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Winter, corso lijkt nog zo ver weg maar
is dat wel zo? Het mag dan nog maar
november zijn maar we zijn al weer
druk bezig voor volgend jaar want zoals de meeste van jullie al wel gehoord
zullen hebben komt er een speciaal
jaar aan. Een jaar waarin we Vincent
van Gogh nogmaals eren met een optocht die geheel geweid wordt aan
hem. De publiciteitsmolen van de
stichting draait al op volle toeren en
ook met ons buurtje gaan we hier ons
steentje aan bij dragen. De eerste
ideeën zijn al binnen en hierover zullen
we jullie in de komende maanden zeker op de hoogte gaan houden.

hier zullen we een passende oplossing
voor gaan zoeken. Ook is onze activiteitencommissie op zoek naar versterking
dus als je interesse hebt meld je aan bij
deze club mensen om zo mee te kunnen helpen aan leuke evenementen
voor onze buurt. Daarnaast hebben we
ook grote plannen met ons trekker trek
evenement en als daar meer zekerheid
over is zullen we dat zeker delen met
jullie. Maar voor het allemaal zover is
willen we nog eens terug kijken op afgelopen jaar. Voor jullie ligt weer een
vers Stuivekrantje met allemaal leuke
verhalen en anekdotes van het afgelopen corsojaar.

Er zullen komend jaar binnen onze organisatie wat veranderingen plaats
gaan vinden. Helaas stoppen er een
paar fanatieke bestuursleden mee en

Iedereen bedankt voor dit mooie jaar
en veel leesplezier.
Alex.
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Colofon
‘t Stuivekrantje is een uitgave van

Linsey v/d Broek
Sven Oostvogels
Laura Poppelaars

ac@buurtschapstuivezand.nl

De Corso-pr-kraam zoek vrijwilligers
die in de regio Breda en de Belgische
omstreken het corso willen promoten. Met de vrijwilligersgroep maken we er een gezellige dag uit van
waarbij zoveel mogelijk mensen willen informeren over het corso.

Het kennis laten maken met ons
bijzondere evenement en de passie
die daarbij hoort.
Heb je interesse, stuur dan een email naar passie@corsozundert.nl

Bestuur
Alex Wildhagen

Stuivezand kleding

Jeroen Boot

Voor degenen die graag een
kledingstuk hebben met het
Stuivezand heraldiek erop, dit
kan nu het hele jaar door.

Penningmeester:

Ankie Vriends
Secretaris:

Renske Oostvogels
Leden:

Corné Coremans
Arjan Graumans
Frank Jochems
Dennis Poppelaars
Randy Vriends

een heraldiek van 8 bij 9 cm op
een willekeurig kledingstuk geborduurd worden. Een voorbeeld hiervan staat in de etala-

ge. De kosten voor het borduren zijn €15,-. Let op niet alle
kledingstukken zijn geschikt.
Volgend jaar zal dit logo ook
opgenomen worden in het kledingprogramma.

Postadres
Renske Oostvogels
Bredaseweg 44
4882 DG Klein– Zundert
Internet
www.buurtschapstuivezand.nl
E-mail
secretariaat@buurtschapstuivezand.nl

AC leden gezocht
zoek naar leden, kom jij ons versterken?
niseren door het jaar een aantal

hierbij te helpen dan ben je van
harte welkom.
Geef je op bij Bianca Graumans.
076-5977647 of
ac@buurtschapstuivezand.nl

Leden:

Linsey v/d Broek
Bianca Graumans
Tessy Haest
Sven Oostvogels
Laura Poppelaars
Ruud Poppelaars
Michael Vriends
Miranda v. Zundert
E-mail
ac@buurtschapstuivezand.nl
Oplage: 120 stuks

Zundertse bodes gezocht
Bij het bouwen van onze corsowagen wordt er elk jaar een groot
deel geplakt. Het papier wat we
hierbij gebruiken is het papier van
de Zundertse bode. Omdat er
minder misdrukken gemaakt worden bij de drukkerij hebben we
beschikking over minder papier.
Daarom willen we u als buurtge-

noten vragen om de Bode te bewaren.
Gespaarde Bodes kun u afgeven
bij de Tent of contact opnemen
met een bestuurslid en dan worden ze bij u opgehaald.
Houdt Stuivezand aan het plakken! Alvast hartelijk dank.
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Nieuwe leden
Het is soms al enige tijd geleden maar we wilden u deze uitbreidingen waarvan kaartjes ontvangen zijn niet onthouden.
We verwelkomen graag nieuwe buurtgenoten in de hoop dat ze
gezond mogen volgroeien tot actieve buurtgenoten.
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Oude doos
In het archief van onze buurt zit
een fotoboek van het corsojaar
1992. Een bijzonder jaar met ondermeer de eerste fiets em d’r in.
In deze editie laten we wat zien
van de algemene corsoactviteiten.
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Juryrapport 2014
"Rush Hour
18e prijs—489 punten"
Vanuit de verte ziet de wagen er
goed uit; een gebogen lijn van
wit en zwart zorgt voor beweging en structuur. Uit die massa
priemen rechte stekels die later
herkenbaar zijn als lantaarnpalen. De kromming van de witzwarte lijn volgt de massa en is
naar binnen gekeerd. De stralen
van de lantaarnpalen pieken
actief de lucht in, zo’n tegenstelling is mooi.
De corsowagen is mooi in perspectief neergezet, hoewel de
auto’s wat erg dicht op elkaar
gepropt zijn. Bij de auto’s is het
perspectivisch verloop te weinig
en de weg zelf is net niet strak
genoeg van opzet, wat bij dit
idee wel nodig is. De strakke
perfecte curven die je bij een

snelweg verwacht, worden gemist. Alsof de zon en het verkeer het asfalt ‘al dente’ hebben
gekookt en de weg zijn spanning
en draagkracht verliest.
Het kleurenpallet is beperkt, in
dit geval wellicht te beperkt. De
chaos op de weg was nog sterker voelbaar geweest als er van
de kleurrijkheid van het wagenpark was uitgegaan.
Doordat de wagens zo hutje
mutje op elkaar staan dat ze
met elkaar vergroeid lijken, is de
vaart er helemaal uit. Wat over-

blijft is bijna een autokerkhof.
Daarmee sterft meteen de
kracht van het onderliggende
idee van een Möbiusring. De
eeuwige beweging van deze
American highway in spitsuur
staat stil. De corsowagen mist
bovendien emotionele lading. Er
is geen paniek, geen woedend
toeteren, geen piepende remmen.

Ve l d 2 0 1 4
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Corsong 2014
Zoals andere jaren zijn we ook dit
jaar weer gaan oefenen voor de
corsong. Er was weer een leuk
liedje gemaakt door de actviteitencommissie, namelijk “wij houden van het corso”. Dit was op
een lieje van Grease. De eerste
keer oefenen ging nog niet zo
vlot, omdat er maar 2 kinderen
waren i.v.m. vakanties van de
rest. Maar de tweede keer gingen
we dan goed aan de slag. Volop
zingen en oefenen en zo nog een
paar keer tijdens het kinderhoekje. We gingen ook de cd opnemen
bij Janus Vriends. Eerst moesten

we allemaal samen, maar daarna
eerst de jongens en daarna de
meisjes. Na een aantal keer opnieuw te moeten zingen stond er
alles goed op en konden we terug
naar Zundert.
Op 23 augustus. moesten we dan
echt optreden. ’s Morgens eerst
nog even voor de jury zingen,
maar ’s avonds mochten we op
het grote podium. Fleur, Finn, Ot,
Dieke, Kevin, Joeri en ik stonden
helemaal klaar. Het was heel
druk in de zaal, maar dat hield
ons niet tegen. Iedereen zong

enthousiast mee en het optreden
ging uitstekend. Nu was het nog
wachten op de prijsuitreiking. In
de pauze was het dan zover, hier
mochten we dan de 3e prijs in
ontvangst nemen. Het was weer
een heel gezellige en geslaagde
avond.
Groetjes Kyra

Social Media
Jens van denBroek - 23 aug - Twitter

Zundertse Bode - 7 sep - Twitter

Vanavond namens @BsStuivezand meedoen met Corsong
2014!! Heb er zin in! #Corsozundert

@BsStuivezand had geen last van rush hour. Ze waren
keurig op tijd op de veiling. #corsozundert #bode

Julie Nouws - 3 sep – Twitter

Paul Zwaan – 9 sep - Facebook

Even uitgerust op het strand voordat ik weer aan de slag
ga bij @BsStuivezand :-) #vlissingen #corsozundert

Super wagen! Mooi compact en duidelijk in vormgeving
en kleurstelling. Miste alleen het geluid van toeterende

C.V. de Zwabbers - 6 sep - Twitter

Jozien Van Den Hout Graumans – 9 sep - Facebook

@BsStuivezand Schrobbelerpromtieteam Cv de Zwabbers.
Volgende keer weer in Boemeldonck ?

Was zeker meer waard dan de 18e plaats, heel strak en
dynamisch!! Erg mooi

Twan Zopfi - 6 sep - Twitter
En ook @BsStuivezand is tof. Veel snelheid in de bogen en
een hele stoere vrachtwagen voorop! #corsozundert

Volg ons ook op Twitter: @bsstuivezand
En like ons op Facebook!
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A c ti v i t e i t e n o v e r z i c h t
Nieuwjaarsborrel

9 januari.

Vaandeluitreiking
Bingo / jaarvergadering

10 januari
6 februari.

Zwemmen

21 februari (voorlopig)

Corso kwis (BS Poteind)
Avonturentocht
Paaseieren zoeken

21 februari
21 maart.
4 april.

Wandelevenement Zundert (BS Molenstraat)
Trekkertrek

19 april
17 mei.

Corso zonder Grenzen (BS Klein Zundert)

07 juni

Aardbeienfeesten

13-14 juni

Beachweekend Schijf (BS Schijf)
Fietstocht

21 Juni
28 juni.

Boerendart (BS Veldstraat)
Vrouwen bouwen
BBQ
Corsong (BS ‘t Stuk)
Bloemencorso
Evaluatie

05 juli
11 juli.
8 augustus.
22 augustus.
6 en 7 september.
25 september.

Corsoclash (BS Molenstraat)
Kindercorso
Kinderbuurtfeest
Buurtfeest
Wandeltocht

26 september
20 september.
30 oktober.
Datum volgt nog
13 december.
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Vrouwen bouwen 2014!
Daar zitten we dan in de keuken
Tess is pizza aan het maken en
Lynn is aan het typen. Ons is gevraagd om een stukje te schrijven
voor het Stuivekrantje over het
vrouwen bouwen. 12 juli was de
tweede editie van het vrouwen
bouwen. Dit keer niet in de tent
maar op het bloemenveld. Aan
het begin van de middag kwamen
alle vrouwen van de buurt naar
de tent en daar werd al druk gespeculeerd over wat we nou eigenlijk gingen doen die middag.
Luid toeterend kwam daar een
tractor aan (Tess verbetert mij nu
of ik moet John Deere of trekker
opschrijven) met Lian achter het
stuur en achterop de vrouwenvlag van Stuivezand. Achter de
trekker fietsten we naar het veld.
Hier aangekomen werden de
groepjes ingedeeld en kregen we
een lekker plakje cake met wat te
drinken. Na de koffie begon de
middag pas echt. De groepen gin-

gen allemaal verschillende opdrachten doen. De eerste opdracht was het raden van de onkruidsoorten die op het veld
groeien en daar de Zunderse namen van. Nu weten we wel wat
‘piespotjes’ zijn. Hierna liepen we
naar de andere kant van het veld.
Hier waren twee opdrachten. De
eerste was om een zo’n hoog mogelijke stapel van bloemenkisten
te bouwen. Heel geconcentreerd
gingen we te werk om te zorgen
dat niet de stapel om viel en ons
groepje de hoogste stapel kreeg.
Daarna moest er een soort estafette gelopen worden. De opdracht was om zo vaak mogelijk
een kartonnen doosje op en neer
te brengen maar deze mocht niet
nat worden. Je zou denken dat is
makkelijk want het regent toch
niet. Wij kunnen je vertellen dat
is nog best lastig als je wordt nat
gespoten en je een heel regenpak
aan moet doen. Aan het einde

waren je kleren natter dan het
regenpak doordat je iedere keer
bij het doosje doorgeven het regenpak ook moest doorgeven.
Het was erg leuk om te doen!
Door naar de volgende opdracht.
Misschien wel de spannendste/
engste/leukste opdracht van de
middag namelijk het trekker rijden. In het begin een beetje voorzichtig want een trekker is best
groot en hoog. Maar na een paar
rondjes ging het steeds beter en
werd het steeds leuker om te
doen. De laatste opdracht was
palen zetten en draad spannen
tussen de dahlia’s. Hierna fietsten
we weer terug naar de tent om
hier nog een lekkere maaltijd te
eten. We vonden het een geslaagde dag en we zijn benieuwd naar
volgend jaar!
Groetjes Lynn & Tess
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Bouw 2014

B u u r tf e e s t 2 0 1 4
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Aan de keukentafel met:

Hans Vriends & Frank van Baal

Hoe vind je het ontwerpen bij
een andere buurt? Ik heb natuurlijk geen vergelijking, het
was de eerste keer ontwerpen.
Heb het zeker als positief ervaren, we zijn in een warm bad
terecht gekomen

Op sommige punten wel, bijvoorbeeld organisatorisch.
Bouwtechnisch iets minder en

werk sinds 6,5 jaar bij v/d
Wouw. Ik heb 11 jaar lang in het
bestuur van Stuivezand gezeten.
Door omstandigheden b e n ik
hiermee moe

Hans: Bij Nest Neefs aan tafel
deed ik verschillende ideeën op,
maar het werd nooit niks. Ik had
een Accordeon
maar dat
werd vanwege de techniek niks,
ik heb daar geen verstand van.
Ik heb rond gekeken bij
buurt en dacht aan Frank. Daarna Ellen gebeld om toestemming te vragen en zij reageerde
erg

Hans: Ik ben Hans Vriends, getrouwd met Fanny en woonachtig in Hoogstraten. Werkzaam bij
de Multimate. Tot twee jaar terug heb ik altijd bij Stuivezand
meegebouwd. Mijn hobby’s zijn
muziek en een
Frank: Ik ben Frank van Baal, 53
jaar en getrouwd met Ellen. Ik
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Zijn de verschillen groot tussen
buurtschap Markt en buurtschap
Hans: Iedere buurt heeft zo zijn
eigen cultuur. Op Stuivezand
klaagde ze altijd over een klein
maar de Markt is nog
kleiner. Op de markt komt de
laatste 3 a 4 weken pas jeugd. Bij
allebei
buurten klagen ze
trouwens ook over het bier.
Overal willen ze Jupiler!
Nemen jullie nog deel aan activiteiten bij buurtschap
Frank: Ja ik neem deel aan de
fietstocht, maar jullie weten allemaal hoe dit afloopt Nu mag ik
De Markt mag trouwens
best wel eens wat ideetjes van
het AC lenen.
kunnen ze
nog van

Hans: Nee, ik ben nooit echt
actief geweest met activiteiten
op
Waar konden we jullie altijd
vinden bij de
Hans: In de tent! En dan eigenlijk tussen het karton en het
tempex. In het laatste weekend
was altijd van het siertikwerk
(als dit nodig
Frank: Overal waar er werk was.
En vooral de techniek vond ik
leuk. Ik heb de slurf

ontwerp gemaakt voor de

Zijn jullie vrouwen ook fanatiek
geworden bij de
Frank: Ellen zit nog steeds veel
bij Stuivezand. Ze kan vanuit
thuis met een telescoop naar de
kijken. Bij Stuivezand
heeft ze het erg druk met de
bestelling van de kledinglijn en
bij de Markt
alleen het

En wat willen jullie over deze
buurtgenoten
Frank: Ik wil graag weten over
Jeroen in de toekomst nog wilt
gaan
Hans: Ik ben wel benieuwd hoe
Frank bij Stuivezand terecht gekomen

Hans: Fanny heeft haar maatjes
gevonden bij de Markt. Maar
ook thuis zorgen onze vrouwen
dat wij altijd in de tent
kunnen zijn. En dat vind ik net
zo
Bij wie willen jullie dat we de
volgende keer aan de keukentafel gaan
Allebei: Bij Jeroen Boot en Frank

Corsokenner en nieuwe award
Tijdens het buurtfeest van 8 november is de corsokenner van
Stuivezand bekend gemaakt. Uit
de vele ingeleverde poules kwam
de winnaar van dit jaar naar voren: Marieke Vriends, zij had de
meeste wagens op de juiste
plaats voorspeld. Dit werd beloond met het unieke corsokenner T-shirt.

De award heeft geen thema en
kan gegeven worden waar men
voor wil en aan wie men wil.
Het begin is gemaakt door Renate Hereijgers, zij ontving een
award voor grootste kletskous
2014 uit handen van de corsokenner 2013 Renske Oostvogels.

‘Renate is dikwijls in de tent en
dan klets ze de oren bij ieder van
het hoofd.’
Volgend jaar geeft Renate een
award door aan een buurtgenoot. We zijn erg benieuwd wie
het is en waarvoor. Zorg dat u
volgend jaar ook bij het
buurtfeest bent.

Marieke van harte gefeliciteerd
met deze overwinning!
kijk voor de verdere uitslag op
www.buurtschapstuivezand.nl
Op de deze avond is ook de ‘Door
-award’ uitgereikt, een award gemaakt door een buurtgenoot voor
een buurtgenoot om het jaar erop door te geven.
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Rebus

Kindercorso
Na een heel gezellig bloemencorso waren onze jongste buurtleden
nog echt niet uitgebouwd. Gelukkig was daar, zoals elk jaar, het
kindercorso!! Om een beetje in
de sfeer te blijven hebben een
aantal kinderen van onze buurt
de handen ineen geslagen en zijn
wij samen een file gaan bouwen!!!
Met z'n allen weer een paar dagen in de loods lassen, plakken en
kartonnen, het is een soort after
party voor de papa's en de mama's!

En dan komt het laatste weekend
in zicht; de spanning stijgt! Komen alle wagentjes op tijd af,
hebben we genoeg bloemen,
rijden we geen lekke band!
De kinderen hebben superhard
gewerkt samen met hun vriendjes en vriendinnetjes en uiteindelijk op zaterdag vroeg in de
avond waren we klaar!!!!
Met nog de nodige pech aan lekke banden stonden we dan toch
zondag allemaal aan de start! En
wat hebben we genoten!!!
Heerlijk weer, leuke groep, geweldige prijs (want hee, 11e is

immers toch beter dan 18e, niet
waar!) ons kindercorso kon niet
meer stuk!!
Veel dank aan alle papa's, mama's, opa's, oma's en alle mensen die ons hebben geholpen!!!
Het was super!!!
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Nieuwe dames in de tent..
Hallo, ik ben Luna Damen en ben door Ben Antonissen bij Stuivezand terecht gekomen. Ik denk dat ik wel
mag zeggen dat Ben fanatiek is ja. Tegen de corsotijd zie ik hem doordeweeks niet meer, daar heeft ‘ie dan
echt geen tijd meer voor. Tenzij ik zelf naar de tent kom. De eerste keer dat ik de tent in kwam, is al weer
meer dan een jaar geleden, wat ik toen dacht weet ik niet meer. Ik kwam alleen even kijken en er werd gelijk aan mij gevraagd waarom ik geen bouwkleren aan had en dat ik nog maar is een keertje moest komen
bouwen. Ik ben zeker besmet met het corsovirus nu, mede door hoe ik dit jaar gelijk heel leuk bij de groep
werd ‘betrokken’. Ik ben nog geen lid, maar de kans dat ik dat ga worden zit er wel in!

Hallo, Ik ben Esther Luijten, de vriendin van Jeroen van Eekelen. Als ik het goed begrepen heb, is hij altijd fanatiek met bouwen, maar dit jaar was dit minder. Ik ben dit jaar een aantal keren met hem mee naar
de tent gegaan. Ik voelde me er gelijk welkom en werd ook gelijk aan het werk gezet. Wat wel geheel vrijwillig was. Ik vond het erg leuk om mee te helpen aan een corsowagen wat voor mij de eerste keer was. Ik
was al wel meerdere keren in andere corsotenten geweest. Volgend jaar zien jullie mij vast weer terug.
Hoi, ik ben Vivian Kustermans. Na wat vragen van René en Randy en nog wat bekenden, om ook eens te
komen helpen bij de buurt, ben ik over de streep getrokken door vriendlief Bert van Exsel.
Bert is sinds vorig jaar actief in de tent. Hij was enthousiast over het bouwen bij Stuivezand dus ging ik in
het tikweekend ook helpen. We zien elkaar nog wel hoor, we hebben dit jaar gezellig samen getikt op één
van de romantische moeilijke tik hoekjes ;) Ik vond dat er een gezellige sfeer hing in de tent, zo ook naderhand nog wat drinken. Ik leerde steeds meer mensen kennen en voelde me op mijn gemak. Ook de cliënten
van mijn werk werden vriendelijk ontvangen in de tent. Geen idee of ik ook echt corso koorts ga krijgen,
maar volgend jaar kom ik zeker weer helpen en dan eerder dan het tikweekend. Ik ben geen lid, of ik dat
word moet ik nog even kijken. Ik heb in ieder geval al een T-shirt :)
Hallo ik ben Simone van den Belt en ik ben met Bas Buijnsters mee naar de tent gegaan. Ik zie bas gelukkig
nog wel in de corsoperiode alleen de laatste weken iets minder. De eerste keer dat ik naar de tent ging
werd ik gezellig en warm ontvangen. Ik ben nog niet besmet met het corsovirus maar dat komt vast nog
wel. Ik ben (nog) geen lid van buurtschap Stuivezand maar volgend jaar ben ik er zeker weer bij!
Hallo! Mijn naam is Moniek Godrie, ben 18 jaar en ik woon in Rijsbergen. Stefan van den Broek is m'n
vriend en daardoor ben ik bij Stuivezand terecht gekomen! Hij is vooral de laatste weken erg actief in de
tent, in het begin wat minder. De eerste keer toen ik in de tent kwam vond ik het erg gezellig en vond ik het
zeker voor herhaling vatbaar! Ik ben niet helemaal besmet met het corsovirus, maar de laatste weken ben
ik wel actief, en bij het feest ben ik er ook bij!! En natuurlijk ben ik al lid van Stuivezand!

15

16

