Corsoweekend 2017
Beste leden,
De laatste maar drukste week staat weer voor de deur. Er moet nog een hoop gebeuren om de wagen
voor donderdag “weef-klaar” te krijgen. Zo zijn we nog bezig met de rasters te lassen en de wagen
geheel zwart te verven. De tijd begint dus te dringen… Alle hulp kunnen we dan ook de komende dagen
nog heel hard gebruiken!
De tent zal de komende dagen ook overdag geopend zijn, houd hiervoor whatsapp in de gaten voor de
tijden. Daarnaast bouwen we iedere avond van 18.30 tot 22.30 uur.
Omdat het een andere manier van werken zal zijn dit jaar, vergt dat ook andere voorbereidingen. Zo
moet er nog karton op maat gemaakt gaan worden en zullen er betonijzers gemaakt moeten worden
waar de bloemdraden straks overheen gehangen moeten worden. Het streven is om woensdagavond de
tent en loods in te gaan richten voor het weef-weekend.
Zoals jullie inmiddels wel weten hoeven we dit jaar geen bloemen te steken en te tikken. Je tikhamer
hoef je dus niet mee te brengen naar de tent. Dit jaar gaan we de bloemen ‘konten’, lijmen en weven.
Met ‘konten’ bedoelen we dat de onderkant van de bloem vlak gemaakt moet worden door de onderste
blaadjes van de bloem af te plukken en het groene steeltje vlak te knippen zodat deze goed op de
stroken stof blijft plakken. Dit is een werkje voor alle generaties, dus voor iedereen is er wat te doen! Je
hoeft alleen een schaar mee te brengen.
Het lijmen en weven is ook een heel proces wat gestructureerd moet verlopen. Dit is voor degene vanaf
12 jaar die van de lagere school af zijn.
Vanaf donderdagavond zullen we de bloemen gaan lijmen en mogelijk ook al de eerste bloemdraden op
de wagen gaan weven. Om dit alles soepel te laten verlopen, vragen we jullie dan ook om je eerst te
melden bij een van de contactpersonen om te vragen wat je kunt doen.
Bloemen plukken:

Bloemen ‘konten’:

Maandag
28 augustus
(voor de koeling)
Woensdag
30 augustus
Donderdag 31 augustus
Donderdag 31 augustus
Vrijdag
1 september
Vrijdag
1 september

Vanaf 13:00 uur

Maandag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag

Vanaf 18.00 uur
Vanaf 18.00 uur
18:00 – 23:00 uur
08:00 – 12:00 uur
13:00 – 17:00 uur

28 augustus
30 augustus
31 augustus
1 september
1 september

afhankelijk van het weer
09.00 - 12:00 uur
13:00 - 17:00 uur
09.00 - 12:00 uur
13:00 – 17:00 uur

Contactpersoon:
Sven
(René)

Contactpersoon:
René
(Jeroen)
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Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Bloemen lijmen en weven: Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

1 september
2 september
2 september
2 september

18:00 – 23:00 uur
08:00 – 12:00 uur
13:00 – 17:00 uur
Vanaf 18:00 uur

31 augustus
1 september
1 september
1 september
2 september
2 september
2 september

18:00 – 23:00 uur
08:00 – 12:00 uur
13.00 – 17.00 uur
18.00 – 23.00 uur
08:00 – 12:00 uur
13:00 – 17:00 uur
Vanaf 18:00 uur

Contactpersoon:
Lijmen:
Jeroen / Ruud
(Ankie)
Weven:
Jeroen
Ontwerpers

Algemeen contactpersoon: Corne Coremans
(0628881322)
Contact persoon catering: Renate de Meijer en Esther Luijten
Contactpersoon steiger:
Ruud Poppelaars
WEEF-ONTBIJT:
Om een goede bodem te leggen voor de laatste dag hebben we dit jaar weer het weef-ontbijt! Dit is van
07:30 tot 08:30 uur en wordt verzorgd door BEMA catering. Heb je zin in een lekker ontbijt met een eitje,
schrijf je naam dan op de lijst in de tent!
Kinderhoekje:
Het kinderhoekje wordt dit jaar voor het eerst ook in het weef-weekend georganiseerd zodat de ouders
volop mee kunnen helpen aan “Weefsel”. De tijden van het kinderhoekje zullen zijn:
Vrijdag
1 September 19.00 tot 20.00 uur
Zaterdag
2 September 09.00 tot 12.00 uur
13.00 tot 16.00 uur
18.30 tot 20.00 uur
Opgeven kan bij Suzan van Beek (0612226550), graag voor woensdag 30 Augustus. Wat we gaan
doen, blijft nog een verrassing.
Zondagochtend:
Zondagmorgen om 06:30 uur gaat de tent open en om 07:00 uur zal de wagen naar buiten rijden.
Iedereen heeft toegang tot het parcours met zijn ID-bewijs/paspoort/rijbewijs, wanneer deze is
uitgegeven zijn door de gemeente Zundert. Woon je wel in de gemeente Zundert maar heb je een IDbewijs/paspoort/rijbewijs die niet door de gemeente Zundert is uitgegeven, dan kun je een toegangskaart
ophalen bij de corsobalie. Voor openingstijden zie www.corsozundert.nl. Voor de leden die buiten de
gemeente Zundert wonen, zijn er toegangskaarten.
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De tribunekaarten, bandjes voor de duwers en het tentoonstellingsterrein zullen uitgedeeld worden door
Renate de Meijer.
Tent afbreken:
Na het vertrek van de wagen gaan we zoals gebruikelijk gezamenlijk de tent afbreken. Maandag gaan
we hier om 08:00 uur mee verder. Met ieders hulp kunnen we snel aan de pannenkoeken.
Feesten:
Zondag:

We verzamelen om 19:00 uur op de Zonnewende waar we met z’n allen hopelijk aan een
mooi feest kunnen beginnen.
Maandag:
Dit jaar is Stuivezand 3e geworden met de corsong en dat mogen we vandaag laten zien!
Om 14:00 uur verzamelen we bij Den Soete Inval waar de mannen van Stuivezand om
15:00 uur hun lied ten gehore brengen. Daarna zullen we ons verplaatsten richting café
Den Bels en later naar de Zonnewende. Ook hier mogen om 22:00 uur de mannen van
Stuivezand hun corsong nogmaals laten horen. Niemand is natuurlijk verplicht dit
programma te volgen, maar het zou uiteraard gezellig zijn om ook dit jaar weer
gezamenlijk te feesten.
Als je later aan wilt sluiten bij de buurt kun je contact opnemen met Ruud (06-30404082). Ook zal via
whatsapp te volgen zijn, waar we ons bevinden.
De algemene pot zal zoals reeds enkele jaren georganiseerd worden met een start bedrag van de buurt,
waarin je vervolgens een muntje legt als je een consumptie neemt.
Wagen afbreken:
Aangezien we op het tentoonstellingsterrein staan ingedeeld dicht bij het afbreken, willen we om 07:00
uur verzamelen op het tentoonstellingsterrein bij de wagen. De verwachting is dat we rond de middag
weer terug zijn bij de tent en om dit bijzondere jaar af te sluiten willen we in de middag varken aan het
spit gaan eten bij Nest Neefs. Dus heb je nog zin in een ludiek feestje, geef je dan op bij Randy Vriends!
Opruimen na corso:
Na het corso gaan we in en om de loods opruimen en de loods winterklaar maken. Hiervoor willen we
enkele avonden en zaterdagen gebruiken. Hou je e-mail en de whatsapp in de gaten voor de
aankondigingen.
Kindercorso:
Ook dit jaar bieden we als buurtschap aan om bij de tent een kindercorsowagentje te bouwen. Wil je
hiervan gebruik maken, laat dit dan weten bij een van de bestuursleden. Uiteraard kan er op het
bloemenveld weer geplukt worden voor de wagentjes. Heb je nog spijkertjes of krammen nodig, vraag
deze dan bij een van de bestuursleden.
Natuurlijk nodigen wij iedereen uit om onze jonge corsobouwers aan te komen moedigen tijdens het
kindercorso op zondag 17 september.
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Verkeersregelaars gezocht!
Ieder jaar worden de buurtschappen gevraagd om vrijwilligers te regelen voor het kindercorso. Dit jaar
hoeven we alleen twee verkeersregelaars te leveren van 12:00 tot 15:00 uur. Ben jij in bezit van dit
certificaat en ben je bereid om een paar uurtjes te helpen? Geef je dan op bij Renate de Meijer via
0625581322 of via secretariaat@buurtschapstuivezand.nl.
Plukken na het corso:
Zoals jullie weten zijn er na het corso nog een aantal leveringen. Aangezien dit extra inkomsten zijn voor
onze buurt vragen wij jullie ook dan nog even tijd vrij te maken en een handje te komen helpen. Van de
tijdstippen worden jullie tijdig op de hoogte gebracht.
T-shirts:
De lijst om de bestelde kleding af te rekenen hangt in de tent. Graag voor het corso afrekenen zodat het
uitdelen tijdens het corsoweekend snel en zonder problemen verloopt. Tot 30 augustus kan er per bank
worden betaald, nadien kan alleen contant met Ellen van Baal afgerekend worden.
Voor in de agenda: evaluatievergadering vrijdag 29 september
We willen graag met jullie het afgelopen corsoseizoen evalueren. We doen dit op vrijdag 29 september.
Nadere informatie volgt nog.

Namens het bestuur alvast erg bedankt voor jullie inzet en
we wensen jullie een fantastisch corso toe!!
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