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De spullen van ons evenement Trekkertrek
zijn weer opgeruimd en ik laat de
afgelopen dagen nog eens als een filmpje
door mijn gedachte gaan. Op een kleine
week tijd is er door velen van onze
buurtschap weer een bak werk verzet ten
behoeve van ons buurtje. Tent bouwen,
inrichten, banen prepareren enz. enz.
Onze penningmeester is druk bezig met de
balans op te maken en we hopen
natuurlijk weer op een mooi eindresultaat.
Aan de inzet van jullie kan het in ieder
geval niet gelegen hebben, want deze was
wederom weer goed.
Dit schept vertrouwen voor de toekomst,
want er staat ons nog een uitdaging te
wachten: de bouw van de wagen. Een
wagen waar met name van de mensen op
en rond het veld veel gevraagd gaat
worden. Hier zit dit jaar de uitdaging: het
verwerken van een groot aantal gedroogde
bloemen. Dus mochten jullie in de
komende maanden tijd en zin hebben om
te helpen, dan verwelkomen we jullie

graag op het veld of in de tent.
Tussen al de drukte door zal er ook ruimte
gemaakt gaan worden voor ontspanning.
Barbecues, de fietstocht, vrouwen bouwen
en deze afgewisseld met de gezellige
activiteiten van onze collegabuurtschappen, zullen voor afleiding gaan
zorgen. Hier houden we jullie uiteraard van
op de hoogte, zodat we met z’n allen ook
op tijd die welverdiende ontspanning
kunnen nemen. Is er een activiteit waaraan
je wilt deelnemen, schroom dan niet om je
aan te melden bij de AC zodat we met ons
buurtschap ook op sportief vlak kunnen
laten zien waar we toe in staat zijn.
Voor nu wens ik jullie veel leesplezier met
deze nieuwe editie van ons Stuivekrantje
en hoop ik jullie snel te mogen
verwelkomen op het veld, in de tent of
tijdens een activiteit.
Tot snel.
Jullie voorzitter,
Alex.
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Colofon
‘t Stuivekrantje is een uitgave van
Stichting Buurtschap Stuivezand.
Redactieleden
Linsey v/d Broek
Sven Oostvogels
Laura Poppelaars
Redactie e-mailadres:
ac@buurtschapstuivezand.nl

Enquête
Binnenkort ontvangt u per mail
of per post een (anonieme)
enquête over de activiteiten van
Buurtschap Stuivezand.
De activiteitencommissie wilt
graag duidelijk in beeld brengen
wat de wensen zijn van de leden.

Het invullen van de enquête zal
niet veel tijd in beslag nemen en
u helpt ons hiermee enorm!
Alvast bedankt!
Groetjes de AC

Bestuur
Voorzitter:
Alex Wildhagen
Vicevoorzitter:
Corné Coremans
Penningmeester:
Ankie Vriends
Secretaris:
Renske Oostvogels
Leden:
Sven Oostvogels
Dennis Poppelaars
Ruud Poppelaars
Randy Vriends

Activiteitenoverzicht
Zaterdag 11 en zondag 12 juni Aardbeienfeesten
Zondag 19 juni Beachvolleybaltoernooi (Schijf)
Zondag 26 juni Fietstocht
Zondag 3 juli Boerendart (Veldstraat)
Zaterdag 16 juli Vrouwen Bouwen

Postadres
Stichting Buurtschap Stuivezand
Renske Oostvogels
Molenstraat 117D
4881 GC Zundert
Internet:
www.buurtschapstuivezand.nl
E-mail:
secretariaat@buurtschapstuivezand.nl

Activiteitencommissie
Leden:
Ben Antonissen
Suzan van Beek
Jens v/d Broek
Linsey v/d Broek
Menno van Dongen
Robin Hereijgers
Joeri Huijbregts
Celina de Meijer
Laura Poppelaars
E-mailadres:
ac@buurtschapstuivezand.nl

Woensdag 3, 10, 17 en 24 augustus Kinderhoekje
Zaterdag 6 augustus BBQ
Zaterdag 20 augustus Corsong
Zondag 4 en maandag 5 september Bloemencorso
Dinsdag 6 september Extra feestavond
Evaluatievergadering: nader te bepalen
Zondag 18 september Kindercorso
Kinderbuurtfeest: nader te bepalen
Zaterdag 19 november Buurtfeest/70 jarig bestaan
Wandeltocht: nader te bepalen

Oplage: 120 stuks
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Activiteiten
Op 26 juni is het weer tijd voor
onze jaarlijkse fietstocht.
We fietsen door de tijd heen.
Hoe goed ken jij de historie van
buurtschap Stuivezand?
We nodigen jullie graag uit om
jullie kennis op de proef te
stellen! Na afloop staat er weer
een heerlijke BBQ op ons te
wachten. De kosten hiervoor
bedragen 15 euro p.p.
Geef je op voor 17 juni via
ac@buurtschapstuivezand.nl of
bij Linsey van den Broek.

Zaterdag 16 juli is het weer
zover! Tijd voor Vrouwen
Douwen!! Want willen we
stiekem niet allemaal een keer
de wagen over de markt duwen?
Graag opgeven bij een van de
AC-leden of via
ac@buurtschapstuivezand.nl
voor 10 juli i.v.m. het eten.
De kosten hiervoor bedragen 10
euro p.p.

Stuivezand bestaat 70 jaar!

Op zaterdag 19 november zullen
we vieren dat onze buurtschap
dit jaar 70 jaar bestaat. Zet deze
datum alvast in je agenda!
Het belooft een leuke middag en
avond te gaan worden voor jong
en oud.
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Va n d e b e s t u u r s t a f e l
Velen van jullie zullen al wel
gehoord en begrepen hebben
dat in 2016 de optocht niet
linksom maar rechtsom gaat
rijden. Een punt wat in januari
2016 op de agenda van de Raad
van Buurtschappen stond en dat
we beknopt toe willen lichten.
In 2011 is het ‘Anders trekken
van de Stoet’ op de actielijst van
de RvB geplaatst en sindsdien
zijn een drietal opties
aangedragen, die bij zouden
kunnen dragen aan een vlotte,
aantrekkelijke en compacte
corsostoet:
1. rechtsom rijden;
2. rechtsom rijden, spannendere
finale creëren;
3. korpsen vooruit, later invoegen/eerder eruit.
Daarnaast heeft de optocht van
2015 ons geleerd dat we alle
mogelijkheden om de

presentatie van de corsostoet nu
echt aan moeten grijpen om
deze aantrekkelijk en relatief
compact te houden.
Uiteindelijk heeft een traject van
vijf jaar geleid tot een voorstel. In
januari 2016 heeft de commissie
optocht een proefrit gemaakt
(punt 1. Rechtsom rijden) met
een verzwaard en een op ware
grootte gemaakt onderstel en
heeft alle voor- en nadelen onder
de loep genomen. De commissie
is van mening dat andersom
trekken bij zal dragen aan een
vlottere doorstroming bij de
tweede passage van de Markt en
bij de tweede passage van het
horecagebied.
Andersom trekken vraagt om een
kritische blik op eventuele
belemmeringen om dat mogelijk
te maken. Binnen de werkgroep
‘Anders trekken van de Stoet’ zijn

in de loop van tijd tal van
praktische issues aan de orde
geweest. Een aantal daarvan
vragen om praktische oplossingen,
maar naar mening van de
werkgroep zijn er geen
blokkerende issues. De praktische
issues gaan we hier niet
beschrijven, omdat het er nogal
wat zijn. Mocht je geïnteresseerd
zijn, vraag er dan gerust naar bij
ons bestuur. We lichten ze graag
aan een ieder toe. Belangrijk punt
is wel dat de buurtschappen zelf
verantwoordelijk blijven voor hun
creatie (maatvoering creatie) en
hun gedrag op het parcours
(ervaring onder en rond de
wagen).
Wij verwachten met de RvB en het
bestuur van de stichting dat de
optie ‘rechtsom trekken van de
stoet’ bij zal dragen aan een vlotte
presentatie van de corsostoet.
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De Zalige Zondag
Zondag 13 maart was het weer
zover! De Zalige Zondag! Het
weer was super, de eerste
zonnestralen van 2016. Voor mij
(Celina) was het de eerste keer
dat ik hieraan mee deed.
We moesten bij 'de Tent'
verzamelen. Daar werd ons
koffie of thee met wat lekkers
aangeboden. Vervolgens werd
uitgelegd wat we gingen doen.
In groepjes van vijf à zes
personen werd je gedropt in
Zundert of omstreken. We
kregen een bucketlist en om
17.30 uur moesten we weer
verzamelen bij de molen op de
Akkermolen. Daar zouden we
weer vertrekken door middel van
een leuke verrassing.
De groepjes werden verdeeld en
we werden per groepje afgezet
met de auto, maar eerst hadden
we de opdrachten als eens goed
doorgekeken. Linsey reed met
ons eerst naar Achtmaal om daar
wat opdrachten uit te voeren en

natuurlijk punten te scoren!
Er waren leuke activiteiten voor
de Bucketlist. Per activiteit kon je
punten verdienen. Er waren in
totaal 70 activiteiten die je kon
doen. Het groepje met de
meeste punten won. Er waren
activiteiten zoals je hoofd kaal
scheren, afwassen bij Shoarma
David, een citroen eten, een
rauw ei eten, op foto met bord
van Achtmaal en ga zo maar
door. Bij elke opdracht moest je
een foto of filmpje sturen in de
groepsapp die hiervoor aan was
gemaakt. Elk groepje had zijn
eigen kleur vlag van Stuivezand
bij, deze moest ook elke keer
mee in het filmpje of op de foto.
Tussendoor had je ook nog een
tussenstop bij Cafe de Kèrel.
Hierbij werden de foto's van alle
groepjes getoond. We hebben
hier erg om gelachen!

Het was erg leuk om deze
activiteiten met een klein groepje
te doen. Wat een creativiteit
hebben sommigen!
Om 17:30 uur stonden we allemaal klaar bij de molen. Hier werden we opgehaald met een huifkar. Na een gezellig ritje kwamen
we aan bij 'de Tent' waar een
heerlijk
buffet klaar stond van BeMa
Catering. Deze was weer
uitstekend geregeld!
Na een heerlijk diner werd de
uitslag bekend gemaakt. Nipt
hadden wij gewonnen!!
Het was een zeer geslaagde
activiteit! Wij raden iedereen aan
om hier volgend jaar aan deel te
nemen!!!
Groetjes Celina & Linsey
‘Winnend team geel’!
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Even voorstellen
Hallo allemaal,
Ik mag me hier even voorstellen als nieuw lid van de activiteitencommissie van
Stuivezand. Ik ben Suzan van Beek – de Meijer. Ik ben getrouwd met Ricardo van
Beek. Ricardo is ook de reden dat ik bij Buurtschap Stuivezand ben beland. Sinds
2003 ben ik regelmatig in de tent te vinden. De laatste paar jaar wat minder omdat
ons gezin uit is gebreid. Wij hebben een zoontje Jesse van 2 jaar en een dochtertje
Lotte van 7 maanden. In het dagelijks leven ben ik juf en geef ik training bij Olympia
Wernhout. Ik vind het erg leuk om dingen te organiseren voor andere mensen. Dat is
ook de reden dat ik graag bij de AC wilde komen. Ik ga mijn uiterste best doen om,
net zoals altijd, leuke activiteiten te organiseren samen met de andere AC-leden!
Hallo allemaal,
Ik ben Ben. Ik ben 18 jaar en zit nu op de KSE in Etten-Leur op school. De meeste
mensen kennen mij denk ik wel omdat ik heel actief ben bij het bouwen in de tent.
Ik ben in de tent sinds het laatste jaar vooral bezig met het helpen in de constructie
van de wagen. Ik vind het belangrijk dat er een goede sfeer hangt in de tent en dat
er gezelligheid is. Het leek me hierdoor wel leuk om in de AC te komen helpen zodat
ik activiteiten mee kan organiseren zodat iedereen een gezellige tijd kan hebben
met elkaar het hele jaar door. Ik hoop dat ik het samen met de rest van de AC leuk
en gezellig kan maken voor iedereen.

Hoi!
Ik ben Celina de Meijer. Ik ben 23 jaar oud. Ik heb altijd in Rijsbergen gewoond, maar
sinds een half jaar woon ik samen met Kjeld in Zundert. Ik ben werkzaam als
apothekersassistente in het Bravis Ziekenhuis Roosendaal. Ik zit al sinds mijn
geboorte bij Stuivezand, omdat ons pa altijd op Stuivezand heeft gewoond. Sinds
2005 ben ik actief gaan bouwen. Het liefst doe ik plakken, maar sinds 2013 kan ik
ook een beetje lassen.
Ik ben lid geworden van de activiteitencommissie, omdat het mij leuk lijkt om mee
te denken over toekomstige activiteiten. Daarnaast vind ik het leuk dat ik op deze
manier een steentje kan bijdragen aan de buurtschap.

Hallo allemaal,
Ik ben Menno van Dongen. Ik ben 18 jaar en ik woon in Rijsbergen. Ik ben op dit
moment bezig met de eindexamens op de KSE in Etten-Leur en ik ga volgend jaar
studeren in Utrecht. Ik ben via mijn vriendengroep (ook wel bekend als CV Dn Derde
Helluft) vorig jaar een aantal dagen komen helpen met het tikweekend bij
buurtschap Stuivezand, en dat was me heel goed bevallen. Daarom ben ik kort
daarna ook lid geworden. Ik ken natuurlijk nog lang niet iedereen van de buurtschap
en toen ik van Joeri Huijbregts hoorde dat ze nog mensen zochten voor het AC, leek
me dat wel iets voor mij. Ik ben lid geworden van het AC om de buurtschap beter te
leren kennen en ik ga mijn best doen om, samen met de andere AC-leden, leuke
activiteiten te organiseren voor iedereen!
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Klein-Zundertse Heikant Darttoernooi
Op maandag 16 mei was het
weer darttoernooi bij buurtschap
Klein-Zundertse Heikant. Ook
Stuivezand had weer een team
die in plaats van naar de
woonboulevard te gaan op 2e
pinksterdag gewoon lekker
gingen darten. De dag begon
goed want we hadden nog een
extra aanmelding zodat onze
selectie uit 5 man bestond in
plaats van 4. Ben Antonissen had
namelijk geen zin om te gaan
leren voor zijn examens dus ging
hij met ons mee darten. Ben nam
bijna de plek over van Stef
Huijbregts omdat hij wat
vertraging opliep doordat hij zijn
aansteker was vergeten thuis.
Maar al met al kwamen we
keurig op tijd (op de
Stuivezandse 5 minuten na) aan
in de tent van buurtschap
Klein-Zundertse Heikant. Nadat
we onszelf aangemeld hadden
begonnen we ons voor te
bereiden op de wedstrijd. Er
werd gelapt, er werden munten
gehaald, er werd bier gehaald en
we begonnen natuurlijk met
ingooien. Hier werd de opstelling
voor de eerste ronde al snel
duidelijk. Er werd nog een keer
bier gehaald en toen werd
omgeroepen dat we de eerste
ronde moesten darten tegen
Helpt Elkander 2. De wedstrijden
bestonden uit 2 singles 501 en
een potje tactics in duo (tactics
ga ik niet uitleggen want dan is
het geen Stuivekrantje meer

maar een dikke Van Dale). Het
eerste potje werd gespeeld door
Stef Huijbregts, wij hadden er
veel vertrouwen in omdat Stef
vaker dart. Dit vertrouwen mocht
niet baten omdat Stef deze pot
verloor met 2-1. Toen kwam het
tweede potje, gespeeld door Jens
van den Broek. Dit potje werd
ook verloren met 3-0. Hierna
kwam nog het duo Joeri
Huijbregts en Niels Vriends, zij
moesten proberen toch nog een
punt te pakken in deze wedstrijd.
Ook dit mocht niet baten want
deze pot werd verloren met 1-0.
Deze wedstrijd werd dus
verloren met 3-0. Dit verlies
werd verzacht door maar weer
een rondje te gaan halen en ons
zo op te gaan maken voor de
tweede ronde. Toen er ook wat
gedart werd op de goede-doelen
-baan werd er omgeroepen dat
de tweede ronde tegen
Molenstraat was. In deze
wedstrijd hebben we onze 5e
troef ingezet: Ben Antonissen. En
dat hielp, want Ben won met 3-0.
De euforie van de overwinning
werd doorbroken, want Joeri
verloor daarna met 3-0. Het
kwam dus aan op de laatste pot,
de duo van Stef en Jens. En ja
hoor, Stef en Jens wonnen met 10 en zo hadden we met 2-1 van
Molenstraat gewonnen. Hier
wilden we natuurlijk wat op gaan
drinken, alleen kwamen we
erachter de pot leeg was. Er
werd dus opnieuw gelapt en we

maakten ons klaar voor de derde
wedstrijd. Bij deze wedstrijd was
de tegenstander Veldstraat 5. Als
we hiervan zouden winnen dan
zouden we in de winnaarsronde
terecht komen. De druk was dus
hoog, daarom viel er ook een last
van onze schouders toen Stef de
eerste pot met 3-0 won. Als
daarna Niels zou winnen zouden
we dus in de winnaarsronde terecht komen. Dit lukte Niels
alleen niet en hij verloor met 3-0.
De stand was dus gelijk, het
kwam aan op de duo van Jens en
Ben. Ze maakten onze
verwachting waar hoor, want ze
wonnen met 1-0. Hierdoor waren
we dus in de winnaarsronde
beland. In de winnaarsronde
moesten we (weer) tegen Helpt
Elkander 2. Dit beloofde dus een
moeilijke wedstrijd te gaan
worden. Dit bleek ook wel, want
Jens verloor met 2-1. Echter won
Ben met 2-1 en hij gooide 180
zodat wij allemaal een gratis
rondje kregen. Toch was dit niet
genoeg want Niels en Joeri
verloren de duo en we lagen
toen uit het toernooi. Het was
jammer dat we eruit lagen, maar
nu kon de pot eindelijk eens
opgedronken worden. Het was
weer een gezellige dag en zeker
weer voor herhaling vatbaar. Ik
hoop dat we op jullie support
kunnen rekenen.
Tot volgend jaar!
Joeri
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Wild
Wildseizoen
Tijdens het wildseizoen gingen
we met zijn allen naar eetcafé
Den Hoek. Om het vorige
ontwerpjaar af te sluiten. Dat was
best laat want er zat alweer een
corso tussen. Maar goed, als je
iets begonnen bent, moet je het
ook afsluiten. En dat hadden we
dus gedaan met het eten van een
stukje wild en wat praten over
corso en zo. Daar zou het wel bij
blijven, hoopten de vrouwen.

Wildviaduct
Maar Dave had na een paar
weken toch zijn tekenpotlood
weer gevonden. Deze keer werd
het geen snelweg met een afslag
en een wildviaduct of zo. Nee,
deze keer gingen we beestjes
maken. Want dat ligt namelijk zó
voor de hand, dat maken de
andere buurtschappen dan vast
niet. En dan zijn wij de enige
natuurlijk. Dat was het idee.

Wild inkomen
Kort daarna op zaterdagmiddag
24 oktober ging het goed fout,
toen op sportpark De Wildert een
speler van Internos wel erg wild
inkwam. Dave brak zijn been,
werd opgehaald met de
ziekenwagen en de chirurg moest
er zelfs een pin doorheen slaan
om de boel weer een beetje aan
elkaar te krijgen. Dave lag een
paar weekjes op een bed in de
woonkamer en daarmee is alle
ellende pas echt begonnen.

Gewild
Maar toen waren er ineens toch
beestjes bij de andere
buurtschappen. Dave die toch
niks te doen had, had een
maquette van een stuk karton
gemaakt, om extra indruk te
maken op de kiescommissie van
Stuivezand. Naast onze beestjes
waren er nog twee ontwerpen
met mannen in de wind, een
ontwerp met een huis met een
boom en een ontwerp dat rond
kon draaien maar uiteindelijk
was het karton van Dave toch het
meest gewild.

Wild idee
Martin en Ronald gingen op
ziekenbezoek met een mandje
fruitbieren, want fruit is gezond.
Zo kwamen die twee ook nog
eens buiten de deur. Want sinds
ze met ontwerperspensioen
waren gegaan, beleefden ze ook
maar weinig meer. Beetje
werken, beetje darten, de tuin
eens aanharken, het kozijntje nog
eens schilderen, Netflixabonnementje, filmpjes
streamen, dat was het wel. En
toen had Dave een wild idee voor
een corsowagen. Martin en
Ronald hebben snel het papier en
potlood aan de andere kant van
de woonkamer gelegd. Dave kon
toch niet lopen en ze hadden
natuurlijk geen zin in trammelant.

Wildlife
Martin zag al zijn vrije tijd in rook
op gaan. Hij had net uitgevonden
hoe hij natuurfilms kon
streamen. Maar dat ging dus niet
door. Hij moest zijn schuurtje
opruimen en een koelkast kopen.

Ondertussen hebben we nog wel
wildlife-documentaires
gestreamd voor ons ontwerp,
maar dat was volgens Martin niet
helemaal hetzelfde.
Wildplassen
En toen ging het bijna weer mis
met onze Dave. Dave werd
opgepakt door de politie. Hij was
gaan wildplassen omdat hij geen
50 cent wilde betalen aan de
toiletjuffrouw. Gelukkig hoefde
hij niet achter de tralies maar
kwam hij er vanaf met een paar
honderd euro boete. Zo kon hij
toch elke week naar het
schuurtje van Martin om de
maquette af te werken.
Wildebeest
Uiteindelijk is de maquette klaar.
De titel van de wagen is
Wildebeest. Het is een berg van
tien gnoes. De kleuren zijn zwart
en bruin en dat laatste wordt nog
wel een dingetje. Voor deze
wagen willen we namelijk 1000
kisten bloemen drogen. Een
nadeel is dat dit veel werk is. Een
voordeel is dat we vroeg kunnen
gaan tikken aan de wagen en
hopelijk op tijd klaar zijn. Zo
hopen we dit jaar iets bijzonders
op straat te zetten.
Tot in de tent!
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Drie snelle vragen...
Jos van Beek:

Guido de Vooght:

Rick van Hooijdonk:

Wat is de eerste corsowagen die
je jezelf kan herinneren?
Buurtschap Stuivezand: Olifanten
parade van Johan Maas.
Van heel het corso:
‘Sterrenbeeld’ van buurtschap ’t
Kapelleke.

Wat is de eerste corsowagen die
je jezelf kan herinneren?
‘Katachtig’ van buurtschap
Wernhout. Dit was in 1989.

Wat is de eerste corsowagen die
je jezelf kan herinneren?
De eerste corsowagen die ik
mezelf kan herinneren is
‘Gifkikkers’ uit het bouwjaar 2006.

Wat is voor jou de mooiste
corsowagen?
‘Kroost’ van buurtschap KleinZundertse Heikant.

Wat is voor jou de mooiste
corsowagen?
‘Quotum’.

Wat is voor jou de mooiste
corsowagen?
‘Quotum’ is voor mij de mooiste
corsowagen. Naast het feit dat ik
het een hele mooie wagen vond,
was dat ook mijn eerste echte
bouwjaar.

Wat is jouw spannendste corsoherinnering?
‘Offer der Maya’s’, dit omdat
onze zonen beide voor het eerst
ontwierpen.

Wat is jouw spannendste corsoherinnering?
Het breken van de as op zondagmorgen met de wagen ‘Quotum’.

Wat is jouw spannendste corso
herinnering?
Mijn spannendste corsoherinnering was in 2005 op het
podium tijdens de prijsuitreiking
van het kindercorso. We wisten
dat we 1e, 2e of 3e zouden worden.
Uiteindelijk zijn we 1e geworden.

Het offer der Maya’s (2000)

Quotum (2010)

Gifkikkers (2006)
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Tr e k k e r t r e k Z u n d e r t 2 0 1 6
De redactie van het Stuivekrantje
heeft mij gevraagd om een stukje
te schrijven over de trekkertrek
2016. Er werd geen interview
afgenomen, het mocht een
gehele vrije keuze worden.
Bij deze mijn verhaal.
Na jaren gelobbyd te hebben om
een stichting op te richten voor
de trekkertrek, was hij daar
ineens. Op 12 november 2015 is
de stichting officieel opgericht.
De bedoeling van de stichting is,
een trekkertrekevenement
organiseren en als er geld over is,
deze over te dragen aan de
stichting Buurtschap Stuivezand.
Hiermede is gelijk het risico, als
er ooit wat mocht gebeuren
(zoals in Haaksbergen) de
buurt veilig is en altijd
corsowagens kan blijven
bouwen. Dat zij dus niet failliet
worden verklaard. Dat risico
wordt nu gedragen door
Stichting Trekkertrek Zundert
(STZ) en niet door de buurtschap,
wat volgens mij een groot
pluspunt is. Een ander pluspunt
is dat het bestuur van de buurt
nu meer tijd heeft voor de
corsowagen en alles wat daar
mee samenhangt. Het bestuur
van de buurtschap zal ook ten
alle tijden op de hoogte zijn van
de ontwikkelingen van de STZ

omdat er ook twee mensen van
het bestuur bij de STZ zitten.
Bovendien is er elk jaar een
evaluatie tussen beide besturen.
De commissie trekkertrek is in 4
sectoren verdeeld: 1. wedstrijd;
2. facilitair & programmering; 3.
PR & sponsoring en 4. DB. Iedere
sector heeft ook z’n eigen
verantwoordelijkheid.
De commissie zelf bestaat uit 10
personen. Daarnaast mag ieder
lid van de buurtschap die zich
geroepen voelt altijd plaats
nemen in een sector.
Na verschillende vergaderingen
was trekkertrek 2016 een feit. En
zoals ieder jaar bij de trekkertrek
beginnen we met het opzetten
van de tent. Dit jaar een tent met
vloer.
Gelijk met de dodenherdenking
op 4 mei. En dan moet je stil zijn.
Ook op Stuivezand waren we om
20.00 uur, twee minuten stil
zoals het hoort. Een groot
compliment van mij, aan alle
mensen die hier aanwezig waren.
Daarna, terrein inrichten en
dergelijke gingen van een leien
dak. Er is eigenlijk ook niets
veranderd, alleen de naam. De
mensen die er vroeger waren om
te helpen waren er nu ook.
En zo moet het ook, alles samen.
Op vrijdagavond werd de naam

van het terrein onthult. Het is
geworden: ‘De Stuifbaan’.
Winnares was Bianca Graumans.
En dan de bekende PRE-Party,
met de bekende DJ’s Jantje en
Gijs. Deze avond werd een heel
ietsje minder bezocht. Dit kwam
waarschijnlijk omdat er nog meer
feestjes waren. Want aan de DJ’s
en de organisatie lag dit niet. Een
ieder heeft zich goed aan het
protocol gehouden, twee keer
controle op één avond en geen
wanklank gehoord, bravo.
De zondag, de trekkertrek,
waar het in feite om te doen is.
We hadden al minder
inschrijvingen. Daarnaast
Moederdag en een geheel eerste
zonnig weekend met kans op
regen voor dinsdag.
Dus nog ietsjes minder tractoren,
want sommige moesten van hun
werkgever toch maar gaan
maaien. Ietsje minder bezoekers,
maar wel leuke wedstrijden. Tot
het laatst toe genoten.
Daarnaast dit jaar een demo van
3 vrachtwagens (trucks).
Tractoren voor een sleepwagen
vallen langzaam terug en stil,
trucks voor een sleepwagen
gelijk, heel apart om dit te zien.
‘S avonds nog afterparty met DJ
Thomas, wat ook gezellig was. En
dan, de maandag, afbreek- opruimdag. Ook hier weer
voldoende en dezelfde mensen
weer in de brandende zon.
Omstreeks 16.00 uur was alles
weer opgeruimd. Alles is op dit
moment nog niet geteld. Maar
een goed oplettende lezer zal al
wel gemerkt hebben, dat het
resultaat minder zal zijn, dan het
voorgaande jaar. Dit heeft
verschillende oorzaken.
We zaten dit jaar één week
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na achtmaal. Het eerst hele
mooie (te warme) weekend.
Loonwerkers die moesten gaan
maaien.
Amateurvoetbalcompetities die
hun laatste weekend hadden en
dat altijd met een feestje
afsluiten. We hadden ook hogere
kosten, zoals verzekering, vloer
tent, extra security, hogere PRkosten, eigen oprolapparaat en
de demo van trucks.
Echter, we hadden dit jaar meer
sponsors, waar we zeer trots op
moeten zijn. Dat moeten we ook
koesteren. Daar kunnen we in de
toekomst nog meer mee doen.
Hier moeten we veel aandacht
aan gaan besteden. We hadden
ook geweldige buurtgenoten cq
vrijwilligers. Zaterdag waren we
ongeveer met 50 in touw en
zondag tegen de 80. Zonder deze
mensen zijn we nergens.

Dan heb ik het nog niet gehad
over de mensen voor de opbouw
cq afbraak, die sponsors langs
gaan, mensen van de
donderdagavond ploeg. Al deze
personen zijn voor de STZ bezig
geweest.

Als er mensen van de buurt
vragen, kritiek of iets nieuws
hebben of willen iets anders
kwijt, blijf er niet mee lopen. U
kunt altijd hierover bij mij
terecht, nogmaals iedereen
bedankt.

Het eerste jaar voor een nieuwe
organisatie is altijd moeilijk ook
al denkt men daar licht over. Er
komt meer kijken dan sommige
denken. We kunnen het alleen
maar beter doen met z’n allen.
Ik wil hierbij alle buurtgenoten
bedanken die op welke manier
dan ook hebben bijgedragen aan
dit evenement. Daarnaast alle
sponsors, die toch weer een
bijdrage hebben geleverd.
Ook omwonenden, politie,
brandweer, gemeente Zundert
en alle andere personen die ik
niet genoemd heb, allemaal
hartstikke bedankt voor
trekkertrek 2016.

De trekkertrek 2017 zal
gehouden worden op zondag 28
mei 2017. Zet hem alvast in je
agenda. Maar eerst gaan we een
corsowagen bouwen en een
feestje vieren van ons 70 jarig
bestaan.
Met vriendelijke corso/
trekkertrek groetjes,
Martien Vriends
Voorzitter commissie
trekkertrek.

13

Uit de oude doos
Terug in tijd en wel exact 20 jaar.
Na vele jaren te gast geweest te
zijn op het parkeerterrein van
café Stuivezand is er een eigen
stek gevonden om de
corsowagen te bouwen. Na een
periode van voorbereidingen
gaat Stuivezand iets unieks doen
in Zundert: een vaste bouwplaats
met vaste bebouwing.
De foto’s herinneren deze
bijzondere gebeurtenis op
Stuivezand.

Na de voltooiing van zowel de loods als de tent is het tijd voor een officiële opening. En dat doen we niet
alleen. Een groot deel van de buurtgenoten is komen kijken hoe dit gebeurt. Herkent u ze nog?
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Wat vinden andere buurtschappen van ons ontwerp...
Na het zien van de tekening “Wildebeest” hebben we een aantal mensen om hun eerste reactie gevraagd.
Hier hebben we een selectie van gemaakt.
Ramon Zagers — Klein-Zundertse Heikant

Saskia Rombouts—Laarheide

Ik vind het geen tegenvallend ontwerp, het ziet
eruit als een mooie grote kolossale wagen. Wat bij
mij altijd in de smaak valt. Een stuk meer dan
wagens die veel meer open zijn. Toch ben ik bang
dat dit niet het ontwerp is voor een top 10
klassering gaat worden. Puur om het feit dat alles
dit jaar er bij de maquettes al goed uit ziet. Toch
wens ik jullie veel succes met de bouw van jullie
Wildebeest!

Weer een ontwerp met dieren, ik denk dat het geen
knaller gaat worden net als het ontwerp van ons
(Laarheide). Maar het ontwerp is wel mooier als die van
ons, ik denk rond de 13e plaats.
Johan Jochems—Raamberg
Ik ben niet heel enthousiast, maar ik zie er niet de
laatste plaats in. Ik ben wel benieuwd hoe de haren
uitgewerkt gaan worden.

Esther de Waard—De Lent
Het lijkt een beetje Lion king achtig... Maar
volgens mij heeft niemand een hekel aan de Lion
king, dus dit kan zeker wat worden!!
Kim Damen—Wernhout
Het toont als een grote kudde. Sommige dieren
lijken nieuwsgierig te zijn naar wat er verderop
gebeurt. Het zijn mooi imposante beesten. Een
leuke wagen!
Sofie Bullens—Veldstraat
Ik denk dat het ontwerp kolossaal kan gaan
worden. Waar ik vooral benieuwd naar ben is de
uitvoering van de koppen van de beesten, want
dit kan heel sterk overkomen als deze in
werkelijkheid als ‘wilde beesten’ afgebeeld zou
worden. Daarnaast vind ik de haren van de dieren
een positief punt van de wagen. Ik ben benieuwd
of hier alternatief materiaal voor gebruikt wordt.
De kleurkeuze is erg mooi en ik ben erg
nieuwsgierig naar de werkwijze waarop de bruine
bloemen verwerkt kunnen gaan worden en hoe
dit uit zal pakken. Ik hoop dat de beesten er
letterlijk uit zullen springen dit corso.

Freek de Bruijn—Tiggelaar
Een leuk, klassiek & ongetwijfeld uitdagend ontwerp.
Ondanks de klassieke vorm zullen er (de ontwerpers
kennende) voldoende extra elementen toegevoegd
worden dat het alsnog een modern en eigentijds beeld
gecreëerd wordt.
Niek Brabers—Laarheide
Ik vind het een mooi ontwerp met een goed uit te werken kleurstelling. Door het sprekende vooraanzicht en
verschillen in diepte in het verloop van het ontwerp
denk ik dat het publiek geboeid zal blijven.
Herman de Meijer—Wernhout
Na de stoelen van vorig jaar, gelukkig weer een echte
corsowagen. Het ontwerp is iets met dieren. Dat doet
het altijd goed. Omdat de wagen heel dicht is, zal de
kleurstelling bepalend zijn om alle aspecten goed te
benadrukken. Heel veel succes!
Olav den Ridder – Laer-akkermolen
Oranje, geel en rood…. Die kleuren en weer beestjes
kunnen écht niet meer in 2016…

Veel succes en vooral heel veel bouwplezier
vanuit buurtschap Veldstraat!
Steff van Gils – ’t Stuk
Eindelijk weer een klassieke corsowagen! Ik ben
heel benieuwd naar de uitwerking..
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Aan de keukentafel met:

Cees v/d Broek en Alex Wildhagen
In deze editie zitten we aan tafel in de Palmbosstraat. Dit
keer voor een interview met Cees en Alex.
Stan van Eekelen aan Cees van
den Broek:
Cees, wanneer kom jij eens een
keer bij de Guld schieten?
Ooit ben ik wel eens gaan
schieten bij de Guld, maar geen
lid geworden. Het zit nog wel in
de planning maar ik weet nog niet
wanneer.
Louis Goossens aan Alex Wildhagen:
Alex, hoe houd jij bij wat er
allemaal binnen de buurt
gebeurd?
Ik ben graag van alles op de hoogte, maar ik kan niet alles bij
houden. Met de huidige techniek
kom je snel achter informatie en
zo kun je er ook sneller op
inspelen, dat ervaar ik wel als
prettig. Soms is het wel jammer
dat de techniek sneller gaat als
het persoonlijke contact.
Stel jezelf eens voor:
Alex: Ik ben Alex Wildhagen, 40
lentes jong, getrouwd met Hellen
en samen hebben we onze zoon
Ot. Geboren en getogen op
Stuivezand. Zo snel als het kon
fanatiek geworden en gebleven.
Begonnen als fanatieke bouwer,
daarna bestuurslid en
ondertussen al weer zo’n jaar of
zes voorzitter.

Hoe lang zijn jullie al lid van de
buurt en waar kunnen we jullie
vinden?
Cees: Ongeveer 28 jaar geleden
zijn wij op Stuivezand komen
wonen en sindsdien ook lid.
Tegenwoordig ben ik meer op het
veld te vinden als in de tent. Het
laatste weekend kom ik wel
tikken. Op donderdag of vrijdag
voor het corso haal ik met de
vrachtenwagen bloemen voor de
stichting.
Alex: Eigenlijk al vanaf dat ik het
levenslicht zag. Nu ongeveer 15
jaar samen met Hellen.
Doorgaans ben ik in de tent te
vinden. Vorig jaar heb ik een hak
gekocht, deze is nog niet
versleten dus ook zal ik weer
geregeld op het veld te vinden
zijn.
Zijn jullie voorheen ook nog
ergens anders lid geweest?
Cees: Vroeger ben ik bij
buurtschap Klein-Zundert lid
geweest. Vanaf de lagere school
fanatiek met bouwen en duwen.

In die tijd verschillende eerste
prijzen meegemaakt.
Alex: Wij zijn rustend lid bij
buurtschap Tiggelaar. In de
laatste week gaan we daar altijd
langst om een pilsje te drinken en
wat bij te buurten.
Wat vinden jullie ervan dat de
route nu andersom rijdt?
Alex: Als blijkt dat het een
verbetering is heb ik daar geen
problemen mee. Maar toch denk
ik dat ze aannames en andere
zaken niet voor 100 procent
hebben meegenomen. De
toekomst zal het uitwijzen, ik ben
benieuwd.
Cees: Als het de doorstroming van
het corso ten goede komt ben ik
voor. Anders heeft het geen nut.
Wat is jullie mening over het
alternatief materiaal? En over
gedroogde bloemen?
Cees: Alternatief materiaal kan
mooi zijn, maar dan wel met
mate. Gedroogde bloemen zullen

Cees: Ik ben Cees van den Broek,
55 jaar. Woonachtig in de
Palmbosstraat. Ik kom
oorspronkelijk van de Luitertweg.
Getrouwd met Lian en twee
kinderen: Linsey en Stefan.
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een hele grote uitdaging zijn,
maar wie weet waar het toe leidt.
Ik ben heel benieuwd!
Alex: Alternatief materiaal is in
redelijke mate jammer. Totdat we
zelf voor het ontwerp ‘Inventaris’
kozen en nog een goede prijs
reden. Dus over alternatief
materiaal houd ik maar wijselijk
mijn mond in de toekomst. In
gedroogde bloemen zie ik geen
belemmering, het blijven dahlia’s.
Het zal een flinke kluif worden,
maar als ik zie wat we in het
verleden al weggezet hebben,
ben ik daar niet bang voor.
Alex, jij bent veel met het
bloemencorso bezig, hoe
combineer je dit met je werk?
Het geluk is dat ik in de ochtend
vroeg begin, zo probeer ik dan in
de avond op tijd te stoppen. Soms
kan ik tussendoor wel eens wat
regelen. Maar doorgaans neem ik
wat vrije dagen op of verschuif ik
mijn vakantie zodat ik op en rond
Stuivezand aanwezig kan zijn.
Cees, jij werkt op de veiling hoe
zijn daar de laatste weken i.v.m.
de voorbereidingen van het
corso?
Doorgaans is het opruimen
geblazen, maar sinds de hal niet
meer gebruikt word om te
feesten is het veel minder. Nu
staat er een nieuwe hal, een
komende uitrit aan beekzicht en

zo kunnen alle werkzaamheden
gewoon doorgaan en wordt het
werk niet meer belemmerd.
Wat zouden jullie nou echt nog
eens een keer willen doen met
de buurt?
Beide lachend: Touwtrekken over
de beek, dat waren nog eens
tijden. Jammer dat we dit niet
meer kunnen realiseren i.v.m. de
veiligheid.
Hoe zien jullie het 70 jarig
bestaan van de buurt?
Cees: Ik hoop op een gezellige
avond hier of daar. Het liefst met
een hapje en een drankje.
Alex: Hier laat ik nog niet teveel
over los. Iedereen is van harte
welkom en ik hoop dat we er
samen iets heel gezelligs van
kunnen maken.
Wat vinden jullie van
onze Trekkertrek?
Cees: Het is een hele uitdaging,
maar ik hoop dat het voor de
buurt wederom een succes
wordt.
Alex: Trekkertrek is een goed
evenement voor de buurt waar
we niet zomaar zonder kunnen.
De stichting is prettig, iedereen
staat er fanatiek in. Nu ligt alles
netjes vast om de buurt te
beschermen, mocht er ooit iets
gebeuren. Ook neemt de

stichting nu heel veel werk uit
handen van het bestuur.
Hoe vinden jullie het ontwerp
voor komend corso?
Alex: Vorig jaar was ik al verrast
met ‘Inventaris’. Nu wederom
verrast, ik vind het idee heel
goed. Het beeld kan heel sterk
over gaan komen. De bloemen
zullen dit jaar een hele uitdaging
worden, dit zullen we zien als de
wagen op zondagochtend buiten
komt.
Cees: Ik heb er eerlijk gezegd nog
niet veel van gezien, wel hier of
daar wat van gehoord. Het lijkt
mij een hele grote uitdaging met
de gedroogde bloemen.
Bij wie mogen we de volgende
keer aan de keukentafel gaan
zitten en wat willen jullie van
hen weten?
Alex: Bij Robin Hereijgers. Ik ben
benieuwd hoe het haar binnen de
activiteitencommissie bevalt. En
hoe denk jij er over om mensen
warm te krijgen om in zo’n
commissie te komen?
Cees: Bij Jos van Beek. Jos, hoe
vind jij het reilen en zeilen van
het veld gaan en kan je dit nog
bolwerken?
Mannen, bedankt voor dit
interview!

F o t o ’s T r e k k e r t r e k Z u n d e r t
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Pasen
In alle vroegte heb ik samen
met een paar anderen de
paaseitjes verstopt! Ik was net
op tijd klaar om de eerste
kindjes te verwelkomen en de
prachtige tekeningen in
ontvangst te nemen. Toen alle
kindjes er waren zijn we
begonnen met zoeken. De
paashaas wist alleen niet meer
zo goed waar alle eitjes lagen
en ook kan de paashaas niet

zo heel goed tellen...
Er werd dan ook door de
kindjes gezegd dat ik volgend
jaar niet zoveel eitjes moest
verstoppen, dan kon ik
tenminste onthouden waar
alle eitjes lagen. We hadden
alle eitjes, of eigenlijk bijna
alle eitjes gevonden dus dat
betekende de prijsuitreiking
van de mooiste tekeningen.
De tekeningen van Yanne en
Stijn waren het mooiste,

maar omdat ik die van alle
andere kindjes ook heel mooi
vond, mochten zij ook nog
iets kleins kiezen. Iedereen
vond het hartstikke leuk en
ging met vele lekkere mooi
gekleurde eitjes naar huis.
Tot volgend jaar!
Groetjes de paashaas!

Moppen
- Er zitten twee koeien in bad. Zegt de ene koe tegen de andere “Mag ik jouw washandje even lenen?
Mijn vlekken gaan er niet af!”.
- Hoe krijg je een olifant uit een boom? Zet hem op een blad en wacht tot het herfst is!
- Kan jij hoger springen dan de Eiffeltoren? Ja, want de Eiffeltoren kan niet springen!
- Er ging een cowboy naar de kapper. Als hij klaar is verlaat hij de kapsalon. Wat denk je? Pony weg!
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Ik geef het tikhamertje door aan...

19

20

