
                                      
 

 
 

Belangrijke Nieuwsbrief voor de Kindercorso deelnemers 

                                                     
Kindercorso 24 september 2017 

 

Je hebt je opgegeven voor het Kindercorso. Er zijn een paar dingen, die je 
moet weten: 

 Op donderdagavond 21 september a.s. worden de bloemen met vrachtwagens bij de 
loods van Spaansen gebracht. Jij hoeft jouw bloemen daar niet op te halen. Wij 
zorgen er voor dat de bloemen voor de kindercorsowagens in de kindercorsoschuur 
komen. 

 Willen jullie je corsokarretje/fiets, donderdagavond (21-09) brengen vanaf 18.30 
uur, dan kunnen wij alles op zijn plaats zetten. 

 In de kindercorsoschuur (Zandzegge 2) mag je vanaf vrijdagmiddag (22-09) 13.00 uur 
bloemen plakken. We beginnen natuurlijk wel eerst met konten… (trek wel je oude 
kleren aan, lijm gaat niet meer uit je kleren!!). 

 Als je in de kindercorsoschuur gaat plakken, neem dan zelf een schaar en een kwast 
(Action rond nr. 10) mee. 

 In de kindercorsoschuur konten/plakken/prikken/dansen wij van vrijdagmiddag 13.00 
uur tot uiterlijk 20.00 uur.  

 McKili zorgt tussen 17.00/18.00 uur voor een lekker patatje met... voor alle kinderen 
uit de kindercorsoschuur!!   

 Zaterdagochtend vanaf 9.00 uur kunnen jullie weer plakken tot het klaar is, uiterlijk 
16.00 uur. 

 In de kindercorso schuur krijgen jullie wat te drinken en wat lekkers (ook je vader, 
moeder, opa of oma die je komen helpen).  

 Zaterdag onder de middag gaat iedereen even naar huis om te eten. 

 Wij zorgen verder voor alle materialen die nodig zijn. 

 
Ook dit jaar staat er een pot voor een vrijwillige bijdrage!! 

 Om het kindercorso te organiseren heb je materialen nodig; lijm, thinner, spelden, 
boodschappen etc. Wij proberen de kosten zo laag mogelijk te houden!  

 Ook willen wij na afloop een klein presentje geven aan de fam. Kruijer (gaasbakken), 
McKili de schuureigenaar, fam. Peetoom en de Jumbo (sponsoring chips en drinken 
op zondag). 

 
 
 
 
 
En dan natuurlijk Corsozondag 24 september 2017! 



 Het Kindercorso loopt direct vóór het grote Corso. Om 11.45 kom je je corsowagentje 
ophalen bij de kindercorso schuur. Gezamenlijk lopen we dan naar de hoek van de 
Dorpsstraat/Bosstraat. Daar zullen we om ongeveer 12.30 uur zijn.  

 De wagentjes die niet bij ons plakken, graag op zaterdag bij ons brengen, we 
vertrekken met z'n allen vanaf de Zandzegge in de juiste opstelling en gaan niet 
meer invoegen op de Bosstraat!! 

 De optocht begint om 13.00 uur. 

 We lopen één volledige ronde. Na deze ronde gaan wij onze wagentjes & fietsen 
opstellen bij de fam. Peetoom, op Dorpsstraat 52.  

 ’s Avonds worden de wagentjes verlicht, zodat het publiek ze dan ook nog kan zien.  

 Om ongeveer 21.00 uur mag je vader of moeder jouw werkstuk ophalen. Het is niet 
de bedoeling dat jullie wagentjes daar tot de volgende dag blijven staan. 
 

Als je nog vragen hebt, dan kun je ons altijd bellen of mailen. 
 

 
 
 
 
 
Veel Corsoplezier! 
Ps. Voor alle kinderen, die aan het kindercorso hebben meegedaan, wordt een gezellige 
slotmiddag gehouden op zaterdagmiddag 4 november, een uitnodiging volgt nog!! 
Ook deze keer in het binnenbad van Zwembad de Wirg.  
Dus neem je zwemkleren dan mee!!! 
 

 

Belangrijke “regels” voor ouders/verzorgers! 
 
De kindercorsogroep is heel enthousiast en dat vinden wij erg leuk!! 
Daardoor is het wel noodzakelijk dat er regels zijn, dat maakt het voor iedereen duidelijker. 
Voor vragen kunnen jullie altijd contact met ons opnemen. 
 

Tijdens het prikken/plakken op vrijdag 22-09/zaterdag 23-09 

 Alles wat jullie willen gebruiken gaat in overleg met Jan, Jordi, Mart, Tanja en 
Annemarieke (bloemen/lijm/kwasten/naalden etc.). Het is niet de bedoeling dat jullie 
zelf de bloemen/lijm/materialen gaan pakken. 

 

 Wij willen wel benadrukken dat het kindercorsowagentjes zijn, dus de kinderen 
plakken/prikken! Dus ouders… niet eraf halen omdat het niet “netjes” is… 

Hoe verwerk je de lijm? 
                

 eerst een beetje lijm op achterkant bloemen;  

 (het kontje), deze laat je goed drogen; 

 vervolgens lijm je het te plakken gedeelte in;     

 ff wachten en dan kan je de bloemen erop plakken;  

 niet te grote stukken in één keer in de lijm zetten. 
 

 
 
 

Wij zijn tijdens het corsoweekend te bereiken onder telefoonnummer: 
 
Annemarieke  06-38920527 
Tanja   06-55980772 
Jordi   06-44386067 
Jan en Mart 
 



aanwijzingen geen probleem, maar de kinderen moeten zelf de bloemen op de 
karretjes doen. 

 Wij zorgen voor drinken en wat lekkers (snoepje, koekje, chippie, appeltje etc.), 
vrijdagavond eten we samen patat en zaterdag onder de middag eten jullie thuis met 
de kinderen. 

 We zullen regelmatig “rustpauzes” houden, even wat drinken/snoepje/koekje en 
natuurlijk de chichiwah, hokiepokie, polonaise, etc., want na een paar uurtjes hard 
werken moeten we de spieren even los maken! 

 Na afloop op vrijdag/zaterdag hebben wij vuilnis over. Deze wordt verdeeld onder de 
ouders; jullie krijgen allemaal een paar zakken mee naar huis. 

 Graag regelmatig jullie eigen werkplek aanvegen en opruimen. 

 Helaas hebben wij vanwege verzekeringstechnische instructies moeten besluiten dat 
er niet meer buiten gespeeld kan en gaat worden, hier zullen wij streng op toezien!! 
Gaat jouw kind toch naar buiten, zullen wij hem of haar naar huis moeten sturen. Wij 
zijn “te gast” bij de eigenaar van de schuur.Jullie blijven zelf verantwoordelijk voor 
jullie kind(eren). 

 In onze koffiecorner staat koffie/thee en ranja. 
 

Corsozondag 24 september 2017 

 Zorg dat jullie om 11.45 uur bij de kindercorso schuur zijn, neem een broodje mee 
voor de kinderen (en voor jezelf). 

 De kindercorsowagens die niet in de kindercorsoschuur zijn gemaakt, zorgen ervoor 
dat de wagentjes zaterdag voor 19.00 uur in de kindercorsoschuur worden gebracht. 

 Tijdens de optocht liever geen ouders bij de wagentjes (als ze echt niet alleen 
kunnen lopen 1 ouder), het gaat om de kinderen/corsowagentjes. Wij lopen als 
kindercorso team met de kinderen mee!! 

 Tijdens de optocht mag er niet gerookt worden. 

 We lopen 1 rondje, daarna stellen we de kindercorsowagens op bij de familie 
Peetoom, Dorpsstraat 52, daar krijgen de kinderen wat drinken en een chippie. 
Willen jullie als ouders op de stoep blijven wachten en niet het erf oplopen!! Ook 
maken we daar even een groepsfoto. U kunt uw kinderen daar weer komen ophalen! 
 

 
 

Bloemen en plakinfo   Annemarieke en Tanja 
Lijm en bloemen    Mart Schilder 
Problemen    Jan Wester 
Polonaise etc.   Jordi Schotsman 
Eten/drinken   Jordi en Mart 

 


