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Corsovrienden,
Hierbij het laatste nieuws over de gebeurtenissen binnen het bloemencorso en onze wijk.

Bestrating Harm Rutgershal:
Na de vele communicatie over dit onderwerp kunnen we nu eindelijk melden dat de
werkzaamheden zijn voltooid! Het terrein voor de hal is afgelopen zaterdag met veel hulp
omgetoverd tot een prachtig betegeld plein. Hoewel de plannen in eerste instantie anders
waren, gingen de werkzaamheden zaterdag zo ontzettend vlot en soepel dat we besloten om
gelijk door te pakken en het hele klusje in een keer te klaren. Een van de medewerkers kwam op
het goede idee om “onze” onlangs overleden Reint Hartman te eren door het nieuwe plein naar
hem te vernoemen. Vanaf afgelopen zaterdag is het Reint Hartmanplein dus een feit.
Graag willen we iedereen bedanken die hier direct en indirect zijn of haar steentje aan heeft
bijgedragen. Zonder jullie hulp hadden de tegels er nooit zo strak ingelegen, daar zijn we van
overtuigd.

Tentbouw:
Nu het bestraten klaar is begint meteen het volgende hoofdstuk: de tent. Aanstaande woensdag worden
de nodige steigermaterialen opgehaald uit Tynaarlo. Iedereen die wil helpen kan even contact opnemen
met de secretaris.
Binnenkort volgen de data waarop we willen gaan bouwen aan de tent. Allicht worden de eerste stappen
deze week al gezet. Alle hulp is hierbij welkom. Zoals in eerdere nieuwsbrief vermeld: neem
veiligheidskleding e.d. mee. Handschoenen zijn aanwezig, helm hoogstwaarschijnlijk ook.
Veiligheidsschoenen etc. moeten zelf meegenomen worden.
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Oproep van onze figuratiecommissie:
De Corso komt steeds dichterbij! Wij zoeken nog steeds figuranten. Dus vind jij het leuk om terug te gaan
in Spaanse sferen, geef je op. Je kan mailen naar gemma_groen@hotmail.com.
We zoeken nog specifiek Don Quichot en Sancho Panza, te zien op onderstaande afbeeldingen. Ben/ken
jij iemand die daarop lijkt, laat het ons weten!
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Laswerkzaamheden:
Het lassen van de wagen is inmiddels in volle gang en de wagen begint prachtig vorm te krijgen. Het werk
is echter nog niet klaar en ook hier is alle hulp welkom! Ook voor de (nog) niet-lassers onder de
medewerkers zijn er genoeg werkzaamheden! Bovendien ben je in onze (las)ogen nooit te oud om te
leren. Wees welkom op donderdagavonden vanaf 19:00 in de Harm Rutgershal. Houd ook de agenda op
de website in de gaten, hierop worden eventuele wijzigingen in planning veelal het snelst bijgehouden.

Tegels:
Van de bestratingswerkzaamheden is nog een partij stoeptegels overgebleven. Mocht je hier
belangstelling bij hebben, laat het dan even weten aan de secretaris. Ga ze svp. niet op eigen initiatief
meenemen, dan zouden we misschien mensen teleur moeten stellen en daar doen we bij corsowijk
Duinstraat niet aan. 😉

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.
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Eerstvolgende data:
Wat?

Waar?

Wanneer?

Steigermaterialen halen

Tynaarlo

Woensdag 5 Juli 2017
19:00

Lassen/bouwen aan de wagen

Harm Rutgershal

Donderdag 6/13/20 Juli 2017
19:00

Oud papier

Parkeerplaats Landgoed
Lemferdinge

Zaterdag 22 Juli 2017
09:00

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

