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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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We mogen weer! Het bouwseizoen gaat binnenkort van
start, maar onze buurtgenoten hebben de afgelopen periode
niet stil gezeten. Er is wederom erg hard gewerkt aan onze
nieuwe schuur, waarvan het einde nu toch echt in zicht is.
Onze tent word dit jaar een kwartslag gedraaid en dat is
niet het enige dat dit jaar gaat veranderen. We verwelkomen
namelijk een nieuwe voorzitter die zich in dit Kapstokske aan
jullie voor gaat stellen. Laten we hem snel de gezellige sfeer
in onze tent laten meemaken.
Wat wel bekend en vertrouwd is zijn de ontwerpers die
ook dit jaar een mooi ontwerp voor ons klaar hebben
staan. Yoran en Wesley gaan dit jaar de uitdaging samen
met ons aan in de vorm van hun ontwerp ‘’Momentum’’.
Wij van ‘t Kapstokske hebben weer veel zin om aan de slag
te gaan. We hopen jullie ook! Laten we er weer een mooi
jaar van maken.
Tot ziens in de tent!
De redactie

ONZE NIEUWE
VOORZITTER
Toen ik begin januari even naar de nieuwjaarsborrel ging,
viel ineens het woord ‘voorzitter’ aan tafel. Ik wist natuurlijk
wel uit het Kapstokske dat men iemand zocht om de plaats
van Lennart Schrauwen in te nemen, maar ik voelde me nog
niet direct aangesproken. Mede omdat ik al weer bijna 10
jaar actief ben als omroeper en gids tijdens de Corsotour en
me nog niet wilde binden aan een buurtschap.
Ik ben in 1954 geboren en opgegroeid in de Manderslaan en
was vroeger vaak in de corsotent van buurtschap Tiggelaar
te vinden. Maar toen ik na mijn militaire dienst ging werken
bij de firma Bink en zelf ook geluidsinstallaties verhuurde,
was de verbondenheid met het corso ineens heel anders.
Het bouwen in een corsotent verdween daardoor geheel
op de achtergrond. Bovendien ging het grootste deel van
de vrije tijd op aan Stichting Jeugdcarrousel. Vanaf 1971
ben ik daar - met een korte onderbreking - actief geweest
met de organisatie van veel activiteiten. Toen het Stokperdje
eenmaal een feit was, was ik daar bijna dagelijks bezig met
allerhande zaken, waaronder het penningmeesterschap en
de modelspoorclub. Daar heb ik ook Els leren kennen.Nog
steeds heb ik contact met het Stokperdje als bestuurslid van
de stichting Vrienden van Jeugdcarrousel.

3

Zo’n 10 jaar geleden werd ons gevraagd om bij het
omroepersgilde te komen. Omdat we geen enkele binding
hadden met een buurtschap, leek ons dat wel wat. Zo
kwamen we terug in Corso-kringen en leerden we erg veel
mensen kennen. Gaandeweg werd het steeds leuker om met
de Corsotoer mee te werken door mensen van buiten Zundert
te vertellen wat iedereen nu zo Corso-gek maakt.
Ruim 37 jaar ben ik werkzaam in het ziekenhuis in Breda:
aanvankelijk in de medische archieven, maar later in
Medische Bibliotheek, die nu in het grote Amphia nagenoeg
geheel digitaal is en Studiecentrum heet; Een heel verschil met
de beginjaren toen de vakliteratuur nog in leesmappen onder
de specialisten en afdelingen werd verspreid, waardoor
ik iedereen in het ziekenhuis persoonlijk kende. Het werk
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omvat nu vooral hulp en instructie bij het gericht zoeken naar
medische informatie in de relevante databanken. Inmiddels
ga ik al wel een beetje aftellen naar de pensioenleeftijd,
maar ook dan zal ik me niet gaan vervelen, vermoed ik. De
werkgroepen Historie Amphia en Concerten Van Goghkerkje
kunnen op mij blijven rekenen en onder handelsnaam
Retrovisie wil ik nog actief blijven in het bibliotheekwereldje.
Motorrijden en modelbouw vind ik nog steeds leuke hobby’s
en sinds we aan de Akkermolenweg wonen is daar de
moestuin bij gekomen.
Omdat je ook niet eeuwig omroeper kunt blijven hadden we al
plannen om eens te kijken wat we bij een buurtschap zouden
kunnen doen. Met ‘t Kapelleke als achterburen zal die keuze
niet zo moeilijk zijn. In feite heeft het voorzitterschap de boel
nu wat versneld. Daarna zal het bloemenveld misschien een
optie kunnen zijn.

Het is niet aan mij om een hele buurtschap te gaan
veranderen. Dat doen ze zelf wel. Maar ik hoop hier en
daar nog wat plooien te kunnen gladstrijken, de zaak bij
elkaar te houden en in elk geval een aanspreekpunt te zijn
voor iedereen. Naar buiten toe mag Buurtschap ‘t Kapelleke
zich weleens wat meer op de borst kloppen: een prachtige
bouwlocatie waar menig buurtschap jaloers op is en een
enthousiaste groep die op alle fronten van aanpakken weet.
Uiteraard mogen daar nog wat meer jongeren bij komen, als
de gezonde mix van jong en oud maar blijft bestaan. En die
eerste prijs? Die hopen we natuurlijk eens te pakken, maar
persoonlijk vind ik een goede sfeer nog veel belangrijker!
Jan van Trier

NIEUWE BESTUURSLEDEN
STELLEN ZICH VOOR
Emiel Braat
Mijn naam is Emiel Braat en ik ga de taak ‘’bouw wagen’’
op me nemen de komende jaren. Hiermee neem ik het
stokje over van Timmy. Ik heb het laatste jaar meegelopen
met Timmy en het bestuur en heb hierbij mee kunnen maken
wat de functie inhoudt. Dit hield in eerste instantie veel meer
in dan wat ik eigenlijk verwachtte, maar na een aantal
bestuursvergadering werd het allemaal een stuk duidelijker.
Na deze ‘’bedenktijd’’ heb ik besloten mezelf verkiesbaar de
stellen. Gelukkig ben ik gekozen en kan ik een start maken
aan bouwjaar 2018.
Ik wil graag jong en oud meer samen brengen zodat alle
kennis overgedragen kan worden. Ook hoop ik er voor te
kunnen zorgen dat de jeugd de ouderen kunnen ondersteunen
en andersom, zodat we met zijn alle weer iets moois kunnen
wegzetten.
Ineke van Overveld
Voor velen ben ik geen onbekende, want ik loop al zo’n 40 jaar rond bij ’t Kapelleke.
Maar voor diegene die me (nog) niet kennen:
Mijn naam is Ineke van Overveld-Nouws, de vrouw van Cees (in de tent beter bekend als
de Nil). Ik heb twee zonen: Rob, getrouwd met Marleen, en Bas, samen met Christiaan,
en drie kleinkinderen: Inthe, Kes en Fiore.
Ik ga als bestuursfunctie met de werkgroep catering aan de slag, daar voel ik me altijd
wel thuis. Het is niet mijn bedoeling om grote veranderingen door te voeren, maar er
zijn natuurlijk altijd verbeterpunten. Ik ga wel zien hoe het loopt en heb er in ieder geval
super veel zin in.
Groetjes en hopelijk tot snel een keer op het bloemenveld of in de tent!
5
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NIEUWE BESTUURSLEDEN
STELLEN ZICH VOOR
Davy Duijndam
Ik ben Davy Duijndam, 27 jaar oud. Ik woon sinds een
jaar in de Vincent van Goghstraat samen met mijn vriendin
Bonny de Beer. Ik werk bij Ceva Logistics in Roosendaal als
Warehouse Supervisor, daarnaast ben ik leider en speler bij
Moerse Boys 4.
Ik merkte dat ik het altijd leuk vond om naar de tent te gaan
en te helpen bij de bouw van de wagen. Ieder jaar was voor
mij de drempel om de eerste keren naar de tent te gaan vrij
hoog, waardoor ik vaak pas aan het einde van het seizoen
voor het eerst naar de tent ging. Elk jaar dacht ik weer, dit
moet ik volgend jaar eerder doen. Na afgelopen jaar vond
ik dat ik wel wat meer mocht doen voor de buurt om het
bouwen van de corsowagen mogelijk te maken. Ik weet dat
mijn kwaliteiten niet liggen in de techniek en de creativiteit
om een corsowagen te ontwerpen of van 0 op te bouwen.
Hierdoor heb ik me aangeboden bij het bestuur omdat ik
denk dat ik zo meer kan betekenen voor de buurt.
Het eerste jaar ga ik met Harry mee lopen om te kijken naar
de veiligheid in en om de tent/ bouwplaats/corso. Hierbij
ga ik ook, samen met Harry, de buurt vertegenwoordigen bij
de veiligheidsbijeenkomsten vanuit bloemencorso Zundert.
Daarnaast ga ik samen met Sam werkgroep Bouwplaats
oppakken om de communicatie tussen het team bouw
schuur en het bestuur te verbeteren en hier als bestuur verder
betrokken in te raken.
Graag zou ik willen kijken hoe we met zijn alle het bewustzijn
van veilig werken in en om de tent kunnen verbeteren en
daarnaast het werken simpel en praktisch kunnen houden.

Erwin Vissenberg
Hallo, mijn naam is Erwin Vissenberg. Ik ben 47 jaar
geleden geboren in de Willem Passtoorsstraat, vandaar
ben ik opgegroeid in de corso tent van ’t Kapelleke. 21 jaar
geleden ben ik samen met Ilse in Achtmaal gaan wonen
en hebben daar het bedrijf Vissenberg-Sierteelt van mijn
ouders voortgezet. Samen hebben we twee kinderen: Eva
18 jaar en Fleur 15 jaar. Ondanks dat het prettig wonen is
in Achtmaal bleef de passie voor het corso toch in mijn oude
buurt ’t Kapelleke
Nu onze kinderen inmiddels de leeftijd hebben dat ze ons
minder nodig hebben en ik na 12 jaar met een bestuursfunctie
in de biljartvereniging (mijn andere passie ) ben gestopt,
krijg ik meer tijd. Toen Lennart mij dus vroeg om het bestuur
de versterken, wilde ik dat wel proberen.
Samen met Emiel zal ik de commissie “Bouw wagen”
ondersteunen. Verder zal ik af en toe wat hand- en
spandiensten toegewezen krijgen, verwacht ik. Ik laat het
maar op mij afkomen.
Ik zou graag de laatste 6 weken voor het corso het één en
ander mee willen coördineren namens het bestuur. Dit kan
gaan over bijvoorbeeld bouw wagen, gebruik materialen en
natuurlijk het tikweekend! Maar vooral de gezelligheid die
we al hebben blijven behouden.
Heja ’t Kapelleke.
7
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RetroVisie

JAARVERSLAG 2017
1. Opening
Voorzitter Lennart Schrauwen opent de vergadering,
beginnend met een minuut stilte ter nagedachtenis aan
buurtgenoten of andere dierbaren die ons het afgelopen jaar
zijn ontvallen. Afmeldingen hebben we ontvangen van: Henk
en Jacqueline van Hasselt & Niels Pelkmans.
2. Verslag secretaris
Secretaris Stephanie van der Pol doet verslag van het
afgelopen corsojaar. Er zijn geen vragen/opmerkingen
aangaande dit verslag.
3. Financieel verslag
Penningmeester Sam de Meijer licht het financieel jaarverslag
toe. Hierbij worden de inkomsten en uitgaven doorgenomen.
De uitgaven zijn iets gestegen, mede door de materiaalkosten
van de wagen in 2017. Het komende jaar is de inkoop van
materiaal een aandachtspunt om de kosten binnen de perken
te houden. Er zijn geen verdere vragen aangaande het
financieel verslag.
4. Verslag kascommissie
Mario de Groot licht het verslag van de kascommissie toe. Er
zijn geen onregelmatigheden geconstateerd in het verslag en
alle administratie is aanwezig.
5. Benoeming kascommissie
De kascommissie bestaat dit jaar uit Mario de Groot (2e
keer) en Henk van Hasselt (3e keer) en Rudy van Laerhoven
(1e keer). Henk van Hasselt is aftredend. Een nieuw lid voor
de kascommissie wordt gevraagd. Jolanda van Genk wilt dit
gaan doen. Er zijn geen andere aanmeldingen dus Jolanda
wordt hiervoor gekozen.
Buiten de agenda om: Dankwoord voor aftredend voorzitter
Lennart Schrauwen.
6. Benoeming ontwerpkeuze groep
Aanmeldingen: Laura Wierks, Inge Doomen en Marianne
van Overveld. Na loting zijn Laura en Inge geselecteerd voor
de ontwerpkeuzegroep.
7. Mededelingen bestuur
Het nieuwe bloemenveld ligt voor de komende twee jaar vast
en is te vinden aan Achtmaalseweg 111.
Belangrijke data:
- Zaterdag 17 februari: Straten van de bouwplaats.
- Dinsdag 20 februari 9.00-11.00 uur: Folie in waterbasis
leggen. Dit is bij de broer van Ad. Door hier te helpen
ontvangt de buurtschap een vergoeding.
- Vrijdag 23 februari: Inpakken paaseieren.
- Zaterdag 3 maart (Indien nodig ook 10 maart): verkoop
paaseieren.
- Zaterdag 3 maart: Bingo
- 21 april: Familiespel
- 28 april: Knollen zetten
- 12 mei: Corso Color Run
- 7 juli: Buurtbarbecue

-

13 oktober: Buurtfeest
27 oktober: Knollen uitdoen
3 november: Bowlen

Lennart Schrauwen geeft een korte presentatie over de
Corso Color Run. De route is aangepast, waardoor ook het
gooien van het poeder beter zal verlopen. Er komen nu twee
rondes op het terrein van buurschap Markt. Daarnaast is
er een oproep voor vrijwilligers op de dag zelf én in het
organisatiecomité.
Sjors van Nijnatten geeft een toelichting op de bouw van
de schuur. Er is begonnen met het afwerken van de schuur.
Voor het corso van 2019 zou alles afgerond moeten zijn.
Daarnaast ook speciale dank aan iedereen die heeft
geholpen bij de bouw van de schuur.
Naar aanleiding van de evaluatievergadering van het
afgelopen corso hebben we onderstaande speerpunten. Hier
zal tijdens de bestuursvergaderingen aandacht aan worden
besteed.
• Goed omgaan met het inkopen en gebruik van materiaal.
Maar 1 of 2 mensen eindverantwoordelijkheid geven. Het
bestuur maakt de eindbeslissing.
• Inzichtelijk maken wie waarvoor verantwoordelijk is
tijdens de bouw van de wagen.
• Website beter inzetten m.b.t. informatievoorziening.
Eindverantwoording ligt bij de secretaris.
• Rekening houden met geluidsoverlast van duwers.
Maatregelen hiervoor treffen.
• Sponsorbrochure een update geven.
• Duidelijke afspraken maken m.b.t. het gebruik (openen/
sluiten) van de nieuwe schuur.
8. Bestuursverkiezingen 2018
De uitslag van de bestuursverkiezingen zijn als volgt:
Herkiesbaar:
- Ruud Bartels 60 stemmen voor, 1 stem tegen.
Nieuwe bestuursleden:
- Jan van Trier (voorzitter): 60 stemmen voor en 1 stem
blanco.
- Emiel Braat: 60 stemmen voor en 1 stem tegen.
- Erwin Vissenberg: 60 stemmen voor, 1 stem blanco.
- Ineke van Overveld: 59 stemmen voor, 1 stem tegen, 1
stem blanco.
- Davey Duyndam: 60 stemmen voor, 1 stem tegen.
Niet herkiesbaar: Timmy van Laerhoven, Inge Doomen,
Lennart Schrauwen.
Hierbij nog een dankwoord voor Timmy en Inge voor hun
inzet in het bestuur.
9. Rondvraag
• Sjors van Nijnatten: de tegeltjes die verkocht zijn bij de
Tegeltjesactie hangen nu in de schuur. Er kunnen er nog
een hoop bij. Dus geef je spreuk door aan Wesley van
Genk of aan Sjors zelf.
• Harry van Erk doet een oproep aan het bestuur om bij de
9
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JAARVERSLAG 2017
ontwerpkeuze meer jongeren te betrekken.
• Yoran Jochems vraagt om na te denken over een andere
sluitingsdatum voor het indienen van het ontwerp.
• Anouk Vermeiren: Vanuit de AC zijn ze op zoek naar
mensen die willen oberen tijdens de Bingo. Daarnaast is
de AC ook op zoek naar leden. Tijdens iedere vergadering
zal er vanaf nu er een lege stoel zijn waarbij mensen een
vergadering mee aan kunnen sluiten.
• Ad Doomen: Aanvulling op de eerdere oproep over het
werken bij zijn broer. Het gaat om 2 uur werk, per persoon
sponsort hij 25 euro aan de buurt. Hij vraagt 10-15 man.

10.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
11.
Presentatie ontwerp 2018
Ontwerpers Yoran Jochems en Wesley van Genk presenteren
het ontwerp van 2018 ‘Momentum’, waarbij zij al een begin
van de maquette laten zien.

CORSO COLOR RUN 2018
12 mei vindt na het succes van vorig jaar weer de
CorsoColorRun plaats. Dit jaar in een wat andere versie dan
vorig jaar. Er zijn nu in tegenstelling tot vorig jaar geen 4
maar 2 lopen.
De eerste loop vindt plaats om 15.00 uur en dit is een family
run. Deze run is bedoeld voor iedereen die wil genieten van
de gezelligheid van het publiek, de dj’s, het kleurenpoeder
en de hindernissen. Van jong tot oud, iedereen kan de family
run meelopen. Je loopt 5 ronden van een kleine kilometer met
iedere ronde een andere kleur en leuke hindernissen voor de
echte sportievelingen.
Nieuw dit jaar is de estafetteloop. Deze vindt plaats om
16.30 uur. Tegen gereduceerd tarief kun je je hiervoor in
teams opgeven. Opgeven kan in groepjes van 4 personen

(vanaf een leeftijd van 13 jaar). Iedereen loopt één ronde
en de laatste ronde wordt gezamenlijk afgelegd. Voor het
snelste team zal er een leuke prijs zijn en ook voor het leukst
verklede team ligt er een mooie prijs te wachten. Heb je altijd
al eens willen kijken wie er nu eigenlijk sneller, behendiger of
gewoon beter is, dan is dit je kans om anderen uit te dagen
voor de gezelligste estafetteloop van Zundert en omstreken.
De grote verschillen met vorig jaar zijn dan ook de iets
veranderde route, de obstakels onderweg en de mogelijkheid
om mee te doen aan de estafette run. Tevens zijn de
inschrijfkosten naar beneden gegaan.
Na de laatste run start de afterparty met genoeg muziek en
gezelligheid voor jong en oud. Dit jaar is er ook entertainment
voor de kinderen.
Tuurlijk kan dit evenement niet plaatsvinden zonder de hulp
van vrijwilligers. We zoeken dan ook nog mensen die willen
helpen bij:
• Kinderentertainment, schminken/springkussen
• Inschrijvingen
• Opbouw en afbraak vrijdag en zaterdag
• Verkeersregelaar en parkeren
• Poeder gooien en loten verkopen
• Bar, food en munten verkoop
Ook zijn we nog op zoek naar 1 à 2 mensen van ‘t Kapelleke
die het leuk vinden om aan te sluiten bij de organisatie.
Heb je interesse, dan ben je welkom bij de eerst volgende
vergadering.
Voor vragen of inlichtingen kun je je richten tot Lennart,
Carola of Claudia. Wil je graag helpen als vrijwilliger of
je aansluiten bij de organisatie, stuur dan een mail naar
claudiagodrie@home.nl. Graag zo snel mogelijk. Tevens
nodigen we natuurlijk iedereen uit om mee te doen met de
familyrun of de estafetterun. We maken er met zijn allen weer
een mooi evenement van!
11
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NIEUWJAARSBORREL
Na ook deze zolder bewonderd te hebben en iedereen
een gelukkig nieuwjaar te hebben gewenst, hebben we er
eerst maar eens een bakje koffie op gedronken. Fijn om
veel Kapelleke mensen weer na lange tijd terug te zien en
een praatje mee te maken. Natuurlijk met de nodige “tent
humor”. De nieuwjaarborrel was super goed verzorgt met
de niet te missen glühwein, vele andere drankjes en heerlijke
hapjes (verzorgd door Marianne, Mary, Ilona, Rita en Ineke)
in overvloed. We zijn deze middag (voor sommige avond)
echt verwend.
Kortom het was een gezellige borrel in onze mooie schuur.
Bij dezen wil ik de mensen die alles rondom deze borrel
verzorgd hebben bedanken en de werkgroep schuur grote
complimenten geven, want wat zitten daar vele uurtjes werk
in. Trots op ons mooie buurtje!
Groetjes Ingrid Marisse

6 januari was de nieuwjaarborrel. Deze werd net als vorig
jaar gehouden in onze nieuwe schuur. Alleen was het deze
keer op de zolder. Bij binnenkomst viel ons oog meteen op
de keuken met de mooie dahlia mozaïek tegen de wand.
Wauw, wat is dat mooi gemaakt door Marianne, Mary en
Sjors. Jullie hebben echt je roeping gemist.
Boven aangekomen zagen we dat het er super gezellig en
mooi versierd uitzag. Ook de zolder is mooi en functioneel
geworden, erg veel ruimte met leuke behangetjes tegen
de wanden. Ik zag laatst dat er nu ook een mooie bar is
gemaakt. Hier zullen in de toekomst nog vele drankjes
gedronken worden denk ik.
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MOMENTUM
Vorig jaar een wagen met veel beweging, dit jaar een wagen
die veel beweging moet suggereren
Begin januari werd de kiescommissie weer opgetrommeld om
bij De Hoeve de ontwerpkeuze voor komend jaar te maken.
Alleen was het dit jaar niet echt een keuze, het was meer
“erop of eronder” voor ons. Na onze presentatie gingen we
met gemengde gevoelens de maquette naar huis brengen.
Door menig pokerface in de commissie hadden we totaal
geen idee over hoe ons ontwerp nu eigenlijk ontvangen werd.
Die twijfel bleek naderhand niet nodig toen ze ons lachend
zaten op te wachten bij onze terugkeer bij De Hoeve. Ons
idee was unaniem verkozen!

Dit jaar gaan we over naar de nieuwe bouwplaats, wat
op zich al een enorme prestatie is! Wij hopen met dit
ontwerp daar een mooi eerste bouwjaar aan te koppelen.
Twee wagens zonder beweging, figuratie of muziek. Maar
wel met een totale lengte van een meter of dertig, dus
Kapellekenaren en Kapellekenarinnekes: we kunnen aan
de bak! Momenteel worden de eerste voorbereidingen
getroffen zodat we iedereen weer van het begin af aan
aan het werk kunnen zetten. We hopen jullie daarom weer
in grote getalen te zien in de tent, zodat we (om in de
clichés te blijven) deze wagen super strak “op de rails”
krijgen. Wij hebben er ontzettend veel zin in!

-MomentumEen ondergrondse compositie. Vastgelegd met lange
sluitertijd.

Groeten en tot snel,
Yoran & Wesley

Het idee is ontstaan uit de fotografie. Door bij het fotograferen
de sluitertijd van een spiegelreflex camera op te schroeven
krijgen bewegende objecten een wazige uitstraling.
Stilstaande objecten worden echter wél scherp afgebeeld.
Dat concept hebben we ingevuld met een trein die met hoge
snelheid door een ondergrondse tunnel raast. De tunnel is
een stilstaande, donkere, maar gedetailleerde compositie die
werkelijk onder de grond door gaat. De trein is een lichte,
abstracte (nog wel herkenbare) waas die gevormd wordt door
streepjes. Met deze kruising proberen we een vernieuwende
draai te geven aan “het uitbeelden van een foto”.
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UPDATE BOUW SCHUUR
We zijn door Esmée gevraagd om een stukje over de schuur
te schrijven. Dit zal de laatste update zijn, dus hebben we
een kleine terugblik van dit jaar op papier gezet voor jullie.
Na het kindercorso zijn we weer aan de gang gegaan met
een grote groep buurtgenoten om de laatste karweitjes af
te maken. Er is geschuurd, geverfd, schoongemaakt, de
laatste stukken behangen, een zolder gemaakt en we zijn
begonnen om de bar de realiseren. Er is nog van alles met
de elektriciteit gedaan, vloeren afgetegeld en ingewassen,
gereedschap gerepareerd, de container geschilderd en
ingericht en alles een vaste plaats gegeven, zodat straks
iedereen alles gemakkelijker kan vinden. Bovenop de zolder
zijn de kasten schoongemaakt en opnieuw ingedeeld, de
bekerkast is afgemaakt, de keuken is grondig schoongemaakt
en optimaal ingericht.
Intussen zijn we ook bezig om de vergunning aan te vragen
voor de nieuwe tent. Dit door middel van tekeningen.
Tevens bekijken we wat het beste bij onze tent past. De
voorbereidingen voor de zijtent zijn al in volle gang.
Een aantal buurtgenoten zijn daar druk mee bezig en de
materialen zijn hiervoor al besteld.

Dit zijn een aantal dingen waar we de afgelopen tijd
mee bezig zijn geweest. Eén ding wil ik graag even nader
toelichten: DE BESTRATING VAN ONZE BOUWPLAATS .
Onze bouwplaats moest helemaal bestraat worden. Daar is
door een paar buurtgenoten aan begonnen, maar dat was
een GIGANTISCH grote klus. Eerst is er een begin gemaakt
met de bandkeien en de straatkolken op zijn plaats te zetten.
Er werd een zandbed klaargelegd achter de schuur. Er was
veeeeel te weinig zand, dus werd dat via buurtgenoten weer
geregeld. Een groepje buurtgenoten begon aan de klus
en de eerste vijftig vierkante meter lagen erin. Iedere keer
stukje voor stukje, als men een uurtje over had werd er stevig
doorgewerkt. Langzaam zag je het plein verschijnen, intussen
reden de vrachtwagens zand af en aan, zandbedden werden
klaargelegd, de klinkers erin, en het werd meteen afgetrild.
Het werd allemaal geregeld door onze buurtgenoten. Maar
het werd wel een hele grote zware klus, dus werd besloten
om een oproep te doen aan alle buurtgenoten voor de laatste
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UPDATE BOUW SCHUUR
meters. Op de zaterdag na de jaarvergadering gingen we
van start met ongeveer dertig buurtgenoten om deze klus te
klaren. Het weer was super. Voor de lunch werd gezorgd.
Er werd hard gewerkt, klinkers aanvoeren, straten, vegen en
trillen. Om ongeveer 16.00 uur lag het hele voorplein erin.
Moe maar voldaan waren we. CHAPEAU!!!!!
WAT EEN BOUWPLAATS,
WAT EEN SCHUUR,
WAT EEN PLEIN,
WAT EEN TEAM,
WAT EEN BUURTSCHAP,
WAT EEN TROTS.
HEJA ’T KAPELLEKE!
Groetjes Sjors en Mary

VEILIGHEID VOOROP,
OOK IN 2018
Natuurlijk zal ook 2018 bij `t Kapelleke in het teken staan
van de veiligheid voor onze bouwers, figuranten, duwers,
bezoekers/toeschouwers. Niet alleen bij `t Kapelleke,
maar ook bij alle andere Zundertse corso buurtschappen
en Stichting Corso Zundert zelf staat de veiligheid in 2018,
maar ook de jaren die daar op volgen, centraal.
Elke buurtschap heeft de afgelopen jaren wel iets meegemaakt
waarvan ze zeggen ‘’dit moeten we toch anders gaan
doen en dit willen we nooit meer meemaken, want dit
blijft altijd een “zwarte bladzijde” in onze buurtschap
c.q. Corso Zundert’’. Deze uitspraak is op de laatste
bijeenkomst van de CIE Veiligheid Corso Zundert met alle
aanwezige veiligheidscoördinatoren van de buurtschappen
naar voren gekomen. Wat, hoe, waar, elke buurtschap
weet het, maar hoever gaan we met veiligheid? Dit is een
volgende stap die door de CIE Veiligheid Corso Zundert en
de veiligheidscoördinatoren van de buurtschappen in een
volgende bijeenkomst wordt besproken c.q. uitgewerkt.
Terug naar de eerste regel: ‘’Natuurlijk zal ook 2018 bij
`t Kapelleke in het teken staan van veiligheid.’’ Het zal
een uitdaging worden, passen en meten, niets zal meer
hetzelfde zijn als vorig jaar. Een nieuwe loods, nieuw
bouwterrein, andere opbouw indeling van de corso tent.
Er wordt op dit moment door diverse buurtgenoten op
alle terreinen hard gewerkt om alles op orde te hebben
voor het aankomende corso bouwseizoen 2018. Te
denken valt aan: constructieberekeningen tent, nieuwe

ontruimingsplattegronden
tent/loods,
aanvulling
op
noodverlichting, brandveiligheid, EHBO, pictogrammen
enzovoorts. Dit allemaal om straks te voldoen aan
de omgevingsvergunning en bouwbesluit. Daarnaast
hebben we toch een klein stukje met ARBO te maken
als vrijwilligersorganisatie op basis van hun zorgplicht
verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilige en gezonde
werkomstandigheden voor hun (onze) vrijwilligers.
In het algemeen komt dit er op neer dat vrijwilligers veilige
toegang tot de werkplek hebben en deze, ook in geval van
nood, veilig kunnen verlaten, dat de werkplek zodanig is
ingericht dat er veilig gewerkt kan worden en dat er voorlichting
en veiligheidsinstructies worden gegeven zodat materiaal en
werktuigen veilig gebruikt worden. Ook de aanwezigheid
van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zoals
veiligheidsbrillen, oordopjes/kappen handschoenen, helm
en beschermde kleding vallen hieronder. Om geen onnodige
risico`s te lopen, is het verder belangrijk om ook de duur van
het vrijwilligerswerk in de gaten te houden. Vrijwilligers die
immers lange tijd achter elkaar voor de organisatie in touw
zijn, kunnen steken laten vallen waardoor zij de veiligheid
in gevaar kunnen brengen. Wees hier alert op en spreek
mensen er ook op aan!
Zijn er bouwers/buurtgenoten die BHV hebben? Geef dit
door aan het bestuur of de veiligheidscoördinatoren.
Veiligheid is geen vrijblijvendheid!
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KAPELLEKE'S NIEUWE
BLOEMENVELD
Nadat we van de gemeente en Maas-Jacobs te horen hadden
gekregen dat ons huidige bloemenveld gebruikt gaat worden
voor de Tuinderij in 2018, werd de druk op het vinden van
een nieuw veld erg hoog. Immers een buurtschap zonder
inkomsten uit een bloemenveld heeft geen bestaansrecht en
dus moest er toch echt wat anders komen.
Alle kanalen werden ingezet om voor onze buurtschap een
geschikte locatie te vinden, waarbij de afstand naar de tent
niet te groot is, de mogelijkheid van beregenen aanwezig
is en eventueel een opslag voor de materialen aanwezig is.
Begin december kregen we via Ineke te horen dat er mogelijk
iets beschikbaar was aan de Achtmaalseweg 111. Vervolgens
is er contact gezocht met de eigenaar (André Braspenning) en
halverwege december zijn Ivo en ik met André Braspenning
naar het perceel gaan kijken. Daar aangekomen werden we
meteen enthousiast en hebben gevraagd of de senioren hier
ook even een blik op wilde werpen. Na goedkeuring van de
senioren zijn er met André Braspenning afspraken gemaakt
omtrent de huurprijs, het gebruik van de schuren op het
nieuwe bloemenveld en de beregeningsinstallatie. Vervolgens
moest er een plan gemaakt worden om van grasland naar
akkerbouwland te gaan met de daarbij behorende bemesting
en grondbewerking.
Hiervoor zijn we in informatie gaan inwinnen bij René
Jochems van Groeibalans. René adviseerde ons om eerst
een grondmonster te laten nemen en aan de hand van die
uitslagen een plan van aanpak te maken. Zo gezegd, zo
gedaan, dus Shirley en ik een grondmonster genomen van
het nieuwe perceel (hierbij steek je volgens een patroon

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ritnaald
op het veld met een boor ongeveer 10 cm in de grond en
verzamel je het boorsel in een emmer, als je het gehele veld
gehad hebt meng je de grond in de emmer goed door elkaar
en stopt vervolgens ongeveer 500 gram in een monsterzakje
dat ingestuurd wordt naar het laboratorium voor analyse).
Na ongeveer twee weken kregen we de uitslagen en een
advies binnen en kregen we het advies om kalk en compost
in de grond te brengen als basis. Ondertussen zijn ook
de sloten rondom het veld schoongemaakt, zodat ook de
waterafvoer op ons veld optimaal is. Vervolgen heeft Wil
Huijbregts de kalk en de compost op ons veld gereden en
dit alles ingefreesd. Nu zullen we de grond nog een aantal
keren moeten cultivatoren om de grasrossen kapot te maken,
zodat we net voor het knollen zetten op 28 april de grond
plant klaar hebben.
Op verzoek van de dames wordt er nog gekeken naar de
sanitaire voorzieningen op ons nieuwe veld. Ook zullen
we eind maart nog een proef doen met aardappelen om
te kijken of de gevreesde “Koperworm” niet in onze grond
aanwezig is. Mocht dit wel zo zijn, dan zullen we in de
beginfase (direct na knollen zetten) moeten bestrijden door
aardappelen naast de knollen te planten en hopen dat de
Koperworm de aardappel prefereert boven de dahliaknol!
Op ons oude veld zijn we druk bezig met het uit de kuil
halen van onze overgebleven knollen. Ook zal de keet
meeverhuizen naar het nieuwe veld en de schuur op het oude
veld moet nog leeggemaakt worden. Kortom nog volop te
beleven alvorens we knollen kunnen zetten op zaterdag 28
april. Dus mocht je zin hebben om ons een handje te helpen,
dan ben je meer dan welkom.
Groet, Ruud
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Of bel naar de vestiging!

BINGO
Het is weer tijd om te gaan bingoën. Oma Elly gebeld en
die gaat ook mee. Daar zitten we dan bingokaarten klaar,
pennen in de aanslag en laat die ballen maar vallen! Als we
rond kijken zien we toch wel hele fanatieke bingo-ers zitten,
met geluksstiften en kleedjes. Gelukkig ook veel bekende uit
de buurt.

Wat hadden we veel geluk. We hadden best vaak prijs en
Odile was dolenthousiast (en dat is nog zachtjes uitgedrukt,
maar dat had je moeten zien) toen ze ook naar voren mocht
om een prijs op te halen. Bij ons aan tafel gelukkig geen
valse bingo’s of een foute valse bingo.. Nummer 36 was het
toch?
Toen werd het al laat en Odile werd opgehaald door papa
om te gaan slapen, en toen kwamen ze langs voor de lootjes
van de superronde. Best spannend want dat waren ook super
mooie prijzen. We hadden elk een kaart. Als we om ons
heen keken, leek het een beetje zielig, er zaten zelfs mensen
met 6 kaarten (!!) te spelen. Maar de eerst prijs van deze
ronde hadden we niet, maar toen ineens zei Alma ik moet er
nog maar eentje en ja hoor ze had bingo. Maar ook Harry
en Richard hadden bingo, dus dat werd kaarten trekken.
Alma had de boer en dus de hoogste, dus het skydiven was
voor ons!!!
De hoofdprijs (ballonvaart) ging net aan onze neus voorbij,
helaas. Maar met onze opbrengst aan prijzen mogen we
zeker niet klagen!

Laura draaide de ballen en onze nieuwe voorzitter Jan roept
de getallen om, zijn eerste officiële taak als voorzitter. Hij
deed dat heel goed, op het juiste tempo en met de nodige
humor.

Dus bij deze bedankt AC voor de organisatie, alle sponsors
voor de mooie prijzen en Ineke en de Viz voor het oberen!
wij komen volgend jaar zeker weer!
Groetjes de Korsmitjes
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COLUMN VAN D'N NIL
Dromen zijn…..
Toen ik vorige week het lijsttrekkersdebat op ROStv zat te
kijken viel het mij op, en waarschijnlijk iedereen die ook
keek, dat de lijsttrekkersvrouw van D66 het alleen maar had
over dromen. Ze droomde over de mooiste plannen die haar
partij had gemaakt voor de gemeente Zundert. Nou ik kan
haar direct uit deze mooie droom helpen, tenminste als ze
dat zou willen. Als ze dan niet wil luisteren zou ik zeggen:
“Droom maar lekker verder, maar ga dan zeker niet de politiek in”. Als iets van regeltjes, spelletjes, haantjesgedrag,
futiliteiten en bureaucratie aan elkaar hangt is het wel de
politiek en daar passen echt geen dromen bij.
Uiteraard droom ik ook wel eens. Zo droomde ik dat ik, net
als mijn vader, na 40 dienstjaren zou mogen stoppen met
werken. Was ik mooi op mijn 56ste klaar geweest. Drie jaar
later komt deze droom uit. Per 1 april ga ik officieel stoppen met werken. Alleen het is geen echte droom meer, maar
meer een nachtmerrie. Tsjee, wat moet ik met alle vrije tijd
gaan doen. Vanaf 7 maart heb ik al kunnen proefdraaien.
Ik moest nog vakantiedagen opmaken. Eten koken, even de
was uit de droger halen, stofzuigen, afwasmachine inruimen
en weer uitruimen, de tuin even onder handen nemen én een
vrouw die op je vingers staat te kijken. Ik zei tegen Ineke:
“Als je dat blijft doen, dan pak ik ‘s morgens de fiets en dan
kom ik ’s avonds weer terug”. Ze zei niet veel, maar dacht
misschien wel van: “Mooi, dan komt mijn droom ook uit”.
Dat heb ik overigens nog niet nagevraagd.
Pas geleden gingen de Pelk, Carina, Ineke en ik naar een
voorstelling van Geubels kijken. Geubels vertelde dat hij ook
thuis had gezeten. Zijn vrouw had toen een lijstje gemaakt
voor hem:
- Doe jij even de was
- Maak jij even het eten klaar
- Doe jij even de boodschappen
- Doe jij even stofzuigen.
Komt ze thuis, zegt zijn vrouw tegen hem: “Heb jij niets met
het lijstje gedaan”?
“Jawel”, zegt de Geubels, “ik overal NEE achter gezet”!
Mooie oplossing, kan ik nog achter de hand houden.
Dit alles betekent wel dat ik ook ben opgenomen in de appgroep van de Hakploeg Bloemenveld Buurtschap ’t Kapelleke (HBBK). Ja, jullie lezen het goed, ik ben sinds enkele weken ook mobiel te bereiken. Ik moet echter mijn iPhone weer
inleveren, want na 1 april ben ik dus niet meer werkzaam bij
de gemeente Zundert. Even op pad en zelf iets gaan kopen,
want ik moet nu wel mobiel blijven. Ik ben al wel wat aan
het stunten geweest met dat mobiele geval. Was ik aan het
bellen, zegt degene die ik aan de telefoon had: “Hé Nil, ik
zit al een half uur in je oor te kijken, volgens mij doe je iets
fout”. Op een verjaardag dacht ik dat ik niet goed werd. Er
gingen allerlei trillingen door mijn buik. Tenminste dat dacht
ik. Later bleek dat onze Rob had gebeld en dat het mobiele
eval op trillen stond…..

Zaterdagmiddag ben ik de mannen van het bloemenveld al
wat gaan helpen bij het inrichten van de nieuwe oude schuur
aan de Achtmaalseweg. De spullen van het oude bloemenveld zijn bijna allemaal verplaatst naar de Achtmaalseweg.
Ze zoeken nog iemand die alle konijnen gaat verplaatsen.
Ze zaten al klaar, te wachten op de eerste knollen die de
grond in gaan. Ivo’s lievelingskonijn was er overigens niet
bij. Misschien op vakantie? Als iemand dat konijn toevallig
een keer aantreft op d’n oude akker, vertel hem waar we nu
zitten met de dahlia’s. Het konijn van Ivo is te herkennen aan
zijn bril, zijn slechte knie en zijn houten tennisplank. Pas op,
het konijn kan weleens een beetje eigenwijs zijn. Dus als het
konijn van Ivo je niet wilt geloven, even appen met Shirley,
zij kent het nestje.
Ik ben benieuwd of dat onze nieuwe hoofdbestuurder Jan
van Trier ook zo zijn dromen heeft. Zou hij bijvoorbeeld al
over een eerste prijs durven dromen? Daar kunnen we hem
in ieder geval snel van verlossen. Dat wordt een nachtmerrie!
Twee dromen van hem zijn in ieder geval wel uitgekomen.
Hij heeft het mooiste parkeerterrein van heel Zundert achter
zijn garage én hij is voorzitter van ’t Kapelleke geworden!
Hopelijk gaat hij van het laatste niet wakker liggen.
Ook voor andere buurtgenoten is een grote droom uitgekomen. Zij zijn namelijk gekozen in het bestuur van onze
buurtschap. Ik hoop dat het een mooie, natte droom blijft
en dat het geen bedrog gaat worden. Maar daar zijn wij
weer buurtgenoten voor. Laten we met zijn allen dromen van
wederom een mooi corsojaar, een gezellig bouwjaar en een
mooie prijs. En dan bedoel ik niet bij de bingo. Wat is dat
een zenuwslopend spel, daar lig ik nou wakker van!
Dromen zijn……
Hopelijk kunnen we bij de volgende jaarvergadering zeggen: “Dromen zijn leuk als ze wel uitkomen en dat laatste
geldt ook voor de dahlia’s!
Groetjes,
D’n Nil
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PAASEITJES
Paaseitjes van ’t Kapelleke: het is denk ik wel een begrip
geworden in Zundert. Hoe vaak krijg je te horen als je
aanbelt: ‘Ha, zijn jullie er weer?’ of ‘Ja, ik koop er ieder
jaar!’. Zo was het dit jaar niet anders. En ik moet bekennen
dat dat het wel heel leuk maakt en zodoende de ochtend
voorbij vliegt.
Ik heb dit jaar zelf geholpen bij de tweede verkoopochtend
op 10 maart, waarbij we met een klein ploegje de laatste
220 zakjes met paaseitjes wisten te verkopen. We hadden
geluk want de temperatuur was goed en ik heb stiekem wel
heel veel respect voor degenen die op 3 maart de elementen
hebben getrotseerd om ditzelfde kunstje in de sneeuw te
doen!
Al met al hebben we een hoop inwoners van Zundert
voorzien van paaseitjes en was deze actie ook dit jaar weer
een succes voor onze buurtschap. Iedereen bedankt voor
jullie hulp bij het inpakken, de verkoop langs de deuren én
de verkoop in jullie eigen netwerk. Heja Kapelleke!
Groetjes,
Stephanie van der Pol
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EEN GOEDE BUUR
Dirk, dankjewel voor het doorgeven van de pen. Voor degene die mij nog niet kennen. Ik ben Linsey van Nijnatten
(de dochter van Sjors en Mary). Ik ben al 24 jaar een Kapellekenaar en ben sinds dit jaar op de Oude Drukkerij gaan
wonen (de nieuwe Kapellekewijk in spé). Iets meer dan twee
jaar geleden ben ik mijn eigen zaak gestart (LVN Fysiotherapie en Coaching), waar ik al mijn passie en plezier in stop.
En natuurlijk sinds vorig jaar trotse hoofdsponsor van onze
buurt.
Ik ben eigenlijk van kinds af aan al fanatiek in de tent met
verschillende bezigheden. Van plakken tot lassen, van tikken
tot de EHBO koffers in orde maken. Wat vele ook niet weten
is dat ik “stage loop” bij ons pa om over twee jaar whisky
(wagencommandant) te worden. Dit in het teken van de verjonging van de buurt. Vorig jaar heb ik voor het eerst meegelopen, en jemig wat zit daar stiekem veel tijd en verantwoordelijkheid in. Meer dan veel mensen denken. Maar wat een
mooie kans en uitdaging, die ik met twee handen aanpak!
Je kan wel zeggen dat ik redelijk besmet ben met het corsovirus. Sinds afgelopen jaar is daar bij mij het carnavalsbouwen bij gekomen dankzij vriendlief (Wesley van den Berg).
Dus waar menig corsobouwer roept over het “zwarte gat”
waarin ze komen als het bouwseizoen voorbij is, gaan wij
beginnen met de carnavalswagens in Sprundel en Hoeven.
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Over een paar weekjes gaan we weer beginnen aan een
mooi en nieuw bouwseizoen. Laten we er weer een grandioos jaar van maken in de nieuwe tent en schuur met hopelijk
een mooie plaats tijdens het corso.
Ik wil graag mijn pen overdragen naar Deborah Hoosemans.
Tot in de tent!
Héja Kapelleke!
Groetjes Linsey

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.

AGENDA
21 april
28 april
12 mei
7 juli

Familiespel ‘Wie is de dader?’
Knollen zetten
CorsoColorRun
BBQ

13 oktober
27 oktober
3 november

Buurfeest
Knollen uitdoen
Bowlen
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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

