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Corsovrienden,
We zijn al bijna in de laatste maand voorafgaand aan het corso beland! Voordat de drukte van augustus
echt begint hier de laatste updates omtrent het corso en de wijk.
Dinsdagavond
Maandag 30 juli (op het moment van schrijven maandagavond a.s.) wordt de laatste hand gelegd aan de
steigerconstructie in de tent om de wagen. Vorig weekend is de wagen van de hal naar de tent
verplaatst. Zo’n vleugje daglicht op de constructie/wagen biedt vaak wat nieuwe inzichten maar het
maakt ook goed duidelijk wat er allemaal nog moet gebeuren, dat is een hoop!
Maar geen paniek, als we met z’n allen weer de schouders eronder zetten komt ook onze wagen keurig
op tijd af. We hebben besloten om naast de donderdagavonden ook op dinsdagavonden bezig te gaan
om/aan/op/onder/tussen de wagen. Omdat de laswerkzaamheden nog niet klaar zijn zal er voorlopig
nog hoofdzakelijk gelast worden, omdat de wagen in de tent staat kunnen we echter in de hal
voorbereidende werkzaamheden treffen voor andere zaken.
-

Uit een vrachtlading piepschuim moet bijvoorbeeld een vrachtlading aan schubben gesneden
worden m.b.v. een piepschuimsnijder. Coen heeft reeds het goede voorbeeld gegeven, hier
kunnen meerdere mensen mee aan de slag.

-

Daarnaast kan er met karton e.e.a. geproduceerd worden zoals dakpannen, leistenen, Chinese
karakters en meer. Het daadwerkelijk in het karton/papier-maché zetten van de wagen laat nog
even op zich wachten, we hopen hier op zeer korte termijn ook mee te kunnen beginnen.

Dus: Iedere dinsdag- en donderdagavond vanaf 19:00 kan er worden gewerkt aan de wagen, voor
iedereen is wel iets te doen!
Bestellen kleding, munten, programmaboekjes etc.
Zoals gebruikelijk biedt het algemeen bestuur van het corso de mogelijkheid aan de wijken om onder de
medewerkers een aantal zaken te verkopen voor een lager tarief dan gebruikelijk. Ook dit jaar is dit het
geval. Mede omdat het bestuur een kleine wijziging heeft doorgevoerd in de financiële afhandeling is het
voor ons handig/nodig om eerder van tevoren te weten hoeveel iedereen wil bestellen.
Om dit makkelijker te maken zal spoedig op de website een bestelpagina komen waarop je de bestelling
heel eenvoudig kunt doorgeven.
Het is uiteraard nog steeds mogelijk om live in de tent/hal dergelijke zaken te kopen, er is echter niet
altijd iemand in de gelegenheid voor de verkoop.
Betaling gelieve achteraf bij het ophalen in de tent/hal.
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Op de website zal de mogelijkheid zijn om deze zaken te bestellen:
Wat?
Munten tentoonstellingsterrein bloemencorso
zaterdag & zondag (Roze munten waar we eerder
over hebben bericht).
Programmaboekje Bloemencorso 2018 “Feesten
rond de wereld!”
Kaarten missverkiezing zaterdag 25 augustus
feesttent Eelde

Prijs
€2,10 p/s
(Verkoop in sets van 10, dus minimaal €21,-)
€2,50 p/s
€5,- p/s

Bestellen kleding
Op diezelfde bestelpagina zal tevens de mogelijkheid zijn om kleding van Corsowijk Duinstraat te
bestellen. Het originele ontwerp is ietsje aangepast op de rug t.o.v. voorgaande keer.
Verder zijn de polo’s ditmaal ook echt gemaakt van polostof (zogeheten wafelstof) en zullen de hoodies
ook echt zwart (donker antraciet) zijn. Als klap op de vuurpijl is er een speciale “Chinees Nieuwjaar 2018”
editie van het T-shirt te bestellen. Uniek en uitermate geschikt voor de zaterdag en zondag!
Tijdens de jaarlijkse BBQ zal er een mogelijkheid zijn tot het passen en bestellen van de kleding. Nadere
details over de bestelling zijn dan ook bekend.
Prijzen van de kleding zijn als volgt:
Wat?
Hoodie Corsowijk Duinstraat
(zwart/antracietgrijs)
T-shirt Corsowijk Duinstraat (rood)

Prijs
€25,- p/s
€15,- p/s

Polo Corsowijk Duinstraat (rood)

€20,- p/s

T-shirt “Chinees Nieuwjaar 2018” editie
(marineblauw)

€15,- p/s

Baseball cap Corsowijk Duinstraat (rood)

€20,- p/s

Zo gauw de bestelpagina online komt krijgen jullie bericht. Ook hier geldt, betaling achteraf bij ophalen
in de tent/hal.
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Figuranten gezocht
Een terugkerend thema in de nieuwsbrief, maar niet onbelangrijk: Figuratie! Hiske en Gemma zijn nog
steeds actief op zoek naar figuranten voor de zaterdag en zondag. Met name mensen voor het
drakenlopen worden gezocht. Ter inspiratie: https://www.youtube.com/watch?v=cp-pZoohO-4
Ben of ken jij iemand die dit geweldig lijkt om te doen? Stuur dan een mailtje naar
hiskedeboer3@hotmail.com
Of
gemma_groen@hotmail.com
BBQ
Ook dit jaar zal er weer een BBQ georganiseerd worden in de hal, namelijk op 18 augustus. Na de
positieve reacties vorig jaar zal Jorrit wederom het omlijstende programma voor zijn rekening nemen. De
BBQ zelf krijgt zoals het nu lijkt een ietwat andere invulling dan voorheen. In lijn met het thema van onze
wagen dit jaar is het idee ontstaan om i.p.v. een barbecue een groot Chinees/Indisch buffet te verzorgen.
Voor degene die geen liefhebber is van Chinees/Indisch eten zal naar alternatieven worden gekeken.
Aanmelden kan binnenkort zoals gebruikelijk via mail of via de website, hierover volgt nog nader bericht.
Sponsorkliks
In de vorige nieuwsbrief stond e.e.a. uitgelegd over sponsorkliks. Ik kreeg van meerdere mensen de
opmerking dat het op de website niet heel duidelijk stond uitgelegd, dat is inmiddels aangepast. Hopelijk
is het zo begrijpelijk genoeg, zo niet, laat het me gerust weten.
Op de website is ook te zien hoe veel sponsorkliks onze wijk inmiddels heeft opgebracht. De teller staat
inmiddels op €2,93. Dat lijkt niet bijzonder veel, toch loopt de teller rustig door en hoe meer mensen er
gebruik van maken, hoe hoger dat bedrag wordt!
Eerstvolgende data:

Wat?

Waar?

Wanneer?

Bouwwerkzaamheden wagen

Harm Rutgershal

31 juli 2018 (19:00)
2 augustus 2018 (19:00)
4 augustus 2018 (08:30)

Houd voor de meest actuele data de agenda op de website in de gaten, deze wordt het snelste
bijgewerkt/bijgehouden.
Graag tot 31 juli (of later)!
Fleurige groet namens het bestuur,
Jorrit de Boer
www.duinstraat.nl

