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Corsovrienden, 

Wat een weekend, wat een week, wat een seizoen! Terwijl de wagen alweer lang en breed in de 

container ligt toch even een korte nieuwsflits en vooral een woord van dank aan alle medewerkers. 

Want wat hebben we er weer een geweldig corso van gemaakt! Een ietwat tegenvallende prijs 2B, 

misschien terecht, misschien iets hoger verdiend. Hoe het ook zij, we mogen met z’n allen trots zijn op 

het behaalde resultaat! 

En dat resultaat werd er alleen maar mooier op toen we op de valreep de figuratieprijs in ontvangst 

mochten nemen! Een dik verdiende prijs voor de dames van de figuratie en natuurlijk onze 

onvermoeibare figuranten! Samen hebben zij er een geweldig spektakel van weten te maken waarvoor 

hulde! 

Om het afkicken van het corso en de zogenaamde “corsodip” voor iedereen wat draaglijker te maken 

hebben we alweer een paar activiteiten op de planning gezet. Hieronder een korte update. 

Tent afbreken + hal opruimen 

Zaterdagochtend vanaf 08:30 zullen we de tent gaan afbreken. De zeilen zijn reeds verwijderd en 

opgevouwen, het betreft hier alleen nog het geraamte. Hier hebben we naar verwachting een 

behoorlijke klus aan, maar vele handen maken licht werk en we hopen dan ook het klusje snel te hebben 

geklaard. De steigerbuizen zullen, indien de planning het toelaat, komende zaterdag direct worden 

weggebracht naar Tynaarlo. Dit jaar diende zich de mogelijkheid aan om de bokken over te kopen van 

onze gebruikelijke “leverancier”, hier zijn we uiteraard blij mee omdat dit ons een aantal ritten scheelt 

naar Tynaarlo heen en terug. De bokken kunnen dus bij de Harm Rutgershal blijven staan. Hiervoor 

zoeken we nog een geschikte opberglocatie naast/achter de hal. 

Verder liggen er nog verscheidene spullen in de hal die opgeruimd moeten worden, denk hierbij aan 

lampen, bekabeling, kratten, tentzeilen, tafels, stoelen en nog veel meer. Ook de catering heeft de 

nodige handjes nodig bij het sjouwen van kratten en het wegzetten van koelkasten e.d. In hoeverre we 

hier zaterdag al aan toe zullen komen valt nog even te bezien, dit hangt uiteraard ook af van de 

hoeveelheid mensen. 

iPod nano 

Onze secrataris Jorrit de Boer heeft afgelopen weekend zijn ipod nano verloren. Hoogstwaarschijnlijk is 

dit gebeurd in of rond de Harm Rutgershal. Deze iPod was bedoeld om de muziek mee af te spelen van 

de corsowagen en zal dan ook slechts 1 nummer bevatten met als titel “De man van La Mancha”. Het 

probleem met de muziek op de wagen is gelukkig opgelost met een vervangend apparaat, toch wil Jorrit 

de iPod erg graag terug. Mocht iemand deze iPod gevonden hebben, gelieve dan even contact op te 

nemen via pjdeboer1992@gmail.com. Het betreft een kleine grijze iPod (nagenoeg vierkant model) 

nano. 
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Evaluatievergadering 

Binnenkort zal er een vergadering gehouden worden met het bestuur en de commissies om afgelopen 

corsoseizoen te evalueren. Om de vergadering enigszins overzichtelijk te houden nodigen we niet alle 

medewerkers hiervoor uit, we zouden echter wel graag willen weten of er nog zaken zijn die verbeterd 

kunnen/moeten worden volgend jaar. Ook punten die positief zijn bevallen horen we graag, we nemen 

dit dan mee in de bespreking. 

Mocht je een dergelijk punt van aandacht hebben, mail dit dan naar corsowijkduinstraat@gmail.com. 

Eerstvolgende data: 

Wat? 
 

Waar? Wanneer? 

Afbreken tent + opruimen hal 
 
 

Harm Rutgershal, Reint 
Hartmanplein 

9 september 2017 
Vanaf 08:30 

Oud papier 
 
 

Parkeerplaats Landgoed 
Lemferdinge 

30 september 2017 
Vanaf 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 
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