Nieuwsbrief Juli 2018

Corsovrienden,
En daar is de maand juli alweer, de tijd vliegt en het Chinese Nieuwjaar van Duinstraat komt met rasse
schreden naderbij. Hierbij de laatste nieuwtjes en updates rond het corso en de corsowijk.
Nieuwe voorzitter
Helaas heeft onze voorzitter Jan Nijland aangegeven na het einde van dit corsoseizoen te willen stoppen
als voorzitter. Verplichtingen en grote veranderingen binnen zijn/hun bedrijf maken dat Jan wel de
motivatie maar niet de tijd kan vinden om zijn rol na dit seizoen langer te vervullen. Jammer maar
begrijpelijk natuurlijk. Dit betekent dat we op zoek moeten naar een nieuwe voorzitter. Er worden al de
nodige namen genoemd onder een aantal van jullie, we gaan er komende maanden rustig naar kijken.
Ben of ken jij echter nu al iemand die hier uitermate geschikt voor zou zijn? Laat het ons dan weten!
Oud papier + oud ijzer
Tijdens afgelopen ALV is er kort gesproken over het ophalen van oud papier en oud ijzer. Voorheen werd
het verzamelde oud ijzer samen met het oud papier in de container opgehaald en ontvingen we
eenzelfde tarief per kilo voor het ijzer als voor het oud papier. (Schommelt tussen de 3 en de 7 ct/kg) Als
we echter het oud ijzer apart wegbrengen naar een handelaar kunnen we een significant hogere
vergoeding ontvangen per ingeleverde kilo. Hierom is besloten om op 4 van de 10 oud papierdata in
2019 naast het oud papier ook het oud ijzer in te zamelen. Voor de bepaling van exacte data zullen we
moeten kijken wat praktisch is. (I.v.m. aantal mensen tijdens vakanties etc.) Verder zullen deze data
worden meegenomen in het jaarlijkse overzicht en in de briefjes die worden rondgebracht in de wijk.
Tentbouwwerkzaamheden
Zoals eerder vermeld in de mailing hebben de lassers ontzettend goed werk verricht in de afgelopen
weken. De wagen kan en moet de hal uit en daarom zijn we weer begonnen met het bouwen van de
tent. Afgelopen donderdag en zaterdag hebben we de beide zijkanten in grote lijnen opgebouwd.
Aanstaande maandag en donderdag willen we verder met het bouwen van het dak van het geraamte.
Zaterdagochtend staat het bevestigen van de zeilen op de planning.
Kortom:
Wat: Tentgeraamte afbouwen
Wanneer: Maandagavond 9 juli en Donderdagavond 12 juli vanaf 19:00
Waar: Reint Hartmanplein (voor de HR Hal)
En
Wat: Zeilen bevestigen corsotent
Wanneer: Zaterdagochtend vanaf 09:00
Waar: Reint Hartmanplein (voor de HR hal)
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Munten corsoterrein
Na lang overleg is er duidelijkheid over de munten tijdens het bloemencorso 2018. Afgelopen jaren zijn
er voor het tentoonstellingsterrein twee verschillende munten in omloop gekomen, witte en Gele
(doorzichtig). Hiervan is niet duidelijk bijgehouden hoeveel er zijn verkocht en dus ook niet precies hoe
veel er in omloop zijn/waren. Hierom heeft het bestuur besloten om volledig te stoppen met deze
munten en over te stappen op één kleur: Roze.
Dit jaar/seizoen zijn de witte en gele munten nog te gebruiken op de zaterdag en zondag van het corso
op het tentoonstellingsterrein. Ze kunnen, in tegenstelling tot wat eerder mogelijk leek, NIET worden
ingewisseld voor de nieuwe roze munten. Dus zoek in alle laden en keer dat bakje in de boekenkast nog
eens om, volgend jaar zijn de oude munten waardeloos.
De verkoop van de munten, programmaboekjes en bandjes voor de missverkiezing zal hetzelfde blijven.
Er komt waarschijnlijk wel een mogelijkheid tot voorverkoop online, daarover later meer.
Figuratie
Zoals in eerdere nieuwsbrief al vermeld zijn Hiske en Gemma zeer fanatiek bezig met de voorbereidingen
van de figuratie. Het belooft een waar spektakel te worden met veel rook, muziek, dans en misschien
zelfs vuurwerk!
Er is echter nog wel behoefte aan enthousiaste figuranten, jong, oud, klein, groot, dik, dun, het maakt
niet uit, als je maar van een feestje houdt!

Dus, voel je er wel iets voor om het Chinese nieuwjaar te vieren op de wagen tijdens bloemencorso?
Meld je dan aan via mail of telefoon:
Mail: corsowijkduinstraat@gmail.com
Tel: 0650585425 (Hiske de Boer, figuratiecomm.)
Sponsoravond
Een ander punt dat werd besproken tijdens de ALV is de omgang en werving van sponsoren. Naar veler
mening werd/wordt hier te weinig aandacht aan besteed. Na kort overleg werd er geopperd om in de
week voorafgaand aan het corso een speciale sponsoravond kan worden georganiseerd. Hierin kunnen
alle sponsoren onder het genot van een hapje en/of drankje kennismaken met elkaar en de wijk en een
korte rondleiding krijgen bij de wagen. Inmiddels hebben een aantal personen aangeboden deze avond
te willen organiseren. Mocht je nou een leuke suggestie hebben voor de invulling van deze avond? Neem
dan even contact op met Coen Hofstee, crhofstee@tele2.nl.
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Sponsorkliks
Sinds kort is corsowijk Duinstraat aangesloten bij Sponsorkliks, DE mogelijkheid om de wijk financieel te
steunen zonder dat het je extra geld kost! Hoe dat werkt? Nou als volgt:
SponsorKlikspagina Duinstraat
Wil je Duinstraat GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat je voortaan jouw online aankopen doet via
onze eigen SponsorKlikspagina. Voor jou een kleine moeite, voor de wijk directe inkomsten. Vertel dit
daarom door aan andere mensen die Corsowijk Duinstraat een warm hart toedragen.
Geweldig, maar hoe werkt het?
Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via de SponsorKlikspagina van
Duinstraat wordt gedaan. 75% van deze commissie stort Sponsorkliks dan weer op de rekening van de
corsowijk. Of je nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of via SponsorKliks.nl, je betaalt
hetzelfde bedrag. Echter, in het laatste geval keert Bol.com een commissie uit aan Sponsorkliks en
profiteert Corsowijk Duinstraat hier dus direct van!
Online bestellen
Bestel dus bijvoorbeeld online een pizza via Sponsorkliks bij Thuisbezorgd.nl en Corsowijk Duinstraat
ontvangt direct €1,- in de kas.
Op de site van Sponsorkliks kun je tevens bij diverse webwinkels zoals Wehkamp, Bol.com, Coolblue,
Booking.com, Expedia en Zalando bestellen. Een percentage van het aankoopbedrag gaat dan ook naar
de wijk. Nogmaals, het kost jou dus niets extra!
Let op: geen commissie op boeken
In Nederland geldt per wet een vaste boekenprijs, hierdoor mag er GEEN commissie op boeken worden
gegeven.
Ga naar de website van de Corsowijk om te zien hoe veel Duinstraat tot nu toe aan commissies heeft
verdiend.
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Eerstvolgende data

Wat?

Waar?

Wanneer?

Bouwen tent

Reint Hartmanplein (HR
Hal)

Lassen/bouwen aan de wagen

Harm Rutgershal

9 juli 2018 (19:00)
12 juli 2018 (19:00)
14 juli 2018 (09:00)
12 juli 2018 (19:00)
19 juli 2018 (19:00)

Oud papier

Parkeerplaats landgoed
Lemferdinge

Graag tot 9 juli (of later)!
Fleurige groet namens het bestuur,
Jorrit de Boer
www.duinstraat.nl

21 juli 2018 (09:00)

