweest en uiteindelijk
is het gelukt om de klus te klaren. Om
15:00 uur zaten alle knollen in de grond.
Dat deze dag zo soepel verlopen is,
komt door de goede voorbereiding in
de week ervoor van de dagploeg en
door de planters op de plant dag zelf.
Complimenten en dank aan iedereen
die heeft geholpen.

Verzekeringen, Financiële Planning,
Hypotheken & Onroerend Goed.
Koen Beenackers, Vestiging Zundert
Bredaseweg 7, 4881 DC Zundert, Tel. 076- 5971700, Fax 076- 5972879
info@sweere.nl, www.sweere.nl

TO
TO BE
BE CONTINUED:
CONTINUED:

KICK OFF
‘ WE BOUWEN NIET ‘ SEIZOEN
BIERPROEVERIJ
SHIRTPRESENTATIE
gezellig bijkletsen
en nog veel meer....
zodra de omstandigheden het weer toelaten. HIERBIJ DENKEN WE OOK AAN DE
KINDERUURTJES. hOUD ALLE SOCIALE MEDIA KANALEN IN DE GATEN
VOOR ALLE INFORMATIE!

@ facebook

@ instagram

@whatsapp

vrienden van

de Molenstraat

In deze Mailstreet introduceren wij een nieuw item. ‘Vrienden van de
Molenstraat’. In deze editie hebben wij onze nieuwe ontwerper(ster) een
aantal vragen gesteld.

KIKI beekers
Wat vind je de mooiste wagen van
buurtschap Molenstraat?

Printer

Zijn er veel mensen die je kent bij
buurtschap Molenstraat?

Is er ook een wagen van de
Molenstraat die volgens jou
veel te laag is geeindigd ?

Façade

Ik heb bij de eerste vergaderingen
al wat mensen mogen leren
kennen, maar hopelijk worden dat
de komende maanden
steeds meer!

Wat vindt je een mooi en sterk punt
aan buurtschap Molenstraat?

Dat jullie niet zomaar voor
gebaande baden gaan, maar
graag niet-klassieke
wagens bouwen.

Wat spreekt je het meest aan bij
buurtschap Molenstraat? /
wat het minst?

Het meest : groep enthousiaste
mensen, die graag meedenkt.
Het minst : dat de tent zo ver
van mijn huis is ;)

Wat spreekt je het meest aan bij
buurtschap Molenstraat? /
wat het minst?

De reden voor Molenstraat te willen ontwerpen is toch wel het
enorme gevoel voor detail. Neem bijvoorbeeld Boodschappen, zo
achterlijk realistisch uitgevoerd. Afgelopen decennia heeft
Molenstraat veelal geometrische vormgeving gehad, als mister
Organic (vormtechnisch dan hè..) ietwat ingetogen voor mijn doen.
Maar detail en vrije vormgeving kunnen best wel een mooie corso
baby vormen!
Wat vindt je een mooi en sterk punt
aan buurtschap Molenstraat?

Het niet standaard bouwen.
Is er ook een wagen van de
Molenstraat die volgens jou
veel te laag is geeindigd ?

Façade
Zijn er veel mensen die je kent bij
buurtschap Molenstraat?

Eigenlijk ken ik buiten de
voormalig ontwerpers en wat
bouwers die ik nog van den
Heikant ken, niet veel mensen
bij de buurt. Wat het juist leuk
maakt met jullie aan de
slag te mogen.
Wat vind je de mooiste wagen van
buurtschap Molenstraat?

Façade

aaron boot

MOLENSTRAAT 63 - ZUNDERT - 076 - 5972368

in de bloemenbak
Ik ben Perle Grauwmans en ik ben 13
jaar oud. Ik zit momenteel in het tweede
jaar op Mencia Sandrode in Zundert.
Ik voetbal bij VV Zundert in combinatie
met Wernhout. Het team is erg gezellig.
Naast voetbal ga ik af en toe ook tennissen, maar dat doe ik niet veel meer. In
de carnavalsvakantie gaan we altijd met
het gezin skiën in Oostenrijk. Ik heb niet
heel veel met carnaval dus vind het ook
niet zo erg om dan op vakantie te gaan.
Het corso gaat niet door dit jaar
vanwege corona. Wat vind je daarvan?
Ik vind het wel echt heel jammer dat
corso dit jaar niet door kan gaan, maar ik
snap het ook wel. Als het wel door was
gegaan had ik graag komen plakken en
bloemen tikken. Dat vind ik altijd erg
leuk. Lassen lijkt me helemaal niks.
Dit jaar dan geen corso, maar wat is
jouw top drie van wagens die jij de
afgelopen jaren hebt gezien?
1. Sokpoppen! Dat vind ik toch wel echt
een hele mooie wagen
2. Gevaarlijk transport
3. Boodschappen
We gaan VERHULD dit jaar nog niet bouwen, maar wat vind je van de wagen?
Ik vind de wagen wel heel cool, maar
ben benieuwd hoe hij eruit ziet als hij
volgend jaar de tent uitrijd.
Vermaak jij je een beetje in
deze coronatijd?
Ik vind het niet heel erg om thuis te
zitten. Ik krijg les via TEAMS met heel de
klas. Daarvoor moeten we dan elke keer
online zijn.

Beetje te vergelijken met een normale
schooldag. Voor sommige lessen
moeten we online zijn en bij ander
lessen krijgen we opdrachten. Thuis is
er verder ook wel iets te doen en anders
verzinnen we wel iets.
Nou Perle, normaal zou ik op bezoek
komen, maar dat is in deze tijd niet zo
gemakkelijk. Wat fijn dat het ook anders
kon! Hopelijk is deze coronatijd snel
voorbij en zien we jou volgend jaar
weer in de tent!

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

Kom eens kijken
naar onze
buurtschaphanger.

MOLENSTRAAT 90
4881 CT ZUNDERT
076 597 07 37

