29 juni 2013
Aan:

de buurtschappen Chamoza, Hoveburgers, Molenwijk, Goeie Heuvel, 't Zand, Zuiers,
Siberië, Druishuizers, Schello, G.O.S., de Ligt, Ligtenlaaiers, Bosschenstein, de Wouwers,
Renes, Bosjannen, Terhonska, Landerijen en Stanzerij.

Beste Alphense buurtschappen,
Zoals wellicht bekend doet RaBaSta sinds enkele jaren weer mee aan de optocht van Struivenland. Met een groep
enthousiaste Rabastianen maken we een carnavalswagen en hangen ieder jaar de fleurige buurtschilden op aan de
lantaarnpalen in onze straten.
Het enthousiasme waarmee we dat doen proberen we ieder jaar weer over te brengen op andere buurtschappen. Om
verschillende redenen is het er de afgelopen jaren nog niet van gekomen dat ook andere buurtschappen mee doen met
de optocht. Wel heeft de Molenwijk het initiatief genomen om ook buurtschilden te gaan maken. Helaas is het
meedoen aan de optocht er dit jaar op het laatste moment niet van gekomen maar hun schilden hingen met carnaval
mooi in de Molenwijk te pronken!
Ook dit jaar, het jaar waarin de Struivenbakkers 55 jaar bestaan, willen we andere buurtschappen proberen enthousiast
te maken om in ieder geval IETS te doen met carnaval. We begrijpen dat een wagen bouwen (op dit moment) voor een
groot aantal mensen te veel gevraagd is dus proberen we het wat kleiner op te zetten. Net zoals RaBaSta en de
Molenwijk zou het mooi zijn als ook andere buurtschappen schildjes gaan maken die hun straten versieren met
carnaval. Op deze manier kunnen we extra glans geven aan 55 jaar carnaval in ons Struivenland!
Zoals al tijdens de prijsuitreiking aangekondigd wil Buurtschap RaBaSta hiervoor een workshop 'schildjes maken'
organiseren voor alle buurtschappen in Alphen. Dit gaan we doen op zondagmiddag 1 september in de bouwschuur van
RaBaSta aan de Baarleseweg. We zullen om 13.30 uur beginnen en sluiten rond 17 uur de workshop af met een
gezellige barbecue voor de deelnemers. De kosten van de middag en avond bedragen €5,00 voor de drank en (indien je
trek hebt) € 10,00 voor de barbecue. De materialen worden gesponsord door het BouwersCollectief.
Kijk elkaar de komende weken in de buurt nog eens wat beter aan, steek de koppen bij elkaar en meld je met een
groepje aan bij Ad Lauwers, Ronald Krijnen, Peter Vermeeren, Franc van Os, Ad Konings, William Horevoorts, Jan Meijer,
Jos Reijns of via info@rabasta.nl . Aanmelden kan tot 1 augustus en op basis van het aantal aanmeldingen bepalen we
hoe we de workshop invulling gaan geven. Er zal in ieder geval gegaasd en geplakt gaan worden deze middag!
Pak het op. Doe mee!
Buurtschap Rabasta
Ps. Deze brief is tevens afgegeven aan de voor ons bekende, carnaval minnende, bewoners van je buurtschap. Als je nog
niet weet wie dat zijn kijk dan op onze website www.rabasta.nl

Opgavenstrook workshop “schildjes maken”
Ja wij doen met Buurtschap ………………………………... mee en komen deze middag met …….. personen deelnemen aan de
workshop.
Onze correspondentiegegevens zijn:
Naam: …………………………………………………….

Adres: …………………………………………………….

Telefoonnummer: ………………………………….

Graag dit strookje uiterlijk 1 augustus inleveren bij bovengenoemde personen of de gegevens mailen naar info@rabasta.nl
Na 1 augustus nemen we voor verdere info nog contact me alle aangemelde buurtschappen op. Wordt vervolgd...

