DECEMBER 2017

Alción Holland is een jong en dynamisch expedi ebedrijf geves gd op het industrieterrein
Hazeldonk. Wij bieden een betrouwbare service voor interna onaal vervoer en logis eke
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 conven onele 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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Corso 2017 zit er weer op. En God, wat was het een prachtig
jaar. We hebben weer een fantastische bak weg weten te
zetten en onzelf weer eens laten zien in Zundert. Iets waar we
trots op mogen zijn én moeten koesteren. Maar waar corso
2017 stopt, gaat het op de bouwplaats gewoon verder. Vele
meters zijn er door onze trouwe bouwplaatsploeg gemaakt.
Van straten tot behangen en van mozaíeken tot schoonmaken.
En dat allemaal voor ons mooie buurtje. Hier mogen we met
z’n allen apetrots op zijn.
Corso 2018 dient zich spoedig aan, maar geniet voor nu nog
maar even na van alle herinneringen aan corso 2017. Met
de verhalen en foto’s in dit Kapstokske gaat dat zeker lukken!
De redactie

Het staat in de boeken. We kunnen er niet meer om heen. Corso
2017 gaat voor ons de boeken in met een mooie 9e plaats en
546 punten. Ook gaat corso 2017 de boeken in als een jaar
waarin ik een buurtschap heb gezien die wat voor elkaar over
had. Een buurtschap die voor elkaar wilde werken om zo tot
het beste en mooiste resultaat te komen. De drie heren die
hier mede voor verantwoordelijk waren wil ik hierbij bedanken
voor hun enthousiasme en betrokkenheid. Wesley, Yoran en
Rens: jullie zijn erin geslaagd om een prachtig resultaat weg te
zetten. Samen met jullie heeft ’t Kapelleke laten zien waartoe
het in staat is. Een resultaat waar iedere buurtgenoot TROTS
op was (en is) met hoofdletters en een uitroepteken! Heren,
bedankt! Degene die ik ook wil bedanken zijn jullie zelf
allemaal. SAMEN hebben we een mooi jaar gehad waarbij
het WIJ-gevoel op de voorgrond stond. Bedankt!
Er zijn veel dingen die in onze buurtschap op dit moment
spelen. Er wordt volop gestraat bij onze nieuwe schuur en we
zijn bezig om te zorgen dat onze tent straks ook de juiste
vergunning krijgt om te passen in het bestemmingsplan. Enkele
dingen zijn hierin nog onzeker, maar we doen ons best om
een zo goed en volledig mogelijk beeld te krijgen. Dit om
hieruit ook weer eventuele vervolgstappen naar de toekomst te
maken. Hulp is hierbij altijd welkom! Op de bouwplaats zelf
wordt gewerkt op donderdagavond en zaterdag.
Wat ook speelt is de invulling van ons bestuur. Timmy treed
af na negen jaar trouwe bestuursdienst. Inge en ik zullen ook
niet verdergaan als bestuurslid en voorzitter. De spoeling
werd door deze wijzigingen wel heel erg dun en daarom zijn
we nog actiever op zoek gegaan naar bestuursleden. Erwin
Vissenberg gaat een jaartje meekijken in de bestuurlijke keuken
en zal ons ondersteunen waar nodig. Ineke van Overveld heeft
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te kennen gegeven dat zij een bestuurstaak wel ziet zitten. Zij
zal daarom in februari ook verkiesbaar zijn als bestuurslid.
We zijn, op het moment van het uitkomen van ’t Kapstokske,
nog bezig met het volledig maken van het bestuur. Maar wij
denken in ieder geval met deze twee mensen weer balans
te hebben gebracht in het bestuur. Zowel qua leeftijd als
betrokkenheid. Ik wens hierbij in ieder geval Ineke en Erwin
veel succes, wijsheid en plezier toe!

Rest mij nog jullie een super fijne Kerst te wensen en een
prachtig, maar bovenal gezond, 2018. Dat we nog maar
veel met elkaar mogen lachen!

Ik besef me nu, bij het schrijven van dit stuk, dat dit mijn
laatste bericht is als voorzitter in ’t Kapstokske. Ik heb
geprobeerd om 7,5 jaar een goede voorzitter te zijn. Ook
heb ik geprobeerd om altijd hetgeen te doen wat het beste
was voor de buurtschap. Dat dit misschien soms anders
uitpakte dan vooraf bedacht, hoort er nu eenmaal bij. Ook
ben ik dankbaar dat ik voorzitter mocht zijn. Dankbaar dat ik
met zoveel verschillende mensen mocht samenwerken, ieder
met zijn eigen unieke eigenschappen. Jullie hebben er mede
voor gezorgd dat ik als trotse voorzitter stop.

Lennart Schrauwen
Voorzitter Buurtschap ’t Kapelleke
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“Leef je in in anderen.
Maar leef je ook op tijd eens lekker uit!”
HEJA KAPELLEKE

Klein Zundertseweg 3B
4882 BE, Klein 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.

TERUGBLIK
VAN DE ONTWERPERS
Voor het tweede jaar achter elkaar zijn wij met drieën samen
gaan zitten. Dit jaar extra gemotiveerd om gekozen te worden
omdat het ons het jaar ervoor niet gelukt was. De eerste
brainstormsessies leverden verschillende ideeën op waar we
verder over na zijn gaan denken. Toen we uiteindelijk een beeld
voor ogen hadden kwamen we samen met onze concullega
ontwerpers. Dit hebben we als heel positief ervaren, want we
hebben veel geleerd en ons idee had er heel anders uitgezien
als we deze avonden niet hadden gehad. We zijn snel weer
naar de tekentafel gegaan om verder te gaan bouwen naar een
eindproduct. Nadat we een goede inspiratiebron gevonden
hadden, waren we het eens dat we wat meer wilden gaan
doen met de zeefdruktechniek, maar hoe?? Na veel nadenken
en alles vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, kwam er
dan toch een duidelijk eindproduct naar boven. Nadat we de
3d tekening gemaakt hadden, was daar dan onze zeefdruk.
Toen kwam de dag des oordeels: we mochten ons ontwerp
gaan presenteren bij De Hoeve in Klein Zundert. Het was een
zeer lange dag en het telefoontje kwam maar niet.. maar na
lang wachten kwam daar dan toch het verlossende telefoontje
van de Schrauwe. We mochten aan de bak! Snel een pintje
gaan drinken bij De Hoeve om een keer te proosten op het
komende jaar, en toen Ivo ons feliciteerde werd ook meteen de
eerste bloemenvergadering gepland, zo snel kan het gaan…
We zijn meteen volle bak aan de maquette begonnen, de
telefoontjes naar de modellen werden gepleegd en daarna de
afspraak bij Malou Evers gemaakt. Toen we begonnen zijn aan
de maquette kwamen we er al snel achter dat het eerder een
bouwpakket werd dan dat we een maquette aan het maken

waren. Aan het eind was het dan ook alles in elkaar zetten
en daar stond hij dan... In theorie moesten we ‘gewoon even’
de wagen net zo maken als de maquette, dan zou het wel
goed komen. In de praktijk bleek dit toch een iets technischer
en lastiger verhaal te zijn, in een keer was het niet zo simpel
meer…
Niet alleen voor de bouwgroep bouw wagen bleek het een
lastig jaar te worden maar ook bouwgroep steiger kreeg
een flinke uitdaging voorgeschoteld. Ze hebben aardig wat
groene sneeuw gezien en wat slapeloze nachten gehad.
Ook de bouw van de nieuwe schuur bleek perfect getimed,
want wat hadden we zonder gemoeten met die lompe grote
portretten. De schuur bleek een ideale plek om met een
fanatiek clubje de foto’s zo te bewerken dat ze uiteindelijk
alleen nog op de juiste plek aan de wagen bevestigd hoefde
te worden.
Omdat we heel het jaar zo systematisch te werk zijn gegaan
vielen alle elementen van de wagen in een week allemaal
samen. Mensen die een week niet in de tent waren geweest
wisten niet wat ze zagen, onze wagen kreeg letterlijk binnen
een week een gezicht (nou ja… twee eigenlijk)
Het was zover, het spannendste weekend was daar.
Het tikweekend is eigenlijk zonder al te veel fratsen en
moeilijkheden verlopen. De wagen bleek wel wat groter te
zijn dan we verwacht hadden, waardoor het toch een taaie
laatste nacht werd.
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TERUGBLIK
VAN DE ONTWERPERS
Toen het ochtendzonnetje verscheen werden we voor de
keuze gesteld of we de bodem perse wilde tikken of dat we
hem wilde schilderen. Omdat het bij vergane glorie zo’n
succes is gebleken om de bodem te schilderen, hebben
we besloten om dat nogmaals te proberen. Toen ook dat
gebeurd was, was de tijd toch echt gekomen dat we moesten
gaan vertrekken richting het veilingterrein. De wagen reed
rustig uit de steigers terwijl er uit de schuur een aantal heuse
minions aan kwamen gehuppeld in allerhande kleuren. Toen
die ook de laatste instructies hadden gekregen, gingen we
snel kijken hoe de wagen door het smalle paadje gepropt
werd. Ook dat kwam natuurlijk weer goed en de figuranten
gingen snel de wagen op voor de generale repetitie. En wat
een repetitie was dat!!! Er werd luid geklapt door heel de
buurt en het plaatje klopte precies. We kregen kippenvel
op plaatsen waarvan we niet wisten dat we daar kippenvel
konden krijgen, wat een super gevoel.

de markt. De eerste doorkomst was prachtig, de timing was
geweldig en het beeld klopte precies. De tweede doorkomst
zaten we al iets minder relaxed in ons stoeltje, wat zou het
gaan worden? Dit was het moment waarop je denkt ‘waarom
ben ik ook al weer ontwerper geworden?’ De omroepsters
kondigde nog een keer onze wagen aan terwijl wij al bijna
geen nagels meer aan onze vingers hadden. Het verlossende
zinnetje kwam: buurtschap ’t Kapelleke een 9de plaats!! Wat
waren we blij, en nog steeds trouwens! Trots als een pauw
liepen we terug richting de veiling, want we wilde snel weer
bij de buurt zijn om het feest te gaan laten starten. Na vele
felicitaties was het dan toch zover we gaan feesten!!

Vanaf dit moment kon onze dag al niet meer stuk. Een trotse
tocht naar het tentoonstellingsterrein met nog een aantal keren
repeteren voor de mensen die wakker schoten van het lawaai
wat onze zeefdruk met zich meebracht. Bij de draai vanuit
de Prinsenstraat de Molenstraat in bleek toch de nervositeit
toe te slaan, want de wagen werd bijna in een bierwagen
van Den Bels geparkeerd. Daarna maar gauw verder naar
het eerste echte belangrijke moment van de dag: de eerste
jurering op het tentoonstellingsterrein. Door een ongeplande
tactische stuurfout slaagde onze stuurman Tommie erin de
afslag naar het tentoonstellingsterrein te missen, en laten we
nou eerlijk zijn: perfecter konden we hem niet presenteren
aan de jury!

De dinsdag nog de wagen afgebroken en het tentje
opgeruimd en het zat er toch echt weer op..

We hebben gefeest zoals we dat kunnen bij ons buurtje,
maar deze keer voelde het toch anders dan andere jaren.
We waren zo blij, we hadden het toch maar mooi geflikt met
onze buurt!!!

Wat een fantastisch jaar hebben we gehad! We hebben
enorm genoten van de positieve sfeer in de tent en de
geweldige inzet. We hopen hiermee een basis gelegd te
hebben voor de komende jaren. Als het aan ons ligt zetten
we deze positieve vibe de komende jaren zeker door!!
Groeten en tot de volgende,
Wesley, Rens en Yoran

Na het gebruikelijke pintje bij Nest liepen we iets wat
nerveus door de Molenstraat richting de tribune, waar het
oordeel later die dag geveld zou worden. Gewapend met
een kippenpan.nl zonnebril en een fel oranje zeefdruk
shirt zaten we klaar om een hele middag te schitteren op

VEILIGHEID
“Veiligheid is geen vrijblijvendheid”
We worden er elke dag mee geconfronteerd zowel zakelijk - werkmatig - privé - hobby

Veiligheid voorop
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UPDATE NIEUWE SCHUUR
In oktober 2016 ging ik bij de schuur in aanbouw vragen
of komend seizoen de tent verplaatst zou worden; verder
van mijn huis vandaan. Niet dus! Rondkijkend zag ik dat
dikke balken met de hand gezaagd moesten gaan worden.
Mijn handcirkelzaag bood uitkomst en sindsdien bouw ik met
plezier mee. Een fanatieke groep met een missie en ruimte
voor lol en genieten. Zelf heb ik van de vele werkzaamheden
het meeste plezier gehad met het plaatsen van de wandjes
op zolder en het leggen van de systeemplafonds.
Als komend jaar de tent naar de nieuwe plek gaat, komt ie
naast een hele mooie schuur te staan.
Groetjes Peter Gommers
Ik ben bij werkgroep bouw schuur gekomen nadat ik een
keertje was gaan kijken en bemerkte dat er groot tekort was
aan workaholics. Het leukste om te doen? Dit vond ik toch
wel de beplating, zowel dak als wand en de demontage
cq de montage van de grote deuren in zwart en blauw.De
bouw van de schuur vind ik wel leuk, zeker omdat je mensen
dingen ziet doen of maken waar ze thuis nooit aan zouden
beginnen en nu wel met wat hulp of aanwijzingen van deze
of gene.
Groetjes Luc

NIEUWJAARS
BORREL
Uitnodiging nieuwjaarsborrel 2018
Na een succesvol jaar met veel gedane arbeid, is het einde
van 2017 weer in zicht. We zijn allemaal weer druk bezig
geweest, op welk vlak of in welke vorm dan ook. Wegens het
grote succes van de nieuwjaarsborrel in januari 2017, willen
we hier graag weer een vervolg aan geven. Daarom nodigen
we iedereen van buurtschap ‘t Kapelleke uit om onder het
genot van een hapje en een drankje weer eens gezellig bij
te klesten over het afgelopen jaar. Graag hefen we met jullie
het glas en proosten we op een nieuw corsojaar.
Dus noteer het in je agenda!
Wat: nieuwjaarsborrel buurtschap ‘t Kapelleke
Wanneer: zaterdag 6 januari 2018
Waar: nieuwe schuur bouwplaats
Hoelaat: van 14.00 tot 17.00 uur
Jij komt toch ook?!
Werkgroep schuur
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RetroVisie

BUURTFEEST
Na een leuk en gezellig bouwjaar was het dan eindelijk tijd
om ons bouwseizoen af te sluiten met ons jaarlijks buurtfeest.
Dit vond plaats op zaterdag 7 oktober bij het Wapen van
Zundert. Dit jaar hadden we de keuze tussen eten, feesten
of allebei. Om 17:30 uur werden we verwacht voor de
maaltijd. Hoewel het niet al te druk oogde, was het toch
fijn dat een groot gedeelte van onze senioren buurtgenoten
hierbij aanwezig was. De maaltijd werd dit jaar gemaakt
door het Wapen en bestond uit een driegangen menu met
voor ieder wat lekkers. Na heerlijk gegeten te hebben
hadden we nog even de tijd om goed uit te buiken voordat
het feest losbarstte.
Terwijl een aantal buurtgenoten aan het uitbuiken was,
vertrokken de oudere buurtgenoten waarna de volgende
delegatie buurgenoten aankwam. Dit jaar hadden we als
thema het KapellekesSchlagerTirollerApres-skiOktoberfest.
Bijna alle buurtgenoten hadden kosten nog moeite bespaart
om zich te verkleden. Na het openingswoord van onze
voorzitter kon het feest dan echt losgaan onder leiding
van onze dj. Na wat verschillende liedjes kwam het feest
langzaam op gang. Verschillende buurtgenoten kwamen
voorzichtig de dansvloer op om een dansje te wagen, terwijl
andere bleven rustig vanaf de kant toe kijken. Ondertussen
werden er mandjes met glowsticks en maskers op tafel
gezet, waar iedereen zich goed mee kon vermaken. Helaas
hadden sommige buurtgenoten iets teveel gegeten, waarna
helaas een van de banken het moest begeven. Maar dat
mocht de pret niet drukken. Halverwege de avond werden
de best verkleden man en vrouw benoemd. De prijs ging
naar Dit en Luc. De avond vervolgde zich goed waar er veel
liedjes werden aan gevraagd bij onze dj, en de dansvloer
goed gevuld werd. Verschillende dansstijlen paseerden,

zoals de polonaise, natuurlijk de hucklebuck, even wat
roeien tussendoor, even zwaaien met servetjes met les lacs
du connemara. Naast al het gefeest kreeg onze voorzitter
nog een mooi cadeautje van onze ontwerpers. Het einde
van het buurfeest naderde weer dus werkte we toe naar ons
finalenummer, natuurlijk You never walk alone, wat dit jaar
toch echt ook terugkwam in ons bouwjaar. Samen hebben
we iets prachtigs weggezet waar we met z’n allen trots op
mogen zijn!!
AC bedankt voor een gezellig buurtfeest en iedereen
bedankt voor een leuk, geweldig en voornamelijk gezellig
bouwjaar!!!!
!!!!!HEJA ‘T KAPELLEKE!!!!
Maikel van Overveld
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FIGURATIE
Het was alweer enige tijd geleden. De eerste keer dateert
alweer van 1997, bij ‘Wie is er bang voor de boze wolf?’ Het
jaar erna bij ‘Gulliver’ en daarna nog eens bij ‘Zeeduivel’.
Maar dit jaar was anders… Bij de jaarvergadering waren
Sam en ik er al wel achter dat we ‘’paars’’ wilden ;-). Zo
gezegd zo gedaan. Niet meer over nagedacht dat 9 meter
toch eigenlijk best hoog is, haha! Zondagochtend na de
tranen bij het uitrijden en mijn schmink was uitgelopen,
gingen we op de wagen om te oefenen en vervolgens naar
de veiling te rijden. Ik wist niet echt wat ik moest verwachten
qua gewicht.. maar het viel me alles mee!
Wat ook niet tegenviel was het uitzicht. Sjezus wat was dat
mooi! We konden mooi over sommige huizen heen kijken,
en wie er zijn tuintje af en toe wat vaker mag snoeien ;-). Al
met al twee mooie dagen gehad. Iedereen bedankt! Op naar
volgend jaar!
Groetjes en een dikke lebber,
Bouke
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KINDERCORSO
Na het grote corso is het de beurt aan de kinderen van
Zundert! Zo ook dit jaar, op school werden plannen gemaakt
om met een groepje van vier vriendjes te bouwen. Wat fijn
dat iedereen het er mee eens was om dat gezellig bij de
bouwplaats van onze buurt te doen. De eerste vrijdagavond
was bedoeld om de constructie in elkaar te zetten. De
kinderen hadden zich al goed voorbereid en hadden een
heus draaiboek met bouwtekeningen gemaakt. Na een
lekker bakje koffie werd er druk gelast en stond de vorm van
het wagentje er al goed in. De zaterdag erna nog de laatste
dingen lassen en daarna kartonnen en plakken. Mooi om
te zien dat de kinderen zo fanatiek zijn....De jeugd is de
toekomst hè! !
Op woensdagmiddag hebben we geverfd. Het is wel fijn om
naar dan al te bepalen welke kleuren je nodig denkt te gaan
hebben voor vrijdagavond: de grote pluk!!
Vrijdagavond zijn wel gezamelijk met alle bouwers gaan
plukken. Binnen no time hadden we heel wat kistjes vol.
Dus weer op naar de bouwplaats. Wel een heel fijn puntje
was dat dit jaar de grote schuur al kon worden gebruikt,
aangezien de weergoden soms niet positief gezind waren.
De eerste bloemen werden al op diverse wagentjes getikt, zo
ook bij ons aangezien dat er drie van de vier kindjes eerst
nog zaterdagochtend moesten voetballen was dat wel fijn.
Zaterdag hebben we nog flink doorgewerkt. De kinderen
hebben bijna helemaal alleen het wagentje getikt...
trots!! Deze gezellige dagen hebben wel afgesloten met
gezamenlijk frietjes eten, wat een feest! De nieuwe schuur
werd omgetoverd tot een restaurant met lange tafels. Top
geregeld commissie kindercorso! Zondag DE dag... Nog
even wat foto’s gemaakt bij de bouwplaats en daarna naar
de veiling......en dan nog duurt wachten lang. Als je dan
eindelijk je creatie mag showen aan de rest van Zundert ben
je super trots (ook als papa en mama).
Nogmaals BEDANKT dat wel dit jaar weer bij het ‘t
Kapelleke mochten bouwen. Een mooie traditie waar veel
buurtschappen een voorbeeld aan zouden moeten nemen!
Milan Braspenning

Tja wat valt daar over te zeggen. Voor ons is het de ideale
plek. Zelf hebben we de ruimte en het materiaal niet om thuis
een corso wagentje te bouwen, dan nog niet gesproken over
alle kids en ouders die mee helpen. En op zaterdag voor
kindercorso de opa’s en oma’s die allemaal langs komen
om te kijken hoe het met het wagentje staat. En ja daar moet
je dan ook voor zorgen, dus koffie en thee zetten en iets
lekkers erbij. Kids ook allemaal wat drinken en eten. Oja het
wagentje moeten we ook nog maken. Dan krijg je echt de
corso stress (kindercorsostress dan). HELP!!! Daar heb je dan
‘t Kapelleke voor. Op vrijdag avond na corso startten we met
het bespreken van het ontwerp met de ontwerpers (de kids) en
de bouwploeg (meestal de papa’s). Dit alles onder toeziend
oog van Sjors en John die altijd klaar staan om te helpen.
En zo nodig wat tips kunnen geven. Na een avondje flink
lassen en heel veel mauwen staan dan de wagentjes klaar
om in het papier te gaan. Dat op zaterdag in een rap tempo
gebeurt. Het is dan een zoete inval van kids, opa’s, oma’s,
ooms, tantes en noem het maar op. Op deze dagen draait
de catering overuren, die zeker niet vergeten mag worden.
Niemand komt iets te kort en er is een overvloed aan drinken,
snoepjes, ijsjes enz. En zo volgen er nog twee dagen om de
wagentjes klaar te krijgen. Ook op vrijdag avond met z’n
alle naar het veld is een feest. Iedereen plukt voor elkaar en
gezamenlijk zorgen we ervoor dat alle bloemen klaar liggen
voor de grote dag: zaterdag als de kids hun eigen wagentje
mogen tikken. En dan op zondag met z’n alle in een eigen
optocht naar de veiling om daar mee te doen aan de grote
optocht. Sjors, Mary, John en Esther bedankt dat we ieder
jaar al die kindercorsostress niet hebben omdat jullie er zo
geweldig goed voor zorgen dat we bij ‘t Kapelleke niks te
kort komen. Wat zullen wij het missen als die van ons niet
meer doen aan kindercorso.
Groetjes Mark, Karin, Sebas en Tess
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Als het grote corso weer voorbij is begint het alweer te
kriebelen voor kindercorso. Met wie ik een wagen zou
gaan bouwen was zo bepaald. Met mijn vrienden Ruben en
Teun. Nu alleen nog een idee vinden wat we alle drie leuk
vinden om te gaan bouwen. Na een brainstormmiddag met
de moeder van Teun waren we eruit: Pokémon. Nu alleen
nog even beslissen welke kaart we willen gaan bouwen.
Gelukkig zijn er niet zoveel kaarten, dus daar waren we zo
uit ;). Een maquette was niet nodig, want we zouden gewoon
de kaart maken, dus dat scheelde weer een hoop werk. Op
vrijdagavond hebben de papa’s het frame gemaakt (met
wat hulp van de organisatie), zodat we zaterdag (na de
voetbal en de atletiek) direct aan de slag konden. Door de
organisatie zijn we goed verzorgd, zodat het werktempo
er goed in bleef. Aan het einde van de middag waren
we klaar met plakken en kon de wagen een paar dagen
drogen zodat we deze woensdagmiddag op kleur konden
gaan zetten. Ook dit was zo gebeurd. Hierdoor konden
we alvast een lijstje maken voor de bloemkleuren. Niet alle
kleuren van de Pokémonkaart zijn in bloemkleuren dus hier
hebben we zelf andere kleuren voor gekozen. Met het lijstje
was het vrijdagavond zo allemaal geplukt. Eenmaal terug bij
de bouwplaats zijn we al begonnen met steken, zodat we
zaterdagochtend al direct konden beginnen met tikken. Op
zaterdag moest er eerst weer gesport worden en daarna snel
naar de bouwplaats om de wagen af te maken. We hebben
zelf bijna de gehele wagen getikt. Het siertikwerk was wat
lastig maar dat hebben we samen ook prima gedaan. Zo half
de middag hebben de papa’s, mama’s, broertjes en zusjes

ook meegeholpen om de wagen helemaal af te maken. Ook
vandaag was de organisatie weer geweldig. Niet alleen met
het materiaal, de lekkere dingen, de gezelligheid, maar ook
de hulp. Vandaag hadden ze zelfs een extra hulpje: mijn
zusje Dieke mocht vandaag meehelpen met de organisatie.
Ze vond het geweldig leuk om te mogen helpen! Tegen
etenstijd waren de wagens allemaal af en werd de loods
omgebouwd tot restaurant, zodat we met zijn allen lekker
frietjes met snacks konden eten. Na het eten hebben we nog
wat gedronken en gespeeld en toen werd het de hoogste tijd
om naar huis te gaan, want morgen een drukke dag. Op
zondag moesten we om 12.00 uur weer op de bouwplaats
zijn en heeft de organisatie foto’s gemaakt en zijn we met zijn
allen naar de veiling gegaan. Eenmaal op de veiling was het
wachten geblazen tot we EINDELIJK mochten vertrekken. Met
volle banden (handig want die kunnen niet lek raken) gingen
we op weg. Het was een hele klus om de wagen rond te
rijden, maar eenmaal terug op de veiling hebben we snel
afscheid genomen van de wagen en konden we gaan spelen.
De prijsuitreiking was toch weer spannend. We hebben de
elfde plaats gewonnen!! Na nog een paar uur spelen waren
we allemaal moe maar voldaan en zat kindercorso 2017 er
alweer op. Op naar kindercorso 2018!
Buurtschap ’t Kapelleke bedankt voor de gezelligheid en de
goede zorgen!!!
Jelte Snoeijs
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BLOEMENVELD
Ons is gevraagd om onze ervaringen op het bloemenveld
te delen, dus bij dezen. Bijna vier jaar gelden gingen we
een kijkje nemen bij de tent toen de wagen gepresenteerd
werd aan de buurt. En na de kennismaking met een aantal
buurtgenoten die er toen waren kwam natuurlijk de vraag
of we ook wilden helpen. Omdat wij altijd een grote tuin
hadden bij ons huis in Achtmaal, lag het voor de hand om
op het veld te helpen, En zo kwam de dag dat ik (Lydia)
met mijn hak naar het veld ging. Daar aangekomen zag ik
dat de dagploeg enkel uit mannen bestond (slik), maar ik
ging erheen en ging helpen. Het ijs was snel gebroken en ik
ben blijven komen. En al drie zomers ben ik gaan hakken.
Het gaat er gemoedelijk aan toe. Tijdens het hakken en de
koffiepauze wordt het nieuws doorgenomen, af en toe een
beetje flauwekul, het wel en wee van de collega-hakkers.
Zo leer je elkaar kennen. De een brengt maaltijden rond,
de ander krijgt ze thuis, de een gaat fietsen, de ander
wandelen, waar gaan we op vakantie, kortom: gezellig. We
leven met elkaar mee. Bij een feestje, maar ook bij droevige
omstandigheden zijn we er voor elkaar.

eens overdag. In de tent komen we alleen als de wagen in de
bloemen gezet wordt, om bloemen te prikken. Het veld trekt
ons meer.
Als de tijd van het plukken daar is wordt het steeds drukker en
is het onder elkaar ook gezellig. De topweken voor en na het
corso worden er veel bloemen geplukt en dit jaar waren het
er heel veel. Zo vaak ik kan ga ik helpen, het meest overdag,
af en toe ook ’s avonds. Daarna als er minder geleverd wordt
blijft er een kleiner groepje over. Je ziet de bloemen achteruit
gaan en er komt weer een eind aan. Dit jaar zijn de laatste
bloemen in de stromende regen geplukt, maar ja, ze moesten
af en daar gingen we.

Kees is er met het zetten van de dahlia’s, hand en spandiensten
als Ruud extra handjes nodig heeft. En paaltjes zetten, touwen
spannen enz. tot knollen uitdoen. Als hij op tijd thuis is van
het werk gaat hij de avondploeg helpen met hakken en dat
is ook zo met het bloemen plukken. Alleen in de vakantie wel

We hadden er geen idee van wat er allemaal bij komt kijken
om een bloemenveld goed te doen, en dat het bloemen
leveren zo’n geregel is, en zo lang doorgaat. En nu de
nieuwbouwwijk achter de Veldstraat komt, komen er vijvers
op de plek van ons veld. Daar hebben we het wel eens over.
Hoe lang zal het Kapellekesveld nog op deze mooie plek
langs de randweg zijn? We hopen dat er een veld dicht in de
buurt beschikbaar zal zijn, dat is toch het mooiste.
Lydia en Kees v.d. Kloot Hereijgers
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BOWLEN
Op zaterdag 4 november stond het jaarlijks terugkerende
evenement bowlen op het programma. Voor mij de eerste
keer, maar menig buurtgenoot had het over het verbreken
van het persoonlijk record. De spanning was voelbaar tot
aan Pathé en de bowlingschoentjes werden dan ook met
uiterste precisie uitgekozen. Men zal nooit te weten komen
of de rode koppies van de spanning waren, of dat dit kwam
vanwege het bowlen in 50 graden Celsius.
Eindelijk was het dan zover: de mevrouw van de balie riep
om dat baan 11 tot 16 vrijkwamen en we wisten niet hoe
snel we ons moesten begeven naar de banen die recht voor
de steengrillers lagen. Hierdoor steeg de temperatuur en
begonnen we te twijfelen of er kokend water of spa rood
op tafel stond. Professioneel zag het er uit, toen men de
kleurrijke ballen begon te ruilen vanwege de iets te kleine of
te grote gaten. Nadat ook baan 12 eenmaal bezet was, kon
dan eindelijk de strijd losbarsten. Met gemiddeld vier spelers
per baan kon iedereen in ieder geval genoeg gooien. En ik
weet niet hoe het met de rest was, maar ik heb drie dagen
spierpijn gehad in m’n schouder en bovenarm.
Een gootje hier, een bumpertje daar.. maar een ding was
zeker, de strikes en spares waren niet zeldzaam en scores

ruim boven de 100 pronkte op de schermen boven de
banen. Hulpstukken waren niet nodig en zelfs de ‘No – Look
Worp’ werd geïntroduceerd. De sfeer zat er goed in en er
werd sportief geklapt na een 100% score van de grootste
concurrent. Toen de vermoeidheid begon toe te slaan en
Richard Peeters in één keer onder de 30 k/m per uur ging
gooien, wisten we dat twee uur bowlen genoeg was. De
laatste ballen werden gegooid en het potje wat op baan 11
bezig was, tja, we zullen nooit weten hoe dat afgelopen zou
zijn. Het ging met 76, 75, 74 akelig gelijk op na vijf beurten.
Dank voor de AC, ik heb genoten!
Groetjes Rens
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Of bel naar de vestiging!

DE TOEKOMST
IN DE SPOTLIGHTS
Hoe heet je?
Abel van der Meulen.
Hoe oud ben je?
3 jaar.
Wie zijn je papa en mama?
Mama Inge en papa Emiel.
Heb je nog broertjes en/of zusjes?
Ja, een zusje. Ze heet Jet.
Wat is je favoriete sport/hobby?
Ik zit op peuterdans en dat vind ik leuk.
Wat vind je het leuks om te doen in de tent?
Bloemetjes prikken.
Wat zou je graag doen met het kinderbuurtfeest?
Ik zou willen zingen met mijn neef James.
Als je ooit een wagen mag ontwerpen, wat zou je dan maken?
Een monster! En dan zegt hij ‘wwwwrrrrooooaaaaarrrr’!
Als je de baas zou zijn in de tent, wat zou je dan gaan doen?
Dan zou ik de bloemencorso afmaken met James.

Abel heeft een monster getekend met
twee ogen en een mond. Dat is de lange
zwarte kras aan de onderkant. Bovenaan
de tekening heeft Abel nog zijn naam
geschreven. Dat is de iets kortere kras.
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COLUMN VAN D'N NIL
Onze nieuwe bouwlocatie.
Een fanatieke groep buurtgenoten is in de periode van september tot mei al drie jaar bezig om onze nieuwe bouwlocatie in orde te maken. Elke donderdagavond en zaterdagmorgen (middag) staan vele bikkels en bikkelaarsters weer
klaar om alles te geven voor onze buurtschap.
Eerste prijzen rijden in het Corso blijft een droom, maar met
het bouwen van deze loods zitten we toch vet in de top 3!
Maar we zijn er nog niet. Ook de tent moet worden verplaatst en daardoor worden aangepast. Ook hier zit veel werk
in. Een paar buurtgenoten gaan hiermee starten.
Het is echter niet alleen maar werken op donderdag en zaterdag. Het is gezellig, er wordt ontzettend veel gelachen en
er zijn nauwelijks wanklanken te horen. Dat niet alles zonder
gevaar is blijkt uit het bezoek aan de huisartsenpost. Peter
(8 hechtingen in zijn hand), Luc (4 hechtingen in zijn pink) en
Leendert (5 hechtingen in zijn duim). Maar ja, alles voor de
buurt! Gelukkig hebben we zuster Marianne en broeder Harrie beschikbaar en is Eerste Hulp Op Maat gegarandeerd.
De EHOM-trommel is ver leeg. De pleisters vliegen als zoete
broodjes door de loods - of moet ik zeggen schuur.
Wat zou het leuk zijn om de schuur of loods een naam te
geven. Ik zat zo te denken aan:
•
’t Kapellekes Hart
•
De bouwplaots
•
?????
Misschien dat er iemand een beter idee heeft. Inleveren bij
het bestuur.
Sinds enige tijd is er ook een “Heel Kapelleke Bakt” ingevoerd. De deelname is met Marianne en Mary nog niet groot.
Deze dames zorgen elke donderdagavond voor heerlijke
taart. Het zou natuurlijk ontzettend leuk zijn als er anderen
zijn die voor de zaterdagen een lekkere taart/cake willen
bakken voor onze werkploeg.
We zullen een echte jury samenstellen, bestaande uit de
grootste vreetzakken van het bouwgroepje. We hebben Peter
B., onze tractorspecialist en grootste bikkel, aangewezen als
voorzitter. Zijn motto is: “Het hoeft niet lekker te zijn als het
maar veel is”. Gelieve daar rekening mee te houden. Tip: als
je niet kunt winnen, Peter kan niet tegen kietelen. Bij de aanvang van het nieuwe bouwseizoen zullen we bekend maken
wie de titel “Beste taartbakker van ’t Kapelleke” is geworden.
Je moet wel goed je best doen, want onze mozaïekspecialisten Mary en Marianne hebben ons al heel veel ontzettend
lekkere dingen voorgeschoteld! Er is ook een troostprijs. Het
aantal buikklachten zal hier bepalend in zijn.
Het enige nadeel is dat de bouwploeg elke week te veel calorieën binnen krijgt. Met het bestraten van de bouwlocatie
vliegen die extra calorieën er gelukkig zo weer af. Ondanks
het feit dat de ouderen allemaal wat mankeren is er al veel
gedaan. Om de beurt wordt er rijtje stenen gelegd om vervolgens de rug te strekken of de knieën even te ontlasten. De
slogan is gewoon: twee halve is samen ook een hele. Bov-

endien zijn we heel blij met opperstrater Wim. Gelukkig dat
we zijn tempo niet als graadmeter aanhouden. Rechterhand
stratenmaker Johnnie Z. krijgt het ook al aardig in de vingers,
maar zijn tempo is wel te doen.
Opper-oppermeester Sjors houdt het gehele project goed in
de gaten, houdt op tijd de hand op de knip en is van de
planning. Klopt er iets niet dan volgt er meteen een scherpe reactie van broeder Harrie. Mooi is het om te zien dat
we zo veel verschillende capaciteiten in onze buurt hebben.
Luukske en Adje kun je alles laten doen. Zo maakten ze een
toegangsdeur. De sloten zijn zwaar, de deur is zwaar, alles
perfect, maar de sleutels pasten niet. Geen probleem, een
stukje van de sleutels afzagen en hoppa het werkt. Voor alles
weten ze wel een oplossing. John Z. is gepromoveerd tot
chef zand. Peter W. pakte zijn baantje als meesterschilder
af. Of we daar zo blij mee moeten zijn weet ik niet. Bij het
schuren van de deuren zagen we op een gegeven moment
niemand meer staan. Ook Peter W. niet. Die stond buiten
een luchtje te scheppen. Leendert weet alles van het licht. Hij
maakt schema’s, dat wil je niet weten. Jammer dat niemand
zijn schema’s snapt. Dus Leendert mag voorlopig niet stoppen. Henk v. O. en Maikel v. O. houden de inrichting scherp
in de gaten. Het zal straks wel net zoals in de oude schuur/
containers zijn, niemand kan wat vinden. Maar goed ze krijgen ondersteuning van broeder Harrie en die bulkt altijd van
de ideeën. Peter G. kan veel, maar hij is nogal flauw met
zichzelf. Zaagt hij in zijn hand, komt hij een paar weken niet.
Slaat hij een paar klinkers tegen elkaar terwijl zijn duimen er
nog tussen zitten, klaagt hij de week daarop nog. Maar laat
hem maar schuiven hoor! Chef van de dames- en heren plasen poepafdeling is Timmy. Zit of sta je straks de spreuken op
de tegeltjes te lezen en er loopt iets niet goed weg ….Timmy
appen.
23
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COLUMN VAN D'N NIL
Sjors heeft ook nog een stagiair aangenomen, Daantje.
Daantje krijgt de timmerprojecten toegeschoven en hij beweert dat hij in de schuur meer leert dan op school. Een
beetje minder eigenwijs en we laten hem overgaan naar het
volgende school (bouw) jaar. Rudy van L. is met verlof. Hij
is met zijn huisje bezig op de voormalige Gemeentewerf. Ik
hoorde dat hij zijn tempo heeft aangepast aan de locatie.
Dus die missen we voorlopig vrees ik. Robert heeft pas een
golfclinic gevolgd en zit nu thuis met een tennisarm. Zijn
grappen en grollen worden erg gemist. Natuurlijk hebben
we regelmatig WZGP-ers in dienst: Wij Zijn Geen Prutsers.
Goede voorbeelden zijn Niels M. (onze tegelzetter), Ruud
B. (voor de groenvoorziening), Ronald J. (wat moet ik gaan
doen) en Erwin V. (als ik kan ben ik er).
Naast Mary en Marianne hebben we ook nog behangselploeg bestaande uit Marij, Claudia, Ilona en Jolanda. Ze
plakken heel de schuur vol met puzzelstukjes. Komt goed!

Ik ben er ook nog en ik ben van het in de weg lopen. Ook
een vak apart.
Natuurlijk zijn er meer mensen geweest, die kunnen zich bij
mij aanmelden voor de volgende column.
Ik zit aan mijn maximaal aantal woorden …. helaas……
en……..:
Het zou ontzettend leuk zijn als er de komende maanden
meerdere buurtgenoten ons komen helpen met straten, de
tent aanpassen, schilderen, inrichten, tegelen enz. enz. Er is
altijd wel wat te doen. Uiteraard zijn ook dames van harte
welkom.
Kortom samen bakken we heel wat klaar!!
D’n Nil

KINDEROCHTENDEN
De eerste zaterdag bracht oma Elly ons weg omdat mama
moest werken We gingen T-shirts verven, die ik nu nog steeds
vaak aan doe. Daarna hebben we spelletjes gedaan zoals
spekhappen en met banden gooien. Het was erg leuk. De
tweede ochtend zijn we naar het bloemenveld geweest. Mijn
zus was er toen niet bij. Maar mama wel. We hebben toen
bloemen geplukt. We mochten zelf kiezen welke kleuren.
Toen we terug waren kregen we eerst een ijsje. Daarna
hebben we de bloemen op karton gedaan. Dat was best
moeilijk, maar wel mooi. Het was net een verfpallet.
Groetjes Odile en ik kan niet wachten tot volgend jaar!
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EEN GOEDE BUUR
Mag ik als eerste Ingrid hartelijk bedanken voor het doorgeven van de pen. Ik ben Dirk van den Hooven, 33 jaar
en werkzaam als Servicemanager Totalcom bij INTO. Sindsn
drie jaar woon ik in Rijsbergen.
Sinds dat ik in Rijsbergen woon ben ik door mijn zwager
dun Bras in aanraking gekomen met het Corsovirus en daardoor steeds meer op of om de schuur te vinden en probeer ik
zoveel mogelijk te helpen.
Op de beste vrijdag van dit jaar ben ik getrouwd met mijn
vrouw Karen Bastiaansen, de tweelingzus van Ingrid.
Mijn hobby’s zijn motor rijden, tennissen, formule 1 en alles
met computers. Verder is een gezellige avond met vrienden
ook nooit weg.
Ik hoop dat ik jullie snel weer zie bij het buurtschap en geef
hierbij de pen door aan Linsey van Nijnatten

PRIKBORD
Emailadressen
Op dit moment hebb
en we al een groot
bestand
opgebouwd met em
ail adressen van
onze
buurtgenoten. Maar no
g niet van iedereen
hebben
we het email adres.
Om het bestand verde
r uit te
breiden, mede gelet op
de kosten en tijdbespari
ng bij
het rondbrengen van de
stencils, willen wij u vra
gen,
mocht u dit nog niet he
bben gedaan, uw email
adres
door te geven aan he
t secretariaat, via he
t email
adres secretaris@buurt
schap-kapelleke.nl. Oo
k bij een
wijziging van het adres
dit graag doorgeven.
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Bloemenveld
Vanaf komend jaar is ‘t Kapelleke op zoek naar een
nieuwe locatie voor het bloemenveld. Weet je een
mogelijk geschikte locatie? Neem dan contact op met
het bestuur.
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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

