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Corsovrienden, 

Nog 3 weken en dan is het alweer zo ver! Het bloemencorso belooft wederom een mooi feest te worden 

dit jaar. Alle medewerkers hebben tot nu toe zeer puik werk geleverd en de wagen wordt onzes inziens 

weer een plaatje. Hierbij een korte update over de ins en outs van het corso en onze wijk. 

Barbecue: 

Zaterdag 19 augustus vindt de jaarlijkse barbecue van Corsowijk Duinstraat plaats. Vanaf 18:00 

zal de Tent en hal openstaan voor een hapje, drankje en een boel gezelligheid! Wil je hier nou 

bij zijn? Opgeven kan nog t/m maandag 14 augustus via onderstaande link: 

http://www.duinstraat.nl/aanmeldpagina-bbq.html 

Of stuur even een mailtje naar corsowijkduinstraat@gmail.com 

Vermeld in de mail even je naam, aantal personen en eventuele dieetwensen, dan houden we 

daar rekening mee. 

Betaling (€5,-) kan op de avond zelf, bij onze secretaris Jorrit de Boer. Mocht je eerder willen 

betalen, dan kan dat, Jorrit zal komende week regelmatig in de hal te vinden zijn vanaf ca 19:00. 

Graag tot 19 augustus! 

Karton- en lasavonden: 

Het laswerk aan de wagen is voor het overgrote deel gereed. Dit betekent dat er gekartond kan gaan 

worden. In eerder bericht werd al gemeld dat hiervoor de woensdagavond ingepland was. We hebben in 

overleg besloten om hier de maandagavond ook bij te nemen. Daarnaast hebben we voor komende 

week op dinsdag een extra lasavond ingepland om de laatste slag in het laswerk te kunnen maken. 

De planning voor de komende week ziet er dus als volgt uit: 

- Maandag:  Kartonwerkzaamheden, bijmaterialen en papier-maché.  19:00 

- Dinsdag: Laswerkzaamheden      19:00 

- Woensdag: Kartonwerkzaamheden, bijmaterialen en papier-maché.  19:00 

- Donderdag: Laswerkzaamheden.      19:00 

Naast het kartonnen kan er dus e.e.a. gebeuren aan papier-maché en sommige bijmaterialen. 

Houd voor de exacte data van de komende weken de agenda op de website in de gaten, hierop worden 

de meest recente wijzigingen direct doorgevoerd. 
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Gezocht: 

Voor de wagen van dit jaar hebben we een hoop materialen nodig. De zijn niet altijd uit de 

natuur te halen. Voorlopig zijn we daarom op zoek naar de volgende producten: 

- Tabaksblad: We hebben een groot oppervlak nodig, ca 20m2. Ben of ken je iemand die 

mogelijkerwijs aan gedroogd tabaksblad kan komen dan houden we ons zeer sterk 

aanbevolen. 

 

- Wijnvat/regenton: Voor in de Spaanse taveerne/kroeg achter op de wagen zoeken we 

naar een wijnvat of regenton die we zouden kunnen gebruiken. Deze hoeft niet per se 

erg groot te zijn, echter hoe groter hoe beter. Geen zorgen, er wordt niets aan 

gemodificeerd en zal dus in dezelfde staat teruggegeven worden. 

 

- Spaanse attributen: Eveneens voor in de kroeg achter op de wagen zoeken we ook 

naar spaanse attributen. Denk hierbij aan potten, ketels en pannen, kandelaars, antieke 

flessen (of nieuwe flessen die er antiek uit zien). 

 

- Oude houten emmer:  Onze Dulcinea staat op de wagen bij een waterput. 

Hiervoor zoeken we een oude houten emmer. 

 

Mocht je nou een van bovenstaande attributen ter beschikking hebben? Neem dan even 

contact op met de secretaris, dit om eventuele teleurstellingen te voorkomen. Ook voor nieuwe 

ideeën staan we altijd open! 

Tegels & klinkers: 

Van de bestratingswerkzaamheden is nog een partij stoeptegels en klinkers overgebleven. Mocht je hier 

belangstelling bij hebben, laat het dan even weten aan de secretaris. Gelieve deze niet op eigen initiatief 

meenemen, dan zouden we misschien mensen teleur moeten stellen en daar doen we bij corsowijk 

Duinstraat niet aan. 😉 
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Sponsorcommissie: 

We zijn nog steeds op zoek naar een persoon die onderstaande zaken op zich wil nemen. 

“Er zijn vanuit de wijk verschillende acties opgezet (T-shirts, BBQ, Bingo) om medewerkers te binden en 

de kas te spekken, waarvoor hulde. Het is echter voor het bestuur en ook de wijk wenselijk als er één 

persoon kan worden benoemd als coördinator van deze activiteiten. Het bestuur ziet graag een 

aanspreekpunt om communicatie te vereenvoudigen. “ 

Eenieder die zich geroepen voelt om deze taak op zich te nemen mag zich nog steeds melden bij de 

secretaris. 

 

Eerstvolgende data: 

Wat? 
 

Waar? Wanneer? 

Kartonwerkzaamheden 
 
 

Reint Hartmanplein Maandag 14 augustus 2017 
19:00 
 
Woensdag 16 augustus 2017 
19:00 

Lassen/bouwen aan de wagen 
 
 

Reint Hartmanplein Dinsdag 15 augustus 2017 
19:00 
 
Donderdag 17 augustus 2017 
19:00 

Barbecue Corsowijk Duinstraat 
 
 

Reint Hartmanplein Zaterdag 19 augustus 2017 
18:00 

 

Zo gauw er nieuwe data binnenkomen worden deze z.s.m. op de website geplaatst. 

Hopelijk tot gauw! 

Fleurige groet, 

Het bestuur 

www.duinstraat.nl 


