Nieuwsbrief Mei 2018
Corsovrienden,
Het is inmiddels alweer half mei, het corsoseizoen is alweer ruimschoots van start, tijd voor een
nieuwsbrief met de laatste updates.
Knollen poten
Op 9 mei heeft onze landploeg welgeteld 8000 knollen weer veilig onder de grond gestopt. Een
hoop werk in de brandende zon, maar met behulp van een ingenieus ontworpen
knollenpootmachine was de klus snel geklaard. Hopelijk doet de natuur zijn werk naar behoren
en kunnen we er in september de vruchten (bloemen) van plukken.
Aanpassingen ontwerp 2018
In overleg met onze ontwerper Ger Kemkers zijn er de nodige aanpassingen besproken aan het
originele ontwerp. Hieronder een kort overzicht van de besproken zaken:
-

-

-

Pagodedakjes: De vier daken die op het eerste ontwerp zichtbaar zijn komen te
vervallen. Mede omdat het geheel naar ons idee wat te statisch zou ogen en we de focus
met name op de draak willen leggen leek dit een betere optie. Om de wagen wel
gevarieerd te houden maken we i.p.v. 4 losse daken 1 pagodetempel achterop de wagen
waar de draak deels doorheen beweegt. Hierdoor blijft de draak het lijdend voorwerp
maar wordt wel een Aziatische sfeer gewaarborgd. Een dergelijke pagodetempel biedt
bovendien de mogelijkheid tot het bevestigen van bijvoorbeeld een gong en er ontstaat
wellicht ruimte voor figuratie.
Bodem wagen (hondepoten): Omdat de hondenpoten als verwijzing naar het Chinese
jaar van de hond ietwat vergezocht leek hebben we ook deze geschrapt. Hiervoor in de
plaats willen we de bodem zo minimaal mogelijk houden om nog meer nadruk te leggen
op het lijdend voorwerp, de draak. De bodem zal van voor naar achteren bestaan uit een
tweetal pagodedaken (puur ter wegwerking van de wielkast en middenbalk) en aan de
achterzijde zal er een vloer gevormd worden voor de pagodetempel.
Draak (njian): De draak zelf zal totaal haast twee keer zo lang worden als de wagen en
kronkelt over de gehele breedte en lengte van de wagen heen. Voor op de wagen
bevindt zich de kop, deze gaat (zoals het nu lijkt) heen en weer kunnen bewegen. Een
groep techneuten is zich momenteel aan het beraden hoe dit gerealiseerd moet/kan
worden. Het lijf van de draak is slangvormig en bestaat uit schubben. Over de rug lopen
grote rugvinnen/manen/kammen die net als de schubben zijn bedekt met verschillende
kleuren en materialen, hierover worden op termijn beslissingen genomen.
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Poten draak: Onzes inziens leken de originele poten ietwat op kippenpoten. Deze willen
we meer in lijn met het lijf van de draak maken door ze van (min of meer) hetzelfde
materiaal te maken.

In de bijlage zitten het originele ontwerp, een aangepaste versie door Ger en een foto van een
gemaakte maquette. Let wel, het zijn impressies, e.e.a. kan nog worden gewijzigd in de loop van
het seizoen.
Las/bouwavonden
Vanaf deze week zal er iedere donderdagavond vanaf 19:00 worden gebouwd aan de wagen.
Lassen, buigen, knippen, slijpen, vasthouden en nog veel meer. Er is genoeg te doen voor de
technische en minder technische medewerker. Ook zal er sporadisch op zaterdagen gewerkt
worden. Houd hiervoor de site en facebook in de gaten, hierop worden de data het snelste
bijgewerkt. Op termijn zullen er meer vaste avonden gepland gaan worden voor meerdere
werkzaamheden zoals kartonnen, snijden, plakken etc. hierover volgt t.z.t. bericht.
Oproep figuratie commissie
Onze figuratiecommissie is inmiddels al drukdoende met het organiseren van een spectaculair
schouwspel. Zij willen de figuratieprijs van vorig jaar heel graag prolongeren en daarvoor
hebben ze dit jaar veel hulp nodig. Met name figuranten worden gezocht. Jong, oud, klein,
groot, dik, dun, het maakt niet uit, als je maar van een feestje houdt!
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.)
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Algemene Ledenvergadering
Zoals eerder aangegeven zal er een ALV worden georganiseerd waarbij alle medewerkers van
harte welkom zijn om hun mening/ideeën/wensen te delen met de rest van de wijk. Ook
suggesties voor de uitwerking van het ontwerp en de wagen zijn meer dan welkom. De ALV zal
worden gehouden op woensdag 6 juni 2018 vanaf 20:00 in de Harm Rutgershal.
Omdat vorig jaar de ALV niet helemaal liep als gehoopt (met name vanwege gebrekkige
communicatie) wordt iedereen die van plan is aanwezig te zijn, verzocht om dit kenbaar te
maken aan Jorrit de Boer. Dit kan telefonisch, via whatsapp, per e-mail of face to face. Ook als
er vooraf urgente zaken zijn die besproken moeten worden in de vergadering, laat dit dan
weten, dan nemen we het mee in de agenda.
Wie?

Medewerkers Corsowijk Duinstraat

Wat?

ALV

Wanneer?

6 juni 2018

Waar?

Harm Rutgershal, Industrieweg 5, Paterswolde

Hoe laat?

20:00

Contact:

Jorrit de Boer, 0652163805, corsowijkduinstraat@gmail.com

Tentbouw
Ook dit jaar willen we met de wagen de hoogte en de breedte in. Derhalve zal er ook dit jaar
weer een tent gebouwd gaan worden op het Reint Hartmanplein. De bouw hiervan zal
aanvangen op 7 juli. In de daaropvolgende week zal de bouw een vervolg krijgen. Het weekend
van 13-15 juli staat vooralsnog gepland om de tentzeilen te bevestigen. Nader bericht volgt
binnenkort.
Munten corsotent feestweek
Een aantal medewerkers vroegen zich reeds af wat er zou gebeuren met de oude (groene)
corsomunten voor de feesttent tijdens de feestweek zou gebeuren die ze nog in hun bezit
hebben? Begrijpelijke vraag vanwege het gegeven dat er tijdens de komende feestweek een
nieuwe exploitant zal zijn voor de tent. Op de laatste wijkvoorzittersvergadering van 24 april j.l.
is hier kort over gesproken, er kon echter nog geen duidelijkheid gegeven worden. Hierover
volgt dus nog nader bericht.
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Eerstvolgende data:
Wat?

Waar?

Wanneer?

Lassen/bouwen aan de wagen

Harm Rutgershal

26 mei 2018
(08:30)

Lassen/bouwen aan de wagen

Harm Rutgershal

Oud papier

Parkeerplaats landgoed
Lemferdinge

31 mei 2018
7 juni 2018
14 juni 2018
(19:00)
16 juni 2018
(09:00)

Graag tot 26 mei!
Fleurige groet namens het bestuur,
Jorrit de Boer
www.duinstraat.nl

