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Alción Holland is een jong en dynamisch expediebedrijf gevesgd op het industrieterrein
Hazeldonk. Wij bieden een betrouwbare service voor internaonaal vervoer en logiseke
dienstverlening.
Wij bestrijken geheel Europa voor zowel complete trailerladingen als groupage.
Dit geldt voornamelijk op het gebied van koel- en vriestransporten welke wij uitvoeren door
geheel Europa. Ook verzorgen wij het vervoer van convenonele goederen over de weg en
bemiddelen tevens voor zee- en luchtvracht.
Wij wensen buurtschap 't Kapelleke een succesvol en pre g corso toe!
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VOORWOORD
Daar is ie weer, het Kapstokske! Vers van de pers of
tegenwoordig ook via de mail.
Het is weer bijna zo ver! Na maandenlang druk gewerkt te
hebben aan onze zeefdruk, kan hij bijna de straten van Zundert
op. Al wegen de laatste loodjes natuurlijk het zwaarst. Dus
laat je vooral deze laatste dagen niet tegenhouden om nog te
komen helpen in de tent. Ook in de periode vóór de mooiste
zondag van het jaar hebben we met onze buurtgenoten niet
stil gezeten. Er zijn weer genoeg activiteiten georganiseerd
door ’t Kapelleke en door de andere buurtschappen, zoals
onder andere onze eigen Corso Color Run, Boerendart, Corso
Zonder Grenzen en nog en hoop andere activiteiten waar wij
als Kapellekenaren fanatiek aan hebben deelgenomen.
Ga er even rustig voor zitten en lees hoe onze eigen
buurtgenoten deze periode zijn doorgekomen.
Op naar een mooi corso!
De redactie

DE VOORZITTER
“De 1e druk is gezet!”
Tegelijk met dit schrijven besef ik me dat dit mijn laatste corso
is als voorzitter van de buurtschap! Dus ook mijn op één na
laatste stukje voor ‘t Kapstokske als voorzitter. De zoektocht
naar een nieuwe voorzitter is ingezet, maar blijkt een lastig
verhaal (dit hadden we ook al wel verwacht). Hierbij dus ook
mijn oproep om eens rond te kijken om je heen wie er geschikt
zou kunnen zijn? Misschien voel je jezelf wel geroepen en
zit je volgend jaar in februari aan de bestuurstafel tijdens de
jaarvergadering? Persoonlijke benadering is het beste maar
een persoon vinden die je kan benaderen blijkt al lastig.
Genoeg over het bestuur. Terug naar de tent en het veld, waar
de druk toe gaat nemen en waar de werkzaamheden op vele
vlakken al zijn voorbereid en uitgevoerd. Toch zijn er veel
dingen die nog moeten gebeuren en waarbij we alle handen
kunnen gebruiken. Er is voor iedereen wat te doen, dus maak
die stap naar het veld of de tent! Ook wil ik de nadruk leggen
op het feit dat vele handen licht werk maken! Ook tijdens het
opruimen van de tent en het schoonmaken van de bouwplaats!
Met dit schrijven wil ik ook nog even het licht zetten op het
verplaatsen van onze tent. Inmiddels is er een tekening naar de
constructeur gegaan. Deze tekening, met diverse bijlages, zal
worden getoetst aan de huidige wet en regelgeving zodat ook
voor onze tent een vergunning afgegeven kan worden. Welke
en hoeveel aanpassingen er gedaan moeten worden aan de
tent is ook voor ons nog onduidelijk! Wordt dus weer vervolgd!
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Ook wil ik met dit schrijven nog aandacht vragen voor
veiligheid in onze corsotent. Stichting Bloemencorso Zundert
heeft in samenwerking met de adviescommissie veiligheid
een spandoek uitgegeven waarbij enkele handige tips staan
om veilig samen te bouwen. Weten waar de vluchtroutes
zijn, brand geen kans geven, veilig werken, weten
waar de EHBO koffer is en het gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen zijn enkele voorbeelden hiervan. Het
complete spandoek is te vinden in de tent! Neem deze tips
ter harte en loop er niet voor weg. Neem de buurtschap, het
corso en vooral jezelf in bescherming!

informatie kun je opvragen bij een van de bestuursleden.
Dit was het wel weer zo’n beetje!
Ik wil jullie tot slot namens het gehele bestuur een hele ﬁjne
corso toewensen.
We gaan er met z’n allen een prachtige tijd van maken!
GENIET van het corso en de saamhorigheid! Het is zo weer
voorbij!
Lennart Schrauwen
Voorzitter Buurtschap ’t Kapelleke

Ook in de nieuwe schuur is niet stilgezeten in de periode vóór
het werken aan onze wagen. Er hangt zelfs een prachtige
grote mozaïek. Deze is met veel precisie en geduld gemaakt.
Hij is het bekijken echt waard! Chapeau aan de dames van
de mozaïek. En nu ik het toch over tegeltjes heb……. Ik wil bij
jullie ook nog een keer de tegeltjesactie onder de aandacht
brengen. Voor 25 euro kun je een tekst laten vereeuwigen
op een tegeltje. Deze tegeltjes komen dan te hangen in het
sanitaire gedeelte in de nieuwe schuur. Je kan uiteraard
kiezen bij welk geslacht je hem wil laten hangen. Meer
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Veldstraat 19
4881 BA, Zundert
Tel.: 06-48523564
E-mail: redactie@buurtschap-kapelleke.nl
Het buurtblad verschijnt drie keer per jaar. De redactie
behoudt zich het recht ingezonden stukken geheel of
gedeeltelijk te weigeren.

BOERENDART
2017
Op zondag 2 juli was het weer de 15e Boerendart,
georganiseerd door buurtschap Veldstraat. Onze buurtschap
was met 5 teams van in totaal 108 deelnemende teams goed
vertegenwoordigd.
Team 1: Luc, Lennart en Marianne
Team 2: Sam, Timmy en Richard
Team 3: Peter , Tommy en Dirk
Team 4: Kim, Joey en Maikel
Team 5: Daan, Rob en Mathieu
Team 3 had wel een kleine wijziging, want Rick zou meedoen,
maar die lag nog een schoonheidsslaapje te doen dus moest
er in allerijl een andere darter gezocht worden.
We hadden geluk want de zwager van Peter, Dirk, was
beschikbaar en binnen zeer korte tijd was hij er om het team
compleet te maken. Tegen 10.30 uur begonnen de eerste
partijen, waar per ronde vier keer gegooid moest worden.
In totaal waren er vijf rondes. Tussen de poulewedstrijden
door was er een pauze van een klein uurtje, waar er de
mogelijkheid om wat te eten en te drinken.
Rond 17.30 uur was de prijsuitreiking:
Kapelleke 1: 2e plaats
Kapelleke 2: 50e plaats
Kapelleke 3: 85e plaats
Kapelleke 4: 91e plaats
Kapelleke 5 : 103e plaats
We hebben allemaal weer met veel plezier meegedaan en
hopelijk volgend jaar weer met zoveel teams.
Groetjes Marianne
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UPDATE NIEUWE
SCHUUR
Beste buurtgenoten,
Er is aan mij (Sjors van Nijnatten) gevraagd om weer een
update te schrijven over de nieuwe schuur. Zoals jullie weten
zijn we zaterdag na kindercorso weer van start gegaan.
De schuur was toen wind en waterdicht en we zijn toen
begonnen met de inrichting. We hebben onder andere het
volgende gedaan:
- Frames zetten van de binnenmuren
- Elektra in de frames maken
- Gipsplaten tegen de frames schroeven
- Voorlijmen van de wanden en naden dicht zetten
Er was van alles te doen. Het hele seizoen tot mei zijn we
met verschillende ploegjes mensen doorgegaan aan deze
werkzaamheden. In de kerstvakantie hebben we het riool voor
de schuur, tent en straatkolken aangepakt. Eén buurtgenoot
heeft de graafwerkzaamheden op zich genomen. Daar zijn
wij hem zeer dankbaar voor want met de schop was het
een onmogelijke klus geweest. Meer dan 300 meter riolering
hebben we in de grond gelegd met een mooi actief groepje
mensen. Dit zijn niet de leukste werkzaamheden, maar die
horen er wel bij. Petje af voor deze mensen.
Vele malen kregen we de vraag of we ook nog straatstenen
moeten hebben? Ik zei ‘ja, we hebben er nog niet genoeg en
zand moeten we ook nog bij hebben’. Een paar buurtgenoten
hadden dat heel goed begrepen en lieten de straatstenen en
het zand met vrachtwagens tegelijk komen. Niemand had dit
kunnen dromen maar zij ﬂikte het maar mooi. Er is toen ook
een begin gemaakt met het zandbed voor het straatwerk.
Dat ging zo goed vooruit dat er ook besloten is om te gaan
beginnen aan het straatwerk. Onze huisstratenmaker heeft
alles uitgemeten en is begonnen, samen met buurtgenoten.
Er werd een oproep gedaan voor mensen die zouden
willen behangen en daar is door diverse dames gehoor
aan gegeven. We hebben de grote binnenwand helemaal
in vakken verdeeld en de dames hebben er met diverse
soorten behang een mooi geheel van gemaakt. Het is nog
niet helemaal klaar, maar het ziet er al super uit. Het motto
was ‘meten is weten’.

Ook met het tegelwerk zijn we gestart. Een grote klus met
veel meters. Onze tegelzet-ster ondersteund met buurtgenoten
kregen er steeds meer zin in en het werd steeds mooier. Het
was grensverleggend voor diverse buurtgenoten.
De laatste twee maanden hadden we iedere donderdag van
alles bij de kofﬁe. Verjaardagen, jubilarissen of zomaar.
Van appelﬂappen tot worstenbroodjes, cake, gebak en zelfs
experimentele taarten (ook wel eens mislukte taart). We
lustten het allemaal.
De kofﬁepauzes werden ook gebruikt om diverse
vraagstukken te beantwoorden, bijvoorbeeld over de aan
te kopen materialen of het overleggen van de werkwijze.
Samen kwamen we dan tot een besluit.
Ook de verbanddoos kwam weleens op tafel, want waar
gezaagd wordt, vallen spaanders (of bijna vingers)!!!
We hebben ook dit jaar weer geprobeerd om zo min
mogelijk geld uit te geven. Dit valt niet altijd mee, maar
dankzij de vele materialen die we kregen of goedkoop
konden aanschaffen en door een paar mooie sponsoringen
van enkele buurtgenoten hebben we toch weer veel kunnen
maken en afwerken.
Laatst hebben we nog een bijeenkomst gehad met de
bouwploeg schuur om alles nog op een rijtje te zetten. We
gaan de dingen afwerken die nog moeten gebeuren. Er
zijn een paar mensen al in het achterste gedeelte van de
schuur bezig geweest zodat de tent in zijn geheel al na het
corso in de nieuwe schuur kan. In de toiletgroepen zijn twee
dames aan de slag gegaan om onze heraldiek in tegels te
mozaïeken, wat tot een heel mooi resultaat heeft geleid. Er
zijn al een paar toiletten globaal in orde gemaakt zodat we
die met corsoweekend kunnen gebruiken.
NA KINDERCORSO GAAN WE DE LAATSTE FASE IN!!!!!!!
Ik hoop dat ik jullie weer een beetje bijgepraat heb over het
wel en wee van de nieuwe schuur. Ik heb een paar mensen
van bouw schuur gevraagd om een stukje te schrijven over
hoe ze de bouw ervaren hebben, wat voor werkzaamheden
ze gedaan hebben, wat ze graag deden en hoe ze bij
de bouw schuur terecht gekomen zijn. Zie hieronder hun
verhalen!
Corsogroeten commissie bouw schuur
7

8

UPDATE NIEUWE SCHUUR
Na enkele maanden dat Henk twee keer per week met enkele
mensen begonnen was met het bouwen van de schuur,
ging ik ook een keer mee en vond het gelijk zo gezellig en
leuk dat ik iedere week ben blijven gaan. Ik heb van alles
gedaan, van cement draaien, storten, tot balken plaatsen
en alles wat verder maar nodig was. Het allerleukste vond
ik het samenwerken met een klein fanatiek groepje. Samen
met Mary en Sjors het mozaïek maken was toch wel een
toppertje.
Marianne van Overveld

Als er iets te doen is, dan help ik graag, wat het ook is. Toen
er mensen werden gevraagd heb ik met een fanatieke groep
Kapellekenaren samen te zijn. Ik heb overal aan meegewerkt
al ben ik niet echt handig. Je kunt echter altijd een handje toe
steken. Het leukste vind ik het schilderen maar ook de klussen
waar veel mensen voor nodig zijn. Dat is altijd gezellig. Ik
ben niet handig maar ik heb weer een hoop dingen geleerd
van de vakmannen die we hebben. Verder kijk ik er elke keer
weer naar uit om verder te gaan. Geweldig ﬁjn project en
een genot om me direct opgegeven.
Cees van Overveld (d’n Nil)

HAPJE, DRANKJE, MAQUETTE
Of is het drankje, hapje….enz. Maakt niet uit! We hebben
het over “de aftrap” van het corsoseizoen voor buurtschap
’t Kapelleke. Traditiegetrouw presenteren de ontwerpers hun
deﬁnitieve maquette eerst aan de buurtgenoten. Daarna kan
iedereen hem zien tijdens de Aardbeienfeesten.
Zaterdag 27 mei om 16.00 uur was het zover. Onder
tropische omstandigheden kwamen tal van buurtgenoten
naar de tent. Misschien was de opkomst groter geweest
wanneer het minder tropisch zou zijn geweest. We begonnen
daarom met een drankje om met een verfrissende blik naar
de presentatie over “Zeefdruk” van Wesley en Yoran te
luisteren. Rens ontbrak. Oververhit misschien?
Wat mij als oud ontwerper meteen opviel was de schitterend
uitgevoerde maquette. (Ik weet hoeveel tijd en werk hier in
steekt. Knap gedaan mannen.) Een fris en hedendaags idee
vorm gegeven in een strak raster. Zelfs de beweging kon
getoond worden. “Sabine en Mark” werden verscheidene
malen in en uit elkaar geschoven. Voor de aanwezigen
leverde dit een duidelijk en helder beeld op.

Na de presentatie was er gelegenheid tot het stellen van
vragen. Met name het ondersteunend geluid leverde nog
de nodige discussie op. Nadat de ontwerpers aangaven
dat dit nog aangepast zou worden keerde de rust weer.
Alhoewel….er werd natuurlijk weer volop gediscussieerd
en gespeculeerd over de kansen tijdens het komende corso.
Dit gebeurde tijdens de presentatie van de twee andere
belangrijke onderdelen, namelijk het drankje en het hapje.
Om een lang verhaal kort te maken; ’t Kapelleke is ready for
Zeefdruk!
De vraag blijft natuurlijk: “Is Zundert en de jury ook ready
for Zeefdruk?” We zullen het zien op de eerste zondag van
september.
Succes mannen!
Groet, Adrie de Meijer
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VEILIGHEID ONDER DE
CORSO CREATIES
Elk jaar verbazen wij ons over hoe mooi de creaties zijn en hoe
het allemaal kan bewegen. De beweging kan aangedreven
worden door handmatige handelingen van personen
onder de wagen of door mechanische hulpmiddelen zoals
hydrauliek - pneumatisch - elektro aandrijving. Door al deze
technieken vinden er onder de wagens veel handelingen
plaats en wordt er verbaasd gereageerd van ‘hoe kan dit
en als dat maar goed gaat’. Stichting Corso Zundert heeft in
samenwerking met de commissie veiligheid een aantal tips
op papier gezet en deze aan de buurtschappen gestuurd,
om proberen te voorkomen dat er personen onder de wagen
gewond raken en dat hier ook aan de veiligheid van deze
personen wordt gedacht.
Aandachtspunten en tips in het kader van de veiligheid van
personen die “onder”de corsowagen een taak hebben.
Onderscheid wordt gemaakt in :
A. Duwers /stuurman(nen) onder de wagen
B. Bedieners van handmatig gestuurde bewegingen
C. Bedieners van hydraulische - of pneumatische systemen of
computer en geluidssystemen
D. Figuranten op de wagen

A. Duwers /stuurman(nen) onder de wagen
o Zowel de duwers en de stuurman dienen snel onder
de wagen uit te kunnen. Daarvoor is vrije ruimte van
tenminste 40 cm noodzakelijk.
o Duwers dienen minimaal 1 m vanaf de voorkant van de
wielen verwijderd te zijn. Het koppelen aan de duwstang
kan, ingeval van uitglijden, voorkomen dat een duwer
onder het wiel bekneld raakt.
o Om snel te kunnen stoppen is bediening van de rem
binnen hand- of voetbereik van de stuurman noodzakelijk.
o Voor de stuurman / -vrouw geldt dat deze in verbinding
staat met de wagencommandant. Bij gebruik van
draadloze verbinding dient een reserveset voorzien van
draadverbinding op de wagen aanwezig te zijn.
o Ingeval er meerdere personen (B en C) onder de
wagen aanwezig zijn kan de stuurman in opdacht van
de wagencommandant de aanwijzing tot ontruimen
“duidelijk” kenbaar maken.

B. Bedieners van handmatig gestuurde bewegingen
C. Bedieners van hydraulische - of pneumatische systemen of
computer en geluidssystemen
Voor alle personen die zich “onder” de wagen bevinden
kunnen de volgende tips van belang zijn:
t QMBUFBV
o alle plateaus (vloeren) dienen van
voldoende
stevigheid te zijn en geen losse onderdelen te bevatten.
Openingen / spleten zijn niet aan te raden in verband
met vallende elementen.
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t HFFOVJUTUFLFOEFEFMFO
o Aan de binnenzijde van de corsowagen zijn de
constructiedelen inclusief de ijzeren matten te zien. Bij
aanwezigheid van personen is het zeer raadzaam om
uitstekende (scherpe en stompe) delen te verwijderen of
met zachte materialen te omwikkelen.
o De bevestigingsstangen aan het onderstel kunnen ook
uitstekende delen vormen die bij vallen of ontvluchten
gevaar opleveren. Ook hierbij kan een goede afscherming
worden aangeraden.
t USBQQFO
o In tegenstelling tot “vaste bebouwing” is geen concreet
advies te geven over aantallen en breedte van trappen
in vluchtwegen van een corsowagen. Belangrijk is om
de trappen voldoende stevig te maken (minder is de
keuze van gebruik van nog restanten “oud hout”.) Bij
“steile”trappen zijn handgrepen aan te bevelen.
o Voor wat betreft het aantal vluchtmogelijkheden
kan circa 10 personen per trap als vuistregel worden
toegepast om een snelle ontruiming (1 a 1,5 min) te
kunnen realiseren. Worden deze waarden overschreden
dan is een volgende vluchtmogelijk te overwegen.
o Corsowagens zijn niet primair gemaakt om te
ontvluchten maar het moet wel kunnen. Om een snelle
ontvluchting na te streven kan een of twee maal worden
geoefend. Dit is sterk aan te bevelen waardoor de
betrokkenen ook het gevoel krijgen hoe het ontvluchten
verloopt en ervaren de personen de vluchtmogelijkheden.
t SBJMJOHFO
o Voorkomen moet worden dat bij onverwachte
bewegingen van de wagen (stoppen, stoeprand of
onderling stoten) personen “naar beneden” kunnen
vallen. Daarom is een deugdelijke railing aan de “open
zijde” noodzakelijk.
t USBQTDIPUUFO
o Het kan voorkomen dat slechts “enkele” personen op
een positie (moeten) zitten waar de mogelijkheid van een
gedegen trap ontbreekt. Ook een te groot aantal personen
voor de beschikbare “vaste” trap is hiermee vergelijkbaar.
Voor het ontvluchten zijn dan trapschotten noodzakelijk.
De afmetingen dienen wel minimaal 60x60 te zijn om snel
erdoor te kunnen “kruipen”. Wel dient dan ook aandacht
te worden besteed aan de “vluchtweg” na het trapschot.
De ondergrond dient voldoende draagkracht te hebben of
er dient een ander hulpmiddel (zoals een goed bevestigd
touw al dan niet met knopen, of touwladdertjes) te zijn om
voor een goede vluchtmogelijkheid te zorgen.
t OPPEWFSMJDIUJOHMPTWBOBHHSFHBBU
o Onder de corsowagen kan een beperkte hoeveelheid
licht de vluchtroute veelal onvoldoende waarborgen. Het is
raadzaam om een permanent werkende, en onafhankelijk
van een aggregaat, soort van noodverlichting aan te
brengen.

t BHHSFHBBU
o Het aggregaat is het meest risicovolle onderdeel van
een corsowagen dat brand kan veroorzaken. (Zelf in brand
gaan of door warmteafgifte kunnen andere onderdelen
ontsteken) De vluchtroute zal dus zeker niet langs of over
een onbeschermd aggregaat mogen zijn gesitueerd. Om
de vluchtweg veilig mogelijk te houden moet overwogen
worden om gedegen afscherming van het aggregaat te
maken. Voor de blussing van een beginnend brandje van
het aggregaat dient direct over een poederblusser van 6
kg te kunnen worden beschikt. De blusser is dus niet naast
het aggregaat geplaatst.
t WPPSLPNJOHCFLOFMMJOHCFXFHFOEFPOEFSEFMFO
o Bewegende (onder)delen kunnen de oorzaak zijn van
een beknelling. Er dient daarom zorg te worden gedragen
dat geen lichaamsdelen tussen bewegende (onder)
delen kunnen komen. Dat geldt tevens voor loshangende
kledingsstukken van de bedieners.
t CFTDIFSNJOHSJTJDPWPMMFPOEFSEFMFO )%TMBOHFO
o In een aantal situaties wordt gebruik gemaakt
van hydraulische of pneumatische aandrijving voor
bewegingen. Daarvoor dienen slangen die de “hoge
druk” naar de onderdelen verplaatsen. Om het risico
van beschadiging maximaal te beperken dienen alle
slangen voldoende beschermd te zijn tegen mechanische
beschadigingen. Ook de compressors dienen voldoende
beschermd te zijn en voorzien van de noodzakelijke
(over)druk ventielen.
o Bij gebruik van pneumatische aansturing dient het
drukvat met waterdruk te worden “afgeperst” en dient
voldoende verankerd te zijn aan het chassis.
t CMVTNJEEFMFO
o Indien er zich geen personen, anders dan de stuurman
en de duwers, onder de wagen bevinden kan een 6 kg
poederblusser volstaan.
o Als er meerdere personen in de wagen zitten voor
bediening van apparatuur of beweging van onderdelen
dient een schuimblusser als blusmiddel. Een poederblusser
veroorzaakt gezondheidsproblemen (ademhaling en
diarree) Ook ﬂessen water en natte dweilen kunnen een
beginnend brandje snel intomen.
t WMVDIUQBEWBOBGQMBUFBVTNFUUSBQTDIPUUFO
o De route die moet worden gevolgd om te ontvluchten
dient goed begaanbaar te zijn en te blijven. Er mogen
geen (losse) obstakels zijn die een vlotte doorgang
belemmeren.
o Indien gekozen moet worden voor ontvluchting via een
trapschot (min 60x60 cm) dient dit schot met één (trap)
beweging te kunnen worden verwijderd. Ter voorkoming
van een vallend deel op het publiek, kan een kabeltje
dienen. De te volgen vluchtweg dient beloopbaar te zijn.

t [FMGSFE[BBNIFJE
o Doordat door de aard van een corsowagen het
redden / bevrijden van personen door derden nauwelijks
mogelijk zal zijn, dienen alle personen in, op en onder de
wagen zich zelf te kunnen redden.
t SPMWFSEFMJOHFOPFGFOJOHFO
o De wagencommandant heeft onder andere tot taak de
borging van de veiligheid van personen. Hij/zij geeft de
opdracht tot ontruiming van de wagen. Iedereen meldt
zich bij hem/haar op veilige (>5 m) plaats.
o Voordat de wagen de bouwplaats verlaat moet de
wagencommandant over alle namen van alle personen te
beschikken die bij de wagen betrokken zijn.
o Indien zich meer dan 10 personen voor bediening
onder de wagen bevinden kan worden overwogen om
een “interne” coördinator aan te stellen.
o Omdat het geen dagelijkse routine is, is het sterk aan
te bevelen om het ontruimen van een corsowagen te
oefenen.
t BGTQSBLFOPWFSXJK[FiTJHOBMFSFOBMBSNFSFOwPOUSVJNJOH
o Iedereen is tijdens het rondtrekken van de stoet “druk
met werkzaamheden bezig”. Het is daarom raadzaam
een middel aan te brengen waarmee een “risico” wordt
gesignaleerd. Bij voorbeeld een bocht, een verkeershobbel
of remmen. Dit signaal kan, mits iets anders uitgevoerd,
ook voor de ontruiming worden aangewend.

D. Figuranten op de wagen
t WMVDIUQBEWBOmHVSBOUFO
o Figuranten staan veelal aangelijnd ter voorkoming van
vallen. Iedere ﬁgurant dient zelf zijn/haar bevestiging los
te kunnen maken.
o De route die moet worden gevolgd om de wagen
te ontvluchten dient goed begaanbaar te zijn en dient
voldoende sterk te zijn ter voorkoming van “er doorzakken”
o Bij personen op enige hoogte, die aangelijnd zijn,
zal ook de zelfredzaamheid goed doordacht moeten
zijn. Borging met slotjes e.d. moet te allen tijde worden
vermeden.
t [FMGSFE[BBNIFJE
o Doordat door de aard van een corsowagen het
redden / bevrijden van personen door derden nauwelijks
mogelijk zal zijn, dienen alle personen in, op en onder de
wagen zich zelf te kunnen redden.
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RetroVisie

CORSO ZONDER GRENZEN 2017
Op 25 juni heeft het evenement Corso Zonder Grenzen weer
plaatsgevonden op het terrein van buurtschap Klein Zundert.
Ook dit jaar deed onze buurt weer mee met een team. Dit
team bestond uit Agnes, Michel, Joey, Gianni, Mathieu,
Tommie, Chloë en Kim. De sfeer zat er deze dag goed in
afgezien van het feit dat sommige mensen een nogal zware
ochtend hadden. Dit is natuurlijk best normaal bij de mensen
van het Kapelleke. Wij houden nu eenmaal van alles wat ook
maar enigszins lijkt op een gezellige avond.

Alles was kapot. Maar dit dreamteam kan natuurlijk ook wel
meer als alleen bier drinken en dingen slopen. Wij kunnen
natuurlijk de regels ombuigen! Zo werden er bijvoorbeeld
bij het sponsvangen regelmatig sponzen onder en langs
het grote hangende zijl gegooid in plaats van er overheen,
terwijl dat eigenlijk de bedoeling was. Met enige gehaaide
aﬂeidende tactieken lukte het ons gesmeerde team om de
zaak een beetje voor de gek te houden.
Aan het eind van de dag hebben we (natuurlijk) nog wat
gedronken terwijl we aan het kijken waren naar de ﬁnale.
Later was er de prijsuitreiking waarbij ons dreamteam de
22ste plek kreeg van de 31. Maar het was zeer gezellige
dag, en dat is het belangrijkste!
Groetjes Kim Wijnings

Op deze dag werden er verschillende spellen gespeeld,
waaronder het ober spel, bloemenkisten stapelen, een
stormbaan en nog veel meer. Zo was er ook een zeephelling
en bij deze zeepheling was het de bedoeling dat je zo veel
mogelijk plastic ringen bovenaan de schans kreeg. Maar
aangezien deze hele helling ﬂink was ingesmeerd met zeep
en bovenaan nog een paar mensen stonden met een tuinslang
om het nog gladder te maken, werd het bijna onmogelijk om
boven te komen. Er werden dan ook verschillende schuivers
gemaakt, waarvan je bij sommige je hart vasthield. Maar
ook de andere spellen waren erg leuk om te doen, zoals
bijvoorbeeld het frietvet curling. Dit mocht ons team als
eerste doen samen met een van de teams van buurtschap
Raamberg. Na nog geen vijf minuten met de frietvetﬂessen te
gooien en te schuiven hield het Kapelleke de eer weer hoog.
13
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Stekplantjes zetten
Half mei moeten er 3000 stekplantjes worden zetten.
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CORSO COLOR RUN
Samen met oma gingen we op de ﬁets kijken naar de Corso
Color Run. Het weer was heerlijk. Vanaf de rotonde kwamen
we al bekende buurtgenoten tegen. We ﬁetsten een stukje
door en kwamen tante Ilona en mama tegen. Daar gingen we
het terrein op. De muziek kwam ons al tegemoet. We gingen
bij de rest van de buurtgenoten staan. Hardlopen is niet
aan mij besteed, maar er ging ook een groepje wandelen.
Na even nadenken gingen tante Ilona en ik meewandelen.
We gingen ons inschrijven en kregen een shirt. Deze was
voor mij wel te groot. De warming up was al begonnen.
Daar deden ze allerlei oefeningen op een grappige manier
en eindigen ze in een polonaise. We verzamelden ons bij
de start en de hardlopers waren snel weg en wij kwamen
er achterop. Het leukste was dat je bij elke ronde een
andere kleur kreeg en zo maximaal 5 rondes. We hebben
3 rondes kunnen wandelen. Ik vind het wel jammer dat je
de kleuren maar op 1 plek kreeg, want dat was toch wel het
leukste. Je moest dan wel goed je mond dicht houden. Mijn
ogen waren beschermd door de zonnebril die we hadden
gekregen. Onderweg zijn we aangemoedigd en heb ik naar
iedereen gezwaaid. Volgend jaar zal ik meedoen op mijn
space scooter of weer wandelend samen met tante Ilona. De
kleuren gingen goed uit mijn haren ‘s avonds. Ik hoefde niet
eens shampoo te gebruiken.
Groetjes Stef Doomen

Zaterdag 20 mei 2017 ben ik samen met Inge naar het
parcours gelopen om te gaan kijken naar de deelnemers.
We zijn wat later vertrokken omdat het begin van de middag
nog regent. De Colorrun zelf begon om twee uur met de
kleine voetballertjes deze liepen maar 1 ronde mee, dit heb
ik alleen gezien op de app. Bij het begin van de afzetting
komen we ons ma en Stef tegen, zij gaan ook kijken naar de
deelnemers. Verder bij de entree van de Moerse boys worden
we al tegengehouden door twee collega buurtgenoten van
de buurtschap de Markt. We wilden graag doorlopen maar
we moest wachten tot de renners voorbij waren. Zij vertelden
ons dat de nieuwe ronde bijna begon. Dus we zijn eerst
maar naar de start (parkeerplaats van de Moer) gelopen.
Daar kwamen we een aantal buurtgenoten tegen.
Een aantal van hun gingen met de Oranje groep mee
wandelen van 16:00 uur. Ik wilde eerst niet meegaan maar
ik zag aan Stef dat hij wel graag wilde lopen. En wie kan
er nou “nee” zeggen tegen dat manneke. Dus we zijn ons
snel gaan inschrijven voor deze ronde. Na onze shirts te
hebben aangetrokken hebben we ons weer toegevoegd bij
de anderen. De groep wandelaars wordt steeds groter. We
zijn met 9 wandelaars Luc, Jolanda, Saskia, Henk, Nikita,
Rob, Joey, Stef en ik. Om kwart voor 4 begon de opwarming
voor de deelnemers.
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de Markt. Hallo geroepen bij buurtgenoten en weer verder
lopen. Bij de tweede doorkomst kregen we de mooie kleur
geel toegegooid. Ik moet zeggen dat de gooiers wel heel
fanatiek het poeder over ons heen gooiden (he Ruud). Bij
iedere ronde werden ze veel enthousiaster met het gooien
van de poeder. De aanmoedig aan de kant werd ook steeds
leuker, het ging al van aanmoedigen tot high ﬁve. Dit vond
Stef wel heel erg leuk (wij natuurlijk ook). Stef werd steeds
vrolijker en ging al zwaaien naar voorgaande auto’s op de
Bredaseweg.
We werden wel steeds ingehaald door de renners maar er
waren er ook bij die stiekem een stukje binnendoor gingen.
We noemen geen namen maar ze staan wel op de foto. Bij de
derde ronde kregen we de kleur groen. Dus weer een nieuwe
ronde om te lopen het weer wordt steeds beter, er komt zelfs
een zonnetje door en het wordt ook steeds gezelliger, we
worden er melig van.
Helaas konden we niet de vijf rondes afmaken want om
vijf uur begon er weer een nieuwe groep. Dus bij de laatst
doorkomst kregen we de kleuren paars en rood tegelijk. Het
was een hele bonte kermis.
We zijn aan de kant van het parcours verder gaan buurten
en drinken en een hapje gaan eten. Er is genoeg keus van
broodjes kaas tot broodjes spek, goed verzorgd door onze
catering dames. Het is ook heel leuk om al die mensen
van de laatste voorbij te zien komen in alle kleuren van de
regenboog.

Gezellig springen en dansen op muziek, dat is voor ons
niet weggelegd dus we hebben maar gekeken behalve Stef
die kan zich goed vermaken op deze muziek. We konden
om 16:00 uur starten gelijk met de renners, gelijk werden
we bestrooid met de kleur Oranje. Gelukkig kregen we wel
allemaal een bril bij het inschrijven voor de veiligheid van
onze ogen. Gelijk na de kleur kregen we bekertje water.
Dat was maar goed ook want ik was vergeten om mijn
mond dicht te houden tijdens het gooien van het poeder. Dus
lekker kleuren tuffen. Tijdens de wandeltocht werd er hard
gejubeld door een aantal buurtgenoten van Kapelleke en

Aan het einde van de rondes word er nog een loterij
gehouden. Bij de inschrijving kreeg je een lotnummer, deze
werd uit de emmer getrokken. Stef en Ik hebben allebei een
diner bon gewonnen met een ﬂes wijn. De wijn is natuurlijk
voor mij (jammer Stef je bent nog geen 18 jaar).
Bij de ﬁnish kregen we een zakje gekleurd poeder deze
werd al leeg gemaakt over iemands hoofd voordat de
gezamenlijke kleurenexplosie begonnen is. Jolan en ik zijn
net twee blije pubers hoe wij sprongen bij het leeg gooien
van het kleurenpoeder tijdens de explosie. De kleuren vlogen
de lucht in. Dit was een leuk gebeuren met alle lopers van
de colorrun.
Na deze blije gebeurtenis begon de after party van DJ Hans.
De vrolijke noot werd in de lucht geblazen. Van house tot
de polonaise. Hans heeft nog tot het einde van de avond
doorgespeeld voor de mensen die lekker kunnen blijven
hangen.
Ik bedank iedereen die voor deze leuke en gezellige dag
hebben gezorgd.
Ilona Loose
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BARBECUE 'T KAPELLEKE
Zaterdag 1 juli was het weer zover, de jaarlijkse BBQ!
Wat minder mensen als normaal hadden zich opgegeven.
Sommigen vonden het belangrijker om een rondje te gaan
ﬁetsen (nee hoor, Wim! Ik heb gesponsord hoor). De
activiteitencommissie heeft zich weer van hun beste kant
laten zien door een heerlijke BBQ te regelen. Nadat Lennart
de opening had gedaan kon iedereen aan de slag met het
braden van zijn vlees. Dit smaakte goed. Wat het eten echter
wel gevaarlijk maakte, waren de rondvliegende vorken en
messen. Zou het aan de kwaliteit hebben gelegen of kennen
de meeste buurtgenoten hun eigen krachten niet?
Na de eerste ronde eten stelde de ene onbekende aanwezige
man zich voor: Jan Knoop. Hij had voor ‘t Kapelleke een
leuk quizje in elkaar gezet. De activiteitencommissie had de
buurtgenoten al in groepjes ingedeeld en nadat iedereen
zijn groepje had gevonden, was het de bedoeling dat er
groepsnamen bedacht werden. Van logische namen (want
ja, als je rechtsachter zit, dan is rechtsachter een logische
naam) tot aan een drankbestelling als naam, je kon het zo
gek niet bedenken. De groepjes waren zo verdeeld dat er
bij de meeste een goede combinatie was van jong tot ietsje
ouder, zodat veel kennis was! Maar dat viel toch best een
beetje tegen. Jan had erg zijn best gedaan om goede vragen
te bedenken. Die stiekem best vaak te maken hadden met
onze buurt, wagens of sponsoren. Als er een discussie los
barstte over een antwoord over een naam, werd er gewoon
even naar de bron gebeld. Dat kan natuurlijk allemaal.
De quiz bestond uit aantal vragenrondes, een raad-je-plaatjeronde en een muziekronde. De muziekronde was voor

sommige groepjes het moment om hun inhaalslag te maken.
Met het niet ontdekte thema broers (wat is het toch makkelijk
als je sommige dingen op voorhand zou weten). Tussen de
vragen door werd er nog wat vlees op de BBQ gegooid en
was er nog een heerlijk toetjesbuffet!
Nadat iedereen zijn stinkende best had gedaan, kon er
natuurlijk maar één de winnaar zijn. Bij deze nogmaals de
felicitaties aan team Stille Wateren..
Buurtgenootjes, bedankt voor de gezelligavond!
Ohja, aangezien ik die zondag moest werken en langs de
troeteleik reed, heb ik gelijk het meest speciﬁeke antwoord
op de vraag ‘waar staat de Troeteleik?’ Die staat in de
middenberm op de A58, bij HMpaaltje 57.4 tussen afslag
Ulvenhout en knooppunt Sint Annabosch.
Groetjes Linsday Boomaerts
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CORSO ZUNDERT IN
SAMENWERKING MET...
Corso Zundert organiseert elk jaar in samenwerking
met de adviescommissie veiligheid corso Zundert, Regio
Brandweer Midden West Brabant en de buurtschappen
corso brandweeroefeningen. Deze oefeningen zijn niet
alleen bedoeld voor de brandweer, maar meer voor de
buurtschap en corsobouwers wat zij in de eerste minuten
moeten doen voordat de brandweer gearriveerd is. Elk jaar
zijn er 5 buurtschappen die hiervoor in aanmerking komen
en een verschillend scenario krijgen. Dus na 4 jaar zijn
alle 20 buurtschappen bezocht door de brandweerkorpsen
Rucphen, Rijsbergen en Zundert.
Hoe gaat dit in zijn werk: In november worden het bestuur
van de buurtschappen en de veiligheidscoördinatoren
die in aanmerking komen aangeschreven vanuit de Regio
Brandweer Midden West Brabant met een vijftal datums
wanneer de oefening zal plaats vinden. Komt deze datum niet
uit dan kunnen zij contact opnemen met de Regio Brandweer
Midden West Brabant en wordt er in samenspraak een
nieuwe datum gepland voor een bepaalde datum.
In de maand april/mei worden zij uitgenodigd voor een
informatieavond op de brandweerkazerne in Zundert waar zij
tevens kennis kunnen maken met de Brandweer, teamleiders
en oefenleiders die het scenario uitzetten. Bij deze avond
is ook de adviescommissie Corso Zundert aanwezig. De
informatie richt zich naar het buurtschap wat zij zelf aan
initiatief kunnen ondernemen in de eerste minuten voordat
de brandweer gearriveerd is. Scenario`s zijn van: brand,
rookontwikkeling, ontruiming, EHBO tot reanimatie toe.
Donderdagavond 29 juni stond in het teken van de 4
jaarlijkse Corso Brandweeroefening bij ons buurtschap `t
Kapelleke. D.m.v. laswerkzaamheden en het verwarmen (met
een gasbrander) van een buis heeft de naastgelegen stapel
telefoonboeken brand veroorzaakt en de trap in brandgezet.
Door de paniek die ontstond is een bouwer die op de derde
steigerverdieping werkzaam was een hartstilstand gekregen.
De veiligheidscoördinator kwam in actie en heeft de
aanwezige bouwers verzocht om de bouwtent te verlaten en
naar de verzamelplaats te gaan. Tevens heeft hij geroepen
of er aanwezige waren die konden reanimeren? Eén
persoon had een EHBO- reanimatie cursus gevolgd maar
had hoogtevrees, met gevolg dat er niemand was die dit
kon. Uiteindelijk was er iemand anders die zei “laat mij het
proberen”! Samen met de veiligheidscoördinator hebben zij
geprobeerd om het slachtoffer te redden.
Ondertussen was de brandweer gearriveerd en begonnen
zij met hun reddings/blusactie. Door de ontstane paniek
kwamen ze er op de verzamelplaats achter dat er nog een
aanwezig bouwer ontbraak. Waar was hij?? Niemand wist
waar hij was. Een enkele bouwer had hem wel gezien en
gesproken bij het arriveren op de bouwplaats.

De veiligheidscoördinator had ondertussen de reanimatie
overgelaten aan zijn medebouwer en was opzoek gegaan
naar de vermiste persoon. Het bleek achteraf dat hij in de
nieuwe loods werkzaamheden verrichte en daar van de trap
gevallen was en bewusteloos op de grond lag. Door dit extra
slachtoffer moest de brandweer zijn inzet aanpassen en zijn
manschappen verdelen.
Dit was het scenario wat gespeeld is. Deze oefening is in
bijzijn van de brandweer, advies- commissieveiligheid en
aanwezige bouwers geëvalueerd. De conclusie eind van
de avond/oefening was: het buurtschap weinig initiatief
vertoond, dat er weinig aanwezige waren die kunnen
reanimeren c.q. EHBO hebben.
Tip indien nodig:
Deﬁbrillator is aanwezig bij fysiopraktijk Kevenaar
Deﬁbrillator aanwezig Akkermolenweg tegenover ingang
Moerse Boys
Bel 112 geef aan dat het om hartstilstaand gaat
“Is het iets voor mij om een reanimatie cursus te volgen”
Zijn er bouwers die BHV(bedrijfshulpverlener) hebben? Geef
dit door aan het bestuur.
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HET BLOEMENVELD
VAN 'T KAPELLEKE
Het bloemenveld van onze buurtschap is al weer enkele
jaren tussen de Veldstraat en de nieuwe randweg gelegen.
Een aantal buurtgenoten weten de weg naar het veld dan
ook prima te vinden, andere echter weer niet. Maar wat komt
er zoal bij kijken om zo’n mooi veldje te creëren en wie
doen dit dan allemaal. Daarover ga ik jullie hieronder even
bijpraten.
Allereerst kan een bloemenveld niet zonder zijn
bloemenmannen en vrouwen die tijdens het plukseizoen de
bloemen plukken voor de leveringen en de niet verkoopbare
bloemen toppen en afvoeren in ons groot bloemenarchief
tussen de bebossing achter het veld. Om bloemen te krijgen
moeten er eerst knollen geplant worden. Deze knollen worden
gedeeltelijk uit onze eigen kuil gehaald en gedeeltelijk
bijgekocht via diverse handelskanalen. Dit aanschaffen wordt
al in de winter voorafgaand aan het seizoen gedaan door Ivo
en ondergetekende, wij zijn dan ook de vertegenwoordiging
vanuit de buurt in het algemeen bestuur van de Zundertse
Bloemencommissie.
Deze commissie overlegt een aantal keren per jaar, waarbij
afspraken worden gemaakt over de leveringsvoorwaarden,
organisatorische en logistieke handelingen gedurende
het corsojaar, teelt technische zaken, handelszaken en de
verkoop- en inkoopprijzen. Tevens worden in het weekend
voorafgaand aan het corso de bloemen evenredig
verdeeld over de buurtschappen al na gelang behoefte en
beschikbaarheid. Nadat de knollen zijn besteld, kunnen we
deze ergens half maart ophalen of ze worden direct in onze
schuur afgeleverd.

De knollen in onze kuil worden ook tegen eind maart uit de
kuil gehaald en beoordeeld op geschiktheid om te planten.
Deze werkzaamheden worden voornamelijk door de
senioren in onze buurt uitgevoerd onder bezielende leiding
van Kees Kersten en Cees Hoendervangers. Alvorens de
knollen de grond in gaan wordt de grond bemest met kalk
en runderdrijfmest om een goede voedingsbodem te vormen
voor onze knollen. Onder het motto “Stront in de grond
maakt de dahlia gezond”
Dan wordt de grond nog gediepwoeld om alles lekker te
beluchten en vervolgens wordt alles netjes geploegd en
worden de voren getrokken om de knollen te kunnen zetten.
Ondertussen heeft Ivo dan het plantschema klaar en weten
we precies welke knollen we waar gaan zetten.
Dan breekt de dag aan dat we de knollen planten, hierbij is
ons motto ‘Vele handen maken licht werk”, kortom met een
man of 25 lukt het de buurt elk jaar weer om de knollen in één
dag in de grond te krijgen en een leuke afterparty te houden
waarbij de kaboutertjes voor het nodige drankgelag zorgen.
Na ongeveer drie weken beginnen de eerste dahlia’s de kop
boven de grond te steken en dan wordt het tijd om het onkruid
dood te spuiten. Na twee weken beginnen we met schoffelen
en hakken, hierbij zijn zowel de senioren op dinsdagmorgen
en donderdagmorgen actief als ook de jongere senioren op
maandagavond en woensdagavond. Als het dan tussendoor
niet regent vanuit de hemel, zullen we zelf de planten van
water moeten voorzien, hierbij zijn we per keer toch wel ruim
één dag in de weer met het verzetten van de sproeiers en het
aanzetten van de installatie.
Begin juli zijn onze dahlia’s al weer zo groot dat ze niet
meer alleen op eigen benen kunnen staan en daarom helpen
we ze door te ondersteunen met houten palen op de kopse
kanten en ijzeren paaltjes tussen in, hier spannen we dan
touw door zodat alles lekker stevig blijft staan. Ook wordt
er tussendoor nog gespoten om de ongewenste insecten en
schimmels van onze plantjes af te houden. In juli knippen we
de dahlia’s nog even terug, zodat ze lekker doorgroeien op
het blad en niet te vroeg veel bloemen geven.
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HET BLOEMENVELD
VAN 'T KAPELLEKE
Dan begint eind juli het plukken, de eerste plukken zijn nog
gering, maar naarmate het corso nadert worden de aantallen
te plukken kisten ook groter en is alle hulp welkom, zowel
overdag als ’s avonds. Eén week voor corso plukken we nog
voor de koeling en dan komt de grote pluk voor onze eigen
wagen, hierbij willen we natuurlijk zoveel mogelijk bloemen,
anders moeten we ze bijkopen. Als dan na corso de tent
weer is opgeruimd volgen er in die week en de twee weken
na het corso nog twee drukke plukweken, waarbij ook alle
zeilen bijgezet moeten worden om alles te kunnen leveren,
hierbij is ook zeker alle hulp meer dan welkom.
Eind september stopt het leverseizoen en kan de dahlia rustig
gaan afsterven en zijn energie in de knol stoppen, zodat
we deze goed kunnen inkuilen en volgend jaar weer kunnen
planten. Voordat de knollen ingekuild kunnen worden, zullen
we eerst de touwen, ijzeren paaltjes en houten paaltjes weer
van het veld moeten halen en in onze winteropslag plaatsen.
Dan wordt het loof van de knollen geklepeld, zodat we alleen
knollen overhouden. Vervolgens komt de dag dat de knol de
grond uit mag, eerst worden de bedden met de soorten die
we over kunnen houden losgeschud, vervolgens worden de
restanten van de stengels afgeknipt en kan de knol de kuil in,
wat eigenlijk een berg is met stro en zand?
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Als we deze klus dan ook weer geklaard hebben met
zo’n mannetje of 20 kunnen we daarna nog even lekker
ontspannen met een hapje en een drankje. Ook hier zijn de
kaboutertjes van ‘t Kapelleke weer bij. Dan is het ondertussen
weer november en gaan de senioren eerst genieten van de
veldborrel om daarna weer aan het nieuwe jaar denken,
kortom het leven op en rond het bloemenveld gaat een heel
jaar door.

Om dit organisatorisch allemaal in goede banen te leiden is
er een veldcommissie bestaande uit buurtgenoten tussen de
30 en 75 jaar, maar ook hier is de jeugd aan het meelopen
om de in de toekomst de organisatorische taken mee over te
nemen.
Groetjes, Ruud

BEACHVOLLEYBAL TOERNOOI
SCHIJF
Op een warme zonnige zondag zijn we met maar liefst vier
teams vertrokken vanuit de bouwplaats naar Schijf. Zelf zat
ik in team 3. Eenmaal aangekomen hadden we ons goed
voorbereid op de hitte en werd er extra water gedronken.
Eenmaal spelende waren sommige teams goed op weg. Voor
mij zelf was het de eerste keer dat ik mee deed en ik vond
het erg leuk. Ook was er dit jaar een team met de (ouderen)
waar mijn ouders bij zaten. De hele ochtend en middag werd
er dus fanatiek gevolleyd van jong tot oud, maar helaas geen
prijzen voor ons dit jaar volgend jaar hopelijk meer succes.
Uitslag:
Kapelleke1: 9e
Kapelleke2: 4e
Kapelleke3:31e
Kapelleke4: 30e
Groetjes Mathieu Bartels
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COLUMN
VAN D'N NIL
Kiezen, een keuze maken, het blijft moeilijk!
Het leven bestaat meestal uit het maken van keuzes. Als je
jong bent dan wordt er meestal voor je gekozen. Wat je te
eten krijgt, welke kleren je aan moet, naar welke school je
gaat. Allemaal keuzes die je zelf niet hoeft te maken. Ons
moeder legde mijn kleren altijd klaar. Als we op zaterdagmiddag in de wasteil hadden gezeten voor het potkacheltje
in keuken, dan lag daar je gestopte hemd, een borstrok en
een stijve blouse klaar. O ja, er lag ook nog een korte broek
en een gestopte witte onderbroek bij. Vergeet ik nog iets?
Natuurlijk! Sokken, die waren overigens ook gestopt. Voor
de jongeren onder ons zal ik het een en ander toelichten.
Een borstrok ook hemdrok, wambuis, kamizool of doublet
genoemd, is een extra warm kledingstuk dat in koude periodes gedragen wordt. Een gestopt hemd of onderbroek is
eigenlijk tot op de draad versleten ondergoed, dat net zo
lang wordt gemaakt, totdat het echt niet meer kan. Maar ja,
je had geen keus.
Later moet je zelf keuzes gaan maken. Wat wil ik doen om de
kost te verdienen? Welke school zal ik gaan? Oeps, nu moet
ik nog een meisje leuk gaan vinden ook. Wat zou er bij mij
passen? Jeetje, nu moet ik gaan zeggen of dat ik wel of geen
snotapen op de wereld wil gaan zetten met mijn lief. Het
moeilijkste van dit alles is dat je van te voren nooit weet of
je de juiste keuze hebt gemaakt. Je laat je gevoel spreken en
soms denk je er ook nog bij na. En dan kan het nog erger. De
wintermaanden zijn aangebroken en er moet een bloemencorsowagen worden gekozen. Wederom een keuze maken
dus. Maar je moet de keuze niet alleen maken. Je krijgt te
maken met een groep buurtgenoten die allemaal verschillend
zijn. En toch moet er worden gekozen. Wat nog erger is: je
moet buurtgenoten gaan teleurstellen, omdat wij nu eenmaal
niet in staat zijn om meerdere wagens te bouwen. Dat was
vroeger nog een tijdje anders. ’t Kapelleke heeft ooit twee
wagens gebouwd. Ook toen lukte het niet om de eerste prijs
te halen, ook al hadden we de punten bij elkaar opgeteld.

Bij het jeugdcorso moesten Ivo, onze Henk en ik natuurlijk ook
keuzes maken. Dat was een stukje simpeler. Wat bruikbaar
was van de “grote wagen” werd omgetoverd tot hét ontwerp.
Zo hadden we “De drakendoder”, “Het huisje en de draak”
en “De Koning en de draak”. Jaja, erg origineel allemaal.
Even terug naar de “grote wagen”. Nog steeds vind ik de
wintermaanden uitermate spannend. Wie komen er met een
ontwerp, wie worden er gekozen, wie gaan hun niet gekozen
ontwerp indienen bij een andere buurt. Vooral dat laatste
houdt mij altijd ﬂink bezig. De buurtschap heeft alle mensen
hard nodig en in het verleden zijn diverse mensen van ’t
Kapelleke naar een andere buurt gegaan om hun wagen te
kunnen bouwen. Denk aan René en Eric die succesvol waren
bij Klein Zundertse Heikant en nu bij de Berk zijn geland.
Kees, Ronald en Bas die bij buurtschap Markt actief zijn
geweest en bij Klein Zundert. Gerard van Erk die voor diverse
buurtschappen een ontwerp heeft gemaakt. Ook Zolav, die
zijn weg in ontwerpersland gevonden lijkt te hebben, maar
die waarschijnlijk nog boos is over zijn in stukjes gezaagde
NAC-ﬁets. Dan hebben we natuurlijk ook nog Gijs Martens.
Hij vormde met Adrie, Wim en Ron een ijzersterk viertal.
Hij zit na een uitstapje naar Stuivezand weer bij buurtschap
Molenstraat. Misschien vergeet ik nog wel iemand, maar ik
wil maar aangeven dat we al heel wat kwaliteit hebben verloren. Gelukkig zijn enkele van de genoemde mensen weer
teruggekeerd op het oude nest. Groot was mijn vreugde toen
ik hoorde van het voorstel van Ronald om de eigen ontwerpers, die nog actief zijn binnen de buurtschap, bij elkaar te
brengen en elkaar te versterken. Maar dan is toch weer de
enorme teleurstelling bij de “afvallers”. De keuze is niet op
hen gevallen. Ook dat hoort bij keuzes maken. Het gaat wel
eens ten koste van anderen die ook heel hun ziel en zaligheid
er in hebben gestopt. Ik hoop echter dat we dit jaar een keer
zullen scoren met onze wagen, maar helaas zijn we weer
afhankelijk van de keuzes die de jury zal gaan maken. Waar
we zelf geen keuze in horen te maken is inzet, gezelligheid
en saamhorigheid. Dat is een must! Ik moet zeggen dat we
de eerste weken van het bouwseizoen prima zijn doorgekomen. Goede opkomst en een voortreffelijke sfeer. Vasthouden
buurtgenoten! En nu maar hopen dat de jury de juiste keuze
zal gaan maken. En wat zou ik graag de komende wintermaanden zonder stress door komen. Mooie wagen kiezen
en iedereen binnen boord houden. Maar die keuze is helaas
niet alleen aan mij.
Een andere belangrijke keuze zullen we moeten maken
tijdens de eerstkomende jaarvergadering. Voorzitter Lennart
gaat een jaartje eerder met pensioen dan gepland en de
beoogde opvolger Mathieu is er nog niet klaar voor. We
zullen dus voor een jaartje of 9 een tussenpaus moeten
hebben. Ik hoop dat we een goede keus gaan maken en dat
het voortbestaan van onze mooie buurtschap niet in gevaar
zal komen.
Tot de volgende rit!
D’n Nil
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MEDEDELINGEN CORSOWEEKEND
Beste buurtgenoten,
De eerste zondag in september nadert weer en dat betekent
dat we de laatste hand leggen aan de bouw van de wagen.
Zoals u van ons gewend bent, volgen hieronder nog wat
huishoudelijke mededelingen rondom de laatste bouwweek.
Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om tegen gereduceerde prijs entreekaartjes in de vorm van polsbandjes te
kopen voor het tentoonstellingsterrein. Dit jaar zal dat zijn op
dinsdag 29 augustus en woensdag 30 augustus a.s. tussen
20.00 en 21.00 uur in de tent.
Op donderdag 31 augustus starten we om 13.00 uur met het
plukken van de bloemen op ons bloemenveld dat te bereiken
is via de Veldstraat. Zodra de eerste bloemen bij de tent gearriveerd zijn, starten we hier met het steken. Aan het begin van de avond zal in overleg met de ontwerpers ook begonnen worden met het tikken van de bloemen op de wagen.
Op vrijdag 1 september vervolgen we onze werkzaamheden
vanaf 09.00 uur, zowel in de tent als op het bloemenveld,
voor zover de bloemen nog niet zijn geplukt.
Op zaterdag 2 september starten we om 08.00 uur en
werken we door totdat de laatste bloem bevestigd is.

Op zondag 3 september zal om 06.00 uur de tent
opengemaakt worden en daarna zal de wagen buiten gereden worden. Heeft u nog interesse om de tent te helpen openmaken, meld u dan aan bij een van de leden van het bestuur.
Alle hulp is welkom.
Op maandag 4 september beginnen we om 09.00 uur met
het afbreken en opruimen van de tent, zoals gebruikelijk. Zo
rond het middaguur stoppen we hiermee.
Op dinsdag 5 september zullen we verdergaan met het afbreken van de tent vanaf 09.00 uur, alle hulp is dus welkom.
Op deze dag moet de wagen dan nog worden afgebroken.
Locatie is weer op het tentoonstellingsterrein.
De komende weken, maar ook de weken na het corso, hopen
we weer vele bloemen te kunnen plukken. Uw hulp daarbij is
van harte welkom. Heeft u tijd, geef het door aan een lid van
het bestuur en u wordt benaderd. De pluktijden zullen ook op
onze website vermeld worden.
U ziet het, volop activiteiten in deze laatste weken. Schroom
niet en kom naar de tent of naar het bloemenveld. Tot dan!
Het bestuur

KINDEREN OP DE STEIGER
Voor de Veiligheid van onze kinderen willen wij hierbij nogmaals duidelijk maken wat de richtlijnen zijn:

Ondanks alle veiligheidsaandacht van het bestuur blijft
de eindverantwoording van volwassenen en kinderen bij
zichzelf, en hun ouders liggen.

* VANAF 12 JAAR MOGEN KINDEREN OP DE STEIGER
Kinderen jonger dan 12 jaar die de werkzaamheden op
de steiger willen bekijken kunnen dit pas na aﬂoop van de
werkzaamheden en met toestemming van de verantwoordelijke van die avond en/of dag.

U ziet het, niets nieuws, wij proberen alleen maar meer
duidelijkheid en veiligheid te geven.
Het Bestuur,
Stichting Buurtschap `t Kapelleke

* HET BEREDEN VAN DE STEIGER IS TEN ALLE TIJDEN ONDER
VERANTWOORDING VAN (EEN) DE OUDER(S).
Tijdens het corsoweekeinde gelden dezelfde uitgangspunten.
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IN GESPREK MET
LAARHEIDE
Verder hebben wij verschillende feesten het hele jaar
door, van bucketlistchallenge tot aan een bingo, maar
de mooiste activiteit binnen de buurtschap is toch wel
de vaste jaarvergadering op corsozondagochtend van
de Geilemannentafelcommissie. Dit is altijd heel erg
gezellig. Mocht deze activiteit vragen opwekken, wij
zitten altijd aan een gele tafel…

Naam: Brian Boot
Link met buurtschap ’t Kapelleke: Bijna m’n voltallige
vriendengroep bouwt bij ‘t Kapelleke
Leeftijd: 26 jaar
Beroep: Graﬁsch vormgever bij de Arjan van Dijk Groep

1

2

Hoe lang ben je al lid van buurtschap Laarheide?
En zou je bij ’t Kapelleke komen helpen als Laarheide
niet meer bestond?
Vanaf dat ik me kan herinneren, en omdat Wikipedia
zegt dat dat vanaf ongeveer het vierde leefjaar is ben
ik al 22 jaar lid van buurtschap Laarheide. Mocht
Laarheide ophouden te bestaan dan zal ik zeker bij ’t
Kapelleke komen helpen, vanuit eigen ervaring weet
ik dat jullie een hele gezellige buurtschap zijn. anaf
dat ik me kan herinneren, en omdat Wikipedia zegt
dat dat vanaf ongeveer het vierde leefjaar is ben ik al
22 jaar lid van buurtschap Laarheide. Mocht Laarheide
ophouden te bestaan dan zal ik zeker bij ’t Kapelleke
komen helpen, vanuit eigen ervaring weet ik dat jullie
een hele gezellige buurtschap zijn.

Wat maakt Laarheide zo bijzonder? En wat voor feestjes
zijn er binnen de buurt?
Laarheide was bijzonder omdat wij de enige buurtschap
waren die onder de grote rivier (de Beek) gevestigd was,
maar dit is helaas niet meer het geval omdat buurtschap
Molenstraat verhuisd is. Verder is onze buurt net zo
apart als ieder ander buurtschap, want geef toe: wie
verzint het om heel de zomer lang in een dampende
hete tent een wagen te gaan bouwen voor maar twee
dagen corso… (Ik geef toe: is wel gezellig).

3
4
5
6
7

8
9

Wat is je mooiste corsomoment?
Figurant zijn op je eigen ontworpen wagen (Veilinghuis
van Gogh, 2015). Is echt mooi om een keer mee
gemaakt te hebben.

Wat voor kofﬁe drinken jullie? En belangrijker nog: wat
voor bier?
Uh…. Gewoon goedkoop spul van de Aldi denk ik. Dat
geldt hetzelfde voor het bier. We drinken Shültenbrau. Ik
vind het persoonlijk een zeer ondergewardeerd pilsje,
want hij is heerlijk!

Is er iets wat ’t Kapelleke moet veranderen of juist niet?
De gemoedelijkheid en gezelligheid moeten jullie zeker
niet veranderen, ik stap altijd met veel plezier jullie tent
binnen.

Wat vond je van de ontwerpen van ’t Kapelleke en
Laarheide van afgelopen jaar?
Zaten toffe bakken tussen en minder toffe bakken,
zowel bij ’t Kapelleke als bij Laarheide. En was het
een toffe bak dan was de eindklassering veel te laag,
je kan niet alles hebben.

Wat denk je dat ’t Kapelleke kan leren van Laarheide,
en Laarheide van ’t Kapelleke?
In eerste instantie denk ik niet zo veel, maar als ik goed
nadenk misschien wel een dingetje. Misschien dat we
een aantal activiteiten kunnen uitwisselen, mij lijkt het
gezellig om in de tent te gaan kruikenbieren. Mogen
jullie van ons de altijd gezellige jaarvergadering van de
geilemannentafelcomissie ‘leren’. Bert (Egbert), Poetje
(Ruud) en ik komen het graag een keer uitleggen…

Wat vind je de mooiste corsowagen van ’t Kapelleke?
Wie is er bang voor de boze wolf? uit 1997.

Je hebt ons het afgelopen jaar geholpen met het schrijven
van een Corsong. Wat vind je hier zo leuk aan?
Vorig jaar voor de eerste keer gedaan, dat was echt
tof! Naast het corso heb ik ook een grote passie voor
muziek en hoe leuk is het om zelf muziek te maken en
te schrijven!
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WIJ WILLEN SPONSOREN VAN
'T KAPSTOKSKE BEDANKEN:

DREDECO LOODGIETERSBEDRIJF
BOOMKWEKERIJ DENISSEN
VAN DIJNSEN BEVEILIGINGEN BV
VISSENBERG SIERTEELTKWEKERIJ
POELIERSHUIS SCHRAUWEN

Autobedrijf Schrauwen
BASRIJS BV
Beauty salon O’tisane
Bernard Janssen
Bouwbedrijf John Havermans
Cafe Zaal Victoria
Capri Kappers
D & K busverhuur
Dave Mutsters autoservice
De Bolle Buiken
de Bruijn mechanisatie
De Tuinstylist
De Verfmolen Everaerts / Hairlooks
Fysio/Orthop Manueel Therapeut Kevenaar
Gotech B.V.
Hoeve Klein Zundert

ALCION HOLLAND BV
VERDAASDONK HOOGWERKERS
JACOBS DECORATEURS
LOGISTIC FORCE

Jack Roovers
Johan Vergauwen woninginrichting
Juwelier Schrauwen
Luca
Mon Amie
Proef op de Som
Retrovisie
Roks Installatiebedrijf bv
Roovers bloem en plant
Royall Design
Schildersbedrijf
J. Bastiaansen
Slagerij Hendrikx
Teletronika
Van Voren Accountants B.V.
Vezalux

