AUGUSTUS 2018

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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VOORWOORD
Nog maar even! We kunnen bijna de straten van Zundert op met
onze wagen: Momentum. Maar ook bij de laatste loodjes hebben we
veel handen nodig. Daarom hopen we jullie ook deze laatste weken
nog veel te zien in de tent.
Ook toen de tent er nog niet stond, en de wagen alleen nog uit twee
onderstellen bestond, hebben onze buurtgenoten niet niks gedaan. Er
waren een hele hoop dingen georganiseerd door onze eigen buurt, en
ook door de andere buurtschappen. Wij als kapellekenaren konden
al dat leuks natuurlijk niet zomaar ongezien aan ons voorbij laten
gaan. De echte fanatiekelingen hebben ook nog even tijd vrijgemaakt
om korte verslagen te maken over wat ze hebben meegemaakt. Die
verslagen lees je in dit kapstokske!
Dus als je tussen al dat bouwen door nog even tijd hebt, wensen we
je veel plezier met lezen!
Tot ziens in de tent,
De redactie

VAN DE
VOORZITTER
Bedrijf, bedrijfsmatig, bedrijvigheid.....
Sinds de overname van het voorzitterschap heb ik her en der deze
woorden al meer dan eens laten vallen. Bijna niemand buiten
Zundert weet hoeveel werk er eigenlijk verzet wordt binnen een
corsobuurtschap. Van nature zit ik dan al gauw op mijn praatstoel en
leg graag uit wat het Corso en de bouw van een wagen zoal inhoudt.
Daarbij maak ik al gauw de vergelijking met een bedrijf:
De vele zaken die buurtschappen, Gemeente en Corsobestuur met
elkaar afspreken, vergunningen, veiligheidsvoorschriften, nieuwe
privacywet en onze eigen exploitatie vragen wel het een en ander van
een buurtschap-bestuur. Daarnaast zijn we er in geslaagd een goede
huisvesting te realiseren, een nieuw veld naar onze hand te zetten,
leuke activiteiten te organiseren, maar ook tijd te nemen voor eten
en drinken. Dat kan alleen met vele helpende handen die dan ook
nog eens alles vrijwillig doen. Dat laatste snapt een buitenstaander al
helemaal niet. Gelukkig zijn we er hier mee opgegroeid.
In de komende weken gaan we al aftellen tot Corsozondag en steken
we alle energie in de bouw van Momentum. Er moet namelijk nog
heel veel werk verzet worden en we hopen daarom vanaf nu méér
buurtbewoners op het veld en/of in de tent te verwelkomen. Graag
ga ik van die gelegenheid gebruik maken om met zoveel mogelijk
buurtgenoten contact te maken.
Wat mij betreft maken we er weer een gezellige bouwperiode van!
Jan
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BOERENDART
De eerste zondag in juli was het weer zo ver. De Boerendart
van buurtschap Veldstraat stond weer voor de deur. Een
evenement wat een van de meest succesvolle corso activiteiten
mag worden genoemd. Dat het gezellig was, dat we weer
een aantal teams hadden en dat iedereen zijn best heeft
gedaan weten we wel. Maar graag zou ik eens inzoomen
op het succes van dit evenement…
Wat is en blijft het succes van dit evenement? Is het de immer
gezellige muziek, traditiegetrouw verzorgd door dun Wiete
Backx en onze eigen Wup? Is het dag vullende programma
het geheim? Is het de goede horeca? Of is het misschien de
eenvoud? Ik zelf denk dat het een goede mix is van allemaal.
Ik ga in ieder geval volgend jaar weer meedoen. En ik hoop
dat we dan ook weer met een mooi aantal Kapellekenaren
zijn om mee te doen!
Tis en was een stik mooie dag! Tot volgend jaar!
Lennart
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Het buurtblad verschijnt drie keer per jaar. De redactie
behoudt zich het recht ingezonden stukken geheel of
gedeeltelijk te weigeren.

VEILIGHEID
Beste Buurtgenoten, zoals iedereen weet hebben we ons dit
jaar in de nieuwe schuur gevestigd. Dit betekent ook dat de
veiligheid beter geworden is!
Zo hebben we gele belijning aangebracht in de schuur. Deze
zijn in het voorste gedeelte van de schuur voor de looppaden
naar de nooduitgang, invalide toilet/ toilet groepen en de
elektriciteitskast. In het achterste gedeelte leiden deze naar
de nooduitgang van de zolder en tevens richting de toiletten.
Aangezien dit veel gebruikte en belangrijke paden zijn
verzoeken we iedereen om deze paden/gebieden vrij te
houden van materialen.
Daarnaast hebben we een extra nooduitgang in de tent. Vanuit
iedere hoek kun je nu de tent verlaten. Het verzoek om deze
uitgangen ten alle tijden vrij te houden zodat bij calamiteiten
iedereen veilig en spoedig de tent kan verlaten en zich naar
de verzamelplaats kan begeven. De verzamelplaats is voor
de garage van Jan. Het vrijhouden van de nooduitgangen
geldt voor zowel binnen als buiten de tent.
Naast de nieuwe schuur is natuurlijk ook het nieuwe
corsoseizoen al volop van start. Hier nog een paar handige
tips qua kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen om
met zijn alle veilig thuis te komen na een ochtend/middag/
avond bouwen.
• Heb je de volgende dag niet graag last van je ogen?
Draag tijdens het lassen een laskap en zorg ook dat je

•
•

•

•

zo veel mogelijk een veiligheidsbril draagt. Zeker als er
af en toe minuscule stukjes ijzer in de rondte vliegen!
Mocht je niet graag een week lang met een piep in je
oren lopen, zorg er dan voor dat je gehoorbescherming
draagt als je werk doet waar veel geluid van af komt.
Houd je handen veilig door met handschoenen aan te
werken, dit scheelt de nodige brandwondjes. Ook is het
verstandig om na het werken je handen goed te wassen
met zeep!
Draag schoenen met stalen neuzen, je weet maar nooit
wat er op je voeten kan vallen! Heb je deze niet, in
verschillende winkels zijn ze vrij goedkoop verkrijgbaar
of zorg dat je andere stevige schoenen aan hebt.
Er vliegen regelmatig hete lasspetters door de tent.
Zorg dat je stevige (katoen/jeans) kleding draagt die je
lichaam goed bedekken, bij voorkeur lange pijpen en
mouwen!

Namens Harry en Davy,
laten we er met zijn alle een leuk en veilig corsoseizoen van
maken!

WIE IS DE DADER?
Op 21 april stond het spel Wie is de dader op het programma.
Zonder verwachtingen kwamen we bij de schuur waar we
eerst nog lekker van de zon konden genieten. Vervolgens
werd het spel uitgelegd en werden we ingedeeld in groepjes.
Ieder groepje kreeg een cryptische hint die moest leiden naar
de locatie van de eerste opdracht.
Ons groepje kreeg de hint “go to nilstreet”. Hier ging
het mis, ons groepje wist het zeker, we moeten naar het
zandpad vlakbij het vogelrevalidatie centrum, dat straatje
heette namelijk precies zo. Helaas was dit niet bekend bij
de organisatie en bedoelde zij iets anders, het huis van
Cees van Overveld (lees: 5 min lopen i.p.v. driekwartier in
25 graden). Na een kwartier zoeken naar een mogelijke
opdracht werden we gebeld door Laura die zich af vroeg
waar we waren. Na wat ongeloof over dat deze straat dus
echt bestond vertelde zij dat we naar het huis van Cees

moesten. Totaal niet chagrijnig keerde we om, om weer een
lekker stuk te lopen. Daarna volgde de opdrachten, die nogal
snel uitgevoerd moesten worden omdat we een uur achter
lagen op de rest van de groepjes. Gelukkig kon iedereen
in ons groepje goed gokken en/of valsspelen waardoor we
toch wat punten wisten binnen te sprokkelen. Alleen door de
lange wandeling waren we niet meer zo oplettend, dus de
auto hadden we niet gezien.
Hierna mochten we terug naar de schuur, eenmaal daar
aangekomen probeerde we nog wat extra bonus punten
erbij te krijgen vanwege onze lange wandeling (en met
succes). Helaas niet genoeg om te winnen, dit was een grote
teleurstelling vanwege de fantastische prijzen natuurlijk.
Volgend jaar beter!
Sterre
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CORSO ZONDER GRENZEN
Op 3 juni heeft ook ’t Kapelleke meegedaan met corso zonder
grenzen. Niet iedereen even fit, maar gelukkig zat het weer
wel mee. We begonnen de ochtend met een stormbaan die
erg goed ging. We stonden gelijk ver boven aan. De eerste
keer dat de tussenstand werd genoemd waren we ook erg
verbaasd de we 4e stonden.
Met wat hulp van de buurt-app was de quiz ook snel ingevuld.
Niet alle spellen gingen even goed. Zoals de schans die we
ver als laatste hadden. Waardoor de modder onze stapel

niet goed meer hield. Daar hadden we dus geen punten
verdiend. Gelukkig ging het bier er goed doorheen, dat hield
onze moet hoog. Tijdens het steigerpijp hangen hadden we
onze joker ingezet. Daantje kon er wat van met 2 keer 2
minuten hangen. Jammer genoeg was dat niet genoeg om
in de finale te komen. Ik denk dat we van 4 naar 24 gingen.
Maar met het bier en vettig eten was dit verdriet goed te
verwerken.
Agnes

KINDERCORSO 2018
Iedereen wil graag een zo mooi mogelijke creatie wegzetten
op de kindercorso zondag. Ook staat het plezier en de passie
van de kinderen voorop. Door enkele huisregels op te stellen
denken wij dat deze twee dingen nog beter tot zijn recht
komen als iedereen zich hier aan houdt. De organisatie wil
jullie veel succes, en vooral plezier wensen, in deze aanloop
naar het kindercorso!
• Iedere deelnemer zorgt voor zijn eigen (goed rijbaar)
onderstel/ wagentje. Per wagentje moet minimaal 1 kind lid
zijn van buurtschap ’T Kapelleke. Deelnemende kinderen
mogen alleen vallen in de dahlia of pomponklasse.
Gezamelijke grote groepen of bassisschoolklassen die
vallen in de sterklasse zijn uitgesloten. De bandjes van
het onderstel kunnen eventueel door de organisatie
opgepompt worden.
• Tijdens de opbouwactiviteiten moet er een volwassene
per kind aanwezig zijn. Deze is verantwoordelijk voor
zijn/ haar kinderen.
• Uiteraard zijn er aan het bouwen van een kindercorso
wagentje kosten verbonden. Leden van de buurtschap
betalen 5 euro per kind. Niet leden betalen 10 euro per
kind. Eventuele broertjes en zusjes zijn welkom, hiervoor
geld dezelfde financiële bijdragen zoals hierboven
beschreven. Hiervan worden deels de materialen ,eten
en drinken betaald.
• Het bouwen van een wagentje is een gezamenlijke
buurtactiviteit. Er worden geen afzonderlijke activiteiten
verricht.
• Het gebruik van materialen/gereedschappen gebeurd in
overleg met de organisatie/ coördinator.
• Iedereen
draagt
zorg
voor
de
materialen/
gereedschappen en zorgt dat alles terug op zijn plek
wordt gelegd. Eventuele schade van materialen/
gereedschappen , spullen van derde, in, op of om
de bouwplaats/schuur komen voor rekening van de
betrokken of verantwoordelijke kind(eren)/ouders. Het
schoon achterlaten van de bouwplaats is een pre, graag
geveegd en spijkervrij!!!

•

•
•

•
•

Het nuttigen van drank en etenswaren wordt
gecoördineerd door de organisatie/ coördinator.
We
willen
proberen
iedereen
gezamenlijk
op hetzelfde moment te laten drinken/eten.
Kinderen hebben altijd als eerste voorrang met
eten en drinken, ouders als tweede/laatste mits er
over is. Dat zal dan gezamenlijk verdeeld worden
onder de ouders van de betalende kinderen.
Eventuele allergieën/bijzonderheden van kinderen in
overleg met de organisatie. De organisatie zal proberen
er rekening mee te houden in zoverre mogelijk. Er mogen
zelf geen etenswaren/drinken gepakt worden, altijd
eerst overleggen met iemand van de organisatie.
Het plukken van de bloemen( en de te bepalen kleuren)
wordt gezamenlijk gedaan, mits de organisatie/
coördinatie anders beslist.
Opgave bij buurtschap ’T Kapelleke kan d.m.v. het
opgavebord in de tent, dit kan t.e.m 1 September.
Opgave van de deelname en afhalen startnummers bij de
organisatie van het kindercorso Zundert, doet ieder voor
zich, dit kan via de website kindercorso.corsozundert.
nl. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de deelnemers/
ouders van het kindercorso zelf en niet bij Buurtschap
’T Kapelleke. Ook zijn de ouders zelf verantwoordelijk
voor het afbreken van de creatie na de optocht en het
ophalen van het eventuele prijzengeld.
Een vrijwillige bijdrage/sponsoring voor het verteer/
werkzaamheden is altijd welkom.
I.v.m. de nieuwe wetgeving Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) geeft u zonder tegenbericht
aan de organisatie automatisch akkoord voor het
gebruik/publiceren van foto’s e.d. door Buurtschap ’T
Kapelleke.

Voor nadere informatie of contact organisatie
John Zagers/Sjors van Nijnatten.
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RetroVisie

BARBECUE
Zaterdag 7 juli werd onze jaarlijkse BBQ gehouden. Toen
we aankwamen op de bouwplaats kregen we als eerste
een corsopoule in onze handen geduwd. Die moesten we
invullen. Daarna zijn we lekker aan een drankje gegaan.
Na een klein half uurtje werden de eerste stukken vlees op
de barbecue gelegd en konden we gaan eten. Het zag er
allemaal heel goed uit en er was genoeg voor iedereen.
Toen we onze buiken rond hadden gegeten werden we in
groepen ingedeeld. Maar ja, wat zouden we gaan doen?
We hadden de mannen van VV Zundert al wel voorbij zien
lopen met levensgrote casinospelen dus raden wat we gingen
doen was niet zo moeilijk. Eenmaal in groepen kon je 21-en,
hoger lager spelen, rouletten en de paardenrace spelen. De
paardenrace was het eindspel. Daar kon iedereen zijn geld
inzetten en diegene die het meeste fiches had won de strijd.
Het was een zeer gezellige avond die eindigde in de late
uurtjes.
Bedankt aan de AC voor de goeie organisatie en bedankt
aan de mannen van VV Zundert voor de begeleiding van de
spelletjes.
Houdoe en bedankt!
Milenca
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Restaurant ‘T Paterke een nieuw concept met de naam van
vroeger. De kloostertuin met ven was voor de paters in de jaren
60 een mogelijkheid om een vakantieverblijf te openen genaamd:
“Patersven”. In 2017 ziet een nieuwe ondernemer genaamd Jan
Aben een uitdaging op deze schitterende locatie met zicht op het
ven en voor de zomerse dagen een prachtig terras.
Een restaurant voor jong en oud.
Een hapje eten in een rustige en huiselijke sfeer, maar ook kunt u
relaxen met een hapje en drankje in onze lounge. of geniet op het
terras van het mooi uitzicht over het ven.
Gerechten worden aangepast aan de seizoenen hier hebben wij
ook iedere keer een aangepast wijn- en bierkaart bij. Wij laten u
producten uit onze eigen regio proeven.

Wij zijn vanaf woensdag t/m zondag geopend vanaf 12 uur voor
lunch en diner.

Kleine Heistraat 16 b Postcode 4884ME Wernhout tel. 076‐886 3221 info@hetpaterke.nl
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KINDEREN OP DE STEIGER
Voor de veiligheid van onze kinderen willen wij hierbij
nogmaals duidelijk maken wat de richtlijnen zijn:
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 mét toestemming van de
verantwoordelijke van die avond en/of dag.

Het betreden van de steiger valt te allen tijden onder de
verantwoordelijkheid van (een) de ouder(s).
Tijdens het corsoweekeinde gelden dezelfde uitgangspunten.
De eindverantwoording met betrekking tot veiligheid ligt bij
volwassenen zelf, en bij de kinderen en hun ouders.
Niets nieuws, samen proberen we het duidelijk en veilig te
houden.
Het bestuur

ONS BLOEMENVELD
Beste buurtgenoten, een berichtje van het bloemenveld.
In de vorige uitgave van het kapstokske stond al aangeven
dat we dit jaar een nieuw bloemenveld zouden krijgen. Het
nieuwe bloemenveld bevindt zich op de achtmaalseweg 111
naast het veld van buurtschap Helpt Elkander. De komst van
het nieuwe bloemenveld bracht ook een hele boel extra werk
met zich mee. Over bemesting en dergelijke is de vorige
keer al uitgebreid belicht. Maar ook andere zaken zoals
knollen uit de kuil halen gaf extra werk want de knollen
moesten worden getransporteerd naar het nieuwe veld en
konden daar in een van de schuren worden geplaatst. Al
het gereedschap en hulpmiddelen zijn ook verhuist naar de
schuren. Op het nieuwe bloemenveld beschikken we over
drie schuren maar we hebben er twee in gebruik. De laatste
verhuis activiteit was de verhuizing van de schaft keet op
zaterdag 7 april. Op de nieuwe locatie zijn ook weer de
nodige voorzieningen gemaakt zoals o.a. een toilet, elektra
en water aansluitingen.		
Eind april was het zover dat de knollen de grond in konden,
voordat het zover was is het veld vele keren bewerkt om het
weiland / grasrossen klein en kapot te krijgen. Ruud heeft
hiervoor vele keren met de tractor over het veld gereden.
Een week voor het knollen zetten hebben we een bezoek
gebracht aan buurtschap de Berk om het machinaal planten
daar te bekijken. Dit leek ons wel een goede manier van
planten en we wilde deze techniek ook gaan toepassen. Met
de Berk is een afspraak gemaakt dat we hun plantmachine
mochten gebruiken. Peter en Ruud zijn op koningsdag de
plantmachine gaan ophalen bij de Berk. 27 april was het
zover Kapelleke ging voor de eerste keer machinaal planten.
Dit is een hele verandering voor zowel; de voorbereiding,
knollenzetters en de organisatie op de dag zelf. We kwamen
er al snel achter dat het planten van korte rijen veel tijd
kost omdat de tractor veel moet keren en draaien. Dat was
niet erg gunstig om tot een plant productie te komen. Het
basis plantplan werd daarom voor het middagprogramma
al aangepast. Alles bij elkaar een mooie ervaring en we

zullen dit in de bloemencommissie van de buurtschap nader
moeten bespreken hoe we in de toekomst onze knollen
gaan planten. In het algemeen werd het planten met een
plantmachine als een positieve ervaring gezien. Wel zullen
we voor de toekomst zeker aandacht moeten gaan schenken
over hoe kun je de knollenzetters efficiënt worden ingezet en
hoe blijft een activiteit als knollen zetten een buurtgebeuren
zodat veel mensen hierbij betrokken zijn. Wat dit jaar
ook nieuw is op het bloemenveld is de wiedeg. Dit is een
manier van schoffelen met hulp van een tractor. Achter de
tractor hangt een hulpmiddel met allemaal ijzerpinnetjes die
onderspanning staan. Deze pinnetjes gaan door het zand en
zorgen dat het onkruid wordt los gehaald.
De knollen waren geplant en konden gaan groeien. Dat was
niet eenvoudig dit jaar. We werden al snel geconfronteerd
met beestjes in de grond. Hierdoor kregen we veel uitval van
de knollen. Eind mei is de stek geplant. Ook de stek werd
niet ontzien maar nu niet vanuit de grond maar vanuit de
lucht. Kraaien kwamen op bezoek en zagen in de stek een
lekkernij.
Om de plaag van boven te bestrijden werd er met man en
macht gewerkt om de plantjes te beschermen, we gingen
op de kwekerij toer en dat werkte goed. Op deze manier
werd er nog een gedeelte van onze stek in veiligheid gesteld.
Iedereen die daaraan heeft meegewerkt extra dank voor het
snelle ingrijpen. Na al deze tegenvallers zijn we de laatste
weken terecht gekomen in een periode van droogte. Buiten de
normale werkzaamheden wordt er nu volop beregend. Maar
door de inzet van de vele veldwerkers dag- en avondploegen
en andere helpers die ons te hulp zijn geschoten lukt het
ons om deze klussen weer te klaren. Hiervoor allemaal
hartelijk dank. Nu maar hopen dat we ondanks alles toch
nog redelijke plukken mogen krijgen. Het zal zeker geen
topjaar worden, maar wij vanuit het bloemenveld maken er
het besten van om er voor te zorgen dat onze corso wagen
voorzien kan worden van mooie dahlia’s.
Namens medeveldwerker Ivo
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MEDEDELINGEN
CORSOWEEKEND 2018
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
28 augustus en woensdag 29 augustus a.s. tussen 20.00 en
21.00 uur in de tent.
Op donderdag 30 augustus starten we met het plukken van
de bloemen op ons bloemenveld aan Achtmaalseweg 111
(naast het veld ven Helpt Elkander). Het tijdstip wordt te zijner
tijd via www.buurtschap-kapelleke.nl gecommuniceerd.
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 31 augustus 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 zondag 2 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 3 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 4 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

Op zaterdag 1 september starten we om 08.00 uur en
werken we door totdat de laatste bloem bevestigd is.

BEACHWEEKEND SCHIJF
Op zondag 17 juni hebben we ons met 4 teams
vertegenwoordigd bij het beachvolleybaltoernooi van
buurtschap Schijf. We verzamelden ons om 10 uur bij te tent
om daar na een bakje koffie te doen en een worstenbroodje
richting Schijf te fietsen. Het was prima weer en het beloofde
mede daardoor een leuke dag te worden.
Het toernooi ging om 11 uur van start en de teams bestonden
uit de volgende spelers:
Kapelleke 1: Richard, Luc, Erwin, Ruud en Rob.
Kapelleke 2: Marian, Claudia en Marloe.
Kapelleke 3: Yoran, Joey, Bas, Wesley en Maikel.
Kapelleke 4: Rens, Mathieu, Rob, Daan en Tommie.
Met volle overgave en hier en daar wat kunst en vliegwerk
werd er deze dag gestreden. Uiteraard leverde dit in sommige
gevallen hilarische taferelen op. Met de gezelligheid die

voorop stond op deze dag werd de uitslag wellicht door
een paar van jullie gemist, voor diegene hier alsnog de
eindresultaten:
Kapelleke 1: 14e
Kapelleke 2: 20e
Kapelleke 3: 6e
kapelleke 4L 22e
Na de bekendmaking van de uitslag zijn we doorgegaan
met de 3e helft ter plaatse. Omdat we er maar geen genoeg
van kregen, hebben we er maar een 4e helft aan vast
geplakt door naar ’t Zonneke te gaan. Al met al kunnen we
concluderen dat dit weer een geslaagd beachweekend was,
op naar volgend jaar!
Groetjes Joey Ritchie
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STARTER TOT 65+,
LOGISTIC FORCE
HEEFT DE BAAN
en opleidingen!
VOOR JOU!
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Of bel naar de vestiging!

COLUMN VAN D'N NIL
Onhandig zijn is ook een kunst...
Wat mij al heel lang bezig houdt is de vraag waarom de een
wel en de ander niet handig is. Bovenstaande vraag is echter
niet eenvoudig te beantwoorden. Het woord onhandig kent
meer dan 25 synoniemen. Een paar hiervan zijn: knullig, gebrekkig, onbeholpen en stuntelig. Er zijn echter wel degelijk
verschillende interpretaties mogelijk.
Als een keeper de bal door laat gaan vanwege een misselijk
graspolletje, dan is dat knullig, maar hij hoeft volgens mij
dan niet per definitie onhandig te zijn. Gebeurt dat nu iedere
wedstrijd op hetzelfde veld, dan lijkt mij het handig om het
polletje weg te laten halen.
Je vrienden zijn het inmiddels wel gewend. Jij bent de onhandigste van het stel. Als jij in de buurt bent is er niets veilig en
de kans dat er iets niet goed gaat is erg groot. En daar zit ik
nu mee. Ik loop niet zo maar iets omver en dat is maar goed
ook, want ik kan het meestal niet zelf maken. Ons moeder zei
altijd: “Ga maar uit de weg, dan kan ons pa het wel maken”.
En dan liep ik weer weg, weer een illusie armer. Maar zo
word je toch nooit handig?
Er zijn onderzoeken naar gedaan en wat blijkt nu, als je
onhandig bent blijk je een lagere reactiesnelheid te hebben
en een lagere verwerkingssnelheid dan iemand die handig
is. Ook scoor je als onhandige lager op visueel en verbaal
geheugen. Hierdoor ontstaat er af en toe een error in je coördinatie als je iets fysieks doet. Het is een moment waarop
je wordt afgeleid. Vervolgens wordt bewust of onbewust de
communicatie tussen je hersenen en je spieren onderbroken.
En dat zorgt ervoor dat je lichaam iets doet wat niet hoort.
Bijvoorbeeld tegen een tafel aanlopen.
Kan ik onhandigheid tegengaan?
Slecht nieuws: ben jij af en toe een kluns? Dan ben je er
waarschijnlijk mee geboren. Goed nieuws: hoe kom je er
vanaf? Bestaat er wel een oplossing? Ja, je kunt er zeker voor
zorgen dat het minder wordt. Helemaal weg gaat het waarschijnlijk nooit, iedereen doet wel eens onhandig namelijk.
Mocht je je enorm irriteren aan je eigen onhandigheid, zorg
dat je oog-hand en oog-voeding coördinatie wordt verbeterd.
Helaas moet ik mij ook altijd melden bij de groep onhandigen. Mijn gedachte is dat onhandig zijn een capaciteit is
welke niet helemaal goed functioneert. In de tent komt dat

vaak tot uiting, maar er zijn zo veel dingen op te noemen
welke niet handig zijn.
Een paar voorbeelden:
Je bent een veranda aan het bouwen en je vraagt iemand om
wat planken te laten zagen in Achtmaal. Dat is niet handig
volgens Ronald J.. Er kunnen planken van de aanhangwagen
af vallen en dan is het niet handig dat er net een vrachtwagen achter je zit. Handig is wel dat de planken dan direct
zijn gezaagd. Het onhandige sluit dus het handige niet altijd
uit.
Als je geen verstand hebt van voortentjes afbreken, dan is het
niet erg handig dat je hier en daar een buis los gaat slagen,
vraag dat maar aan Rob J.. Handig is dan wel dat het afbreken erg snel is gebeurd.
Wat ook niet handig is dat je op een splitsing in België de
kerk links gaat passeren, terwijl er duidelijk staat dat je de
kerk rechts moet passeren. Handig is het dan weer om een
Ollander te zijn, daar verwachten de Belgen namelijk niet
veel van. Dan zou je tegen de Belgen kunnen zeggen: “Handig dat je het beste voetbalelftal hebt ter wereld, maar hoe
onhandig is het dan om maar derde te worden”.
Gelukkig is het wel zo dat onhandige mensen vaak de beste
en meest simpele oplossingen verzinnen. Dan is het leuk om
te zeggen: “En dat voor een ambtenaar”. Iedereen gaat er
volgens mij maar van uit dat een ambtenaar onhandig is.
Maar dat is niet helemaal zo. Ik mag mezelf toch wel benoemen tot een van de meest ervaren en gedegen kartonniers
van de buurt. Verder hebben Robert Vermeiren en ik jaren
samen het reparatieteam van onze buurt gevormd in het laatste weekend. Niets was ons te gek totdat de hoekjes waarin
we moesten repareren steeds kleiner werden of wij worden
steeds minder beweeglijk, dat kan ook.
In het laatste geval zijn we wel handig als we het hebben
over repareren, maar dan is het weer onhandig als je zo stijf
als een plank bent. Het ligt allemaal zo kort bij elkaar.
Omdat ik zo onhandig ben maakt het mij niet uit wat ik moet
doen in de tent, als het maar gewoon lomp werk is. Van
constructies, afstanden, rondingen enz. heb ik allemaal geen
verstand. Van vasthouden, plakken, knippen, kartonnen,
afbramen, walsen en schilderen heb ik ook geen verstand,
maar dat is meestal daar ook niet voor nodig. Dus is het
weer handig voor onze buurtschap dat er mensen zijn die
niet handig zijn.
Ik kan dus ook van waarde zijn! Potverdorie, dat zou een
stimulans moeten zijn voor iedereen die twijfelt of dat ze
hem/haar kunnen gebruiken.
Dus: Tot in de tent of op het bloemenveld, ik reken voortaan
op iedereen en smoesjes zijn bij deze niet meer geldig!
Iedereen kan wat…….
D’n Nil.
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EEN GOEDE BUUR
Beste lezers van ’t Kapstokske,
Allereerst wil ik Linsey bedanken voor het doorgeven van de
pen aan deze import Zundertenaar. Ik zal mezelf eerst even
voorstellen, ik ben Deborah Hoosemans. Ik ben 26 lentes
jong en geboren en getogen in Oosterhout. Ik woon sinds
anderhalf jaar samen in Zundert, omdat mijn lieftallige wederhelft Emiel Braat weigerde Zundert te verlaten (wat ik inmiddels wel een klein beetje begin te begrijpen).
Ik kende corso alleen van mijn oma die elk jaar het verslag
op tv keek. Vol spanning ging ik vorig jaar voor het eerst
met Emiel mee naar de tent. Want hoe wordt zo’n wagen in
godsnaam gemaakt, vroeg ik me steeds af. Al snel werd me
geleerd hoe ik moest kartonnen, plakken en tikken. Allemaal
termen die me natuurlijk niet bekend waren.
Iedere keer als ik weer in de tent kwam viel mijn mond open
van verbazing hoe hard er gewerkt werd en hoe het vooruit
ging. Nadat ik de nacht voor corso 3 uur lang naast Emiel
wakker heb gelegen omdat hij zijn hele baard leeg lag te
plukken van de zenuwen, begreep ik ineens wat ze bedoelen
met het welbekende corsovirus. Door al dat gedraai, gezucht
en gesteun werd ik zelfs zenuwachtig en begon mezelf ineens dingen af te vragen zoals hoe die wagen ooit uit de
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Uiteten bij eetcafé Den Soete Inval
Bij elke €100 die wordt besteed bij eetcafé Den Soete
Inval in Zundert, wordt €5 gesponsord aan buurtschap
’t Kapelleke. Als je hier gebruik van wilt maken, geef
dat dan even aan bij het personeel.

tent komt (ik hoor jullie allemaal lachen nu). Alles wat voor
jullie misschien helemaal niet meer zo bijzonder is, is voor
een buitenstaander echt bijzonder en bizar om mee te maken. Ik heb echt super veel bewondering voor jullie allemaal
gekregen en jullie zijn echt een super gezellige buurt om heel
trots op te zijn!
Ik wil graag de pen doorgeven aan Kristel Dircken.
Groetjes Deborah

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
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

