DECEMBER 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
Wat een fijn corsojaar heeft onze gezellige buurtschap meegemaakt.
Eindelijk hebben we gebruik kunnen maken van de nieuwe schuur en
de zee aan ruimte in de tent. De sfeer in en rond te tent was goed en
er werd fanatiek gebouwd aan ‘’momentum’’. De wagen waar wij
ondanks de 19e plaats enorm trots op waren.
2018 is nog niet voorbij, maar sommigen zijn nu al bezig met
bloemencorso 2019. Wij zijn erg benieuwd naar de ideeën en het
uiteindelijke ontwerp voor volgend jaar.
Maar laten we eerst lezen hoe de kapellekenaren de afgelopen
periode hebben beleefd.
De redactie

DE VOORZITTER
“Wat mij betreft maken we er weer een gezellige bouwperiode van”
was de slotzin van mijn vorige bijdrage aan het Kapstokske. Een
gezellige bouwperiode is het vast en zeker geworden. Naast de
ontmoetingen en gesprekken met veel buurtgenoten, heb ik genoten
van de flinke opkomst gedurende de laatste weken voor het Corso.
Natuurlijk is het wel jammer dat al die inzet niet werd beloond met
een prijs in de middenmoot - zoals ik persoonlijk had verwacht - maar
kort na de uitslag en de terugkeer op de veiling kreeg ik berichtjes in
de strekking van: “volgend jaar gaan we er gewoon weer tegenaan!”
Dat getuigt van een bouwgroep die niet zo snel bij de pakken neer
gaat zitten.
De tijd vliegt intussen verder. De dahliaknollen zijn nog maar amper
de grond uit, het geslaagde buurtfeest net achter de rug en alles weer
opgeborgen of de eerste ontwerpen zijn al ingediend en enkele nog
op komst. Eind januari gaan we weer bekijken wat onze buurtschap
als nieuwe uitdaging gaat kiezen.
Ook gaan we in de komende wintermaanden eens goed nadenken
over een beleid op langere termijn en dus de toekomst van onze
buurtschap. Jongeren mogen er best nog wat meer bij komen. Mensen
die naast de bouwperiode
ook nog wat meer taken en
verantwoordelijkheden
op
willen pakken zijn daarbij extra
welkom. Overigens geldt dat
voor het hele Corsogebeuren
in Zundert. Tijdens de komende
jaarvergadering hopen we
meer uit de doeken te kunnen
doen.
Laat ons nu eerst maar eens
gaan genieten van de komende
feestdagen!
Jan

INHOUD
03

Voorwoord

03

De voorzitter

04

Buurtfeest

05

Kinderochtend

05

Terugblik ontwerpers

07

Kindercorso

07

Glow Golf

09

Ons bloemenveld

13

Fotopagina

15

Een goede buur

15

Toekomst in de spotlight

19

Column van d’n Nil

21

Bericht van de AC

21

Prikbord

23

Nieuwjaarsborrel
3

BUURTFEEST

KINDEROCHTEND

Op 13 oktober 2018 vond ons jaarlijks buurtfeest weer
plaats. Deze keer bij café Den Hoek. Dit jaar was het ook
weer met eten erbij. Hier was ik zelf niet bij aanwezig, maar
ik hoorde dat het erg lekker was. Om 20.30 uur begon de
feestavond. Het was een warme zaterdag in oktober, er ging
zelfs nog iemand naar huis om z’n korte broek aan te trekken.
De voorzitter deed een woordje, daarna begon de DJ te
draaien. We kletsen na over het corso, zelf vond ik het een
fijn en gezellig bouwjaar, waarbij we leuke avonden in de
tent hebben gehad en natuurlijk het avondje corso café niet
te vergeten. Wat weer ouderwets super leuk was.
Na wat drankjes komt de dansvloer wat voller en word
iedereen wat losser. De hukkelbuk met de vrouwen, foxtrot
met vaders tot de polonaise met z’n allen! De jeugd ging nog
op de grond roeien, de vrouwen de vrouwendans en op het
laatst met z’n allen in een kring bij: you never walk alone,
heel mooi moment met ons mooie buurtje.
Fijn dat ik er van het jaar weer regelmatig bij kon zijn.
Ik hoop dat dat volgend jaar ook weer kan en dat ik nog lang
mag genieten van deze mooie buurtschap met lieve mensen.
Veel liefs,
Nikita Weijgers- van Hasselt

Deze ochtend was het dan zover! Mijn eerste echte kinderochtend bij het Kapelleke. Samen met papa op de fiets naar
de tent. Laarsjes aan en een Kapellekeshirt! Ik had er zin in!
Eenmaal in de tent waren we met een aantal andere kindjes.
Mijn vriendinnetje Fay was er ook. Onze mama en papa
hebben vooral lekker getempexd en wij keken lekker toe! Prima verdeeld! De tempex de lucht ingooien vond ik helemaal
geweldig! Het viel allemaal in mijn haar, mama wist gelijk
waar ik ‘s ochtends gezeten had. Na een mooi iets te hebben
gemaakt was het tijd voor een bekertje ranja en wat lekkers.
Nog even plakken en klaar. Daarna snel naar huis voor mijn
middagdutje! Tot de volgende keer corsotent!
Groetjes, Benthe Schrauwen
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Het buurtblad verschijnt drie keer per jaar. De redactie
behoudt zich het recht ingezonden stukken geheel of
gedeeltelijk te weigeren.

TERUGBLIK ONTWERPERS
Na het prachtige jaar van Zeefdruk zijn we met de drie
ontwerpers rond de tafel gegaan om te kijken of we weer
wat konden verzinnen.
Snel bleek al dat Rens helaas niet voldoende tijd kon vrij
maken om de uitdaging weer aan te gaan en heeft zelf
besloten om een jaartje niet mee te doen. Er waren toen al
wel wat schetsjes van ons ontwerp en daar zijn we dan ook
mee doorgegaan. Al snel was Momentum een feit en hebben
we ons ingeschreven bij onze buurt.
We hoorde tot onze grote verrassing dat we de enige waren
die ingediend hadden en het was dus geen kwestie meer
van winnen van een ander ontwerp maar het was wel of niet
gekozen worden.
We gingen dus de keuze met een relaxter gevoel in en met
een heel andere spanning dan het jaar voorheen. Nadat we
de presentatie gedaan hadden en even de maquette terug
gingen brengen sloeg toch de twijfel toe bij ons, de reacties
waren niet zo enthousiast als we gedacht hadden en we
wisten het even niet meer.
Iets daarna kwam het telefoontje dat we ‘anoniem’ (lennart
bedoelde natuurlijk unaniem) gekozen waren en we mochten
weer een jaar aan de bak bij ons buurtje.
Het bouwseizoen begon en er werd meteen hard gewerkt
om Momentum vorm te geven. Er werd een wals geregeld
bij buurtschap schijf zodat het allemaal wat gemakkelijker
werd om de constructie te buigen. Dit was belangrijk want
eigenlijk alle vorm van de wagen was uiteindelijk constructie.
Over het algemeen is er heel het jaar door kei hard gewerkt
door jong en oud en was de opkomst een droom voor
ontwerpers!

Toen uiteindelijk de wagen af was en er nog geschilderd
moest worden sloeg bij ons ook een beetje paniek toe omdat
we nu iedereen aan het schilderen moesten houden en zoveel
was er niet meer te doen.. gelukkig is er besloten dat we op
een avond wat vroeger zouden stoppen zodat wij de juiste
kleurstelling konden bepalen, een dag later was iedereen er
weer om volle bak door te knallen.
Ook het tikweekend was ongelofelijk en er werd weer even
hard gewerkt als heel het bouwseizoen. De wagen stond dan
ook op zaterdag ruim op tijd in de bloemen en we konden
rustig uit gaan kijken naar de corsozondag.
Helaas is de op-een-na-laatste plaats een verschrikkelijke
uitkomst van het bouwjaar maar we hebben er een positieve
vibe aan over gehouden. We willen dan ook vragen om
zeker zo door te blijven gaan met ons buurtje en dan gaan
we zeker weer toppen met het Kapelleke!!
Volgend jaar zien jullie ons zeker weer terug in de tent,
misschien als ontwerper, anders toch zeker als bouwer.
Wesley en Yoran
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KINDERCORSO
Na het grote corso waren wij weer aan de beurt. Samen
met nog 4 vriendjes gingen we bedenken wat we dit jaar
weer door de straten van Zundert lieten rijden. Een aantal
wilde er een panda beer en een aantal wilde er een Jeep.
Dus kwamen we al snel tot het besluit om een panda in een
Jeep te maken. De naam van de wagen was wel even een
dingetje maar uiteindelijk hebben we gekozen voor:net terug
uit de jungle met onze Fiat Panda. Een ding hoefde geen
discussie te leiden. We gingen bouwen bij ‘t Kapelleke! Na
wat vormen met tempex hadden we na een avondje al een
pandabeer. Op zaterdag gingen we weer verder. Een aantal
van ons moesten eerst voetballen, dus begonnen we wat later
maar al snel stond er een Jeep op ons onderstel. Diezelfde
dag hebben we er ook nog karton tegenaan gemaakt en
geplakt. Wauw dat hadden we snel gemaakt. Natuurlijk was
de catering weer prima geregeld we kwamen niks tekort!!!!

Zondag ochtend eerst weer naar de bouwplaats om onze
wagen op te halen, wat vond ik hem mooi!!!
We mochten pas laat vertrekken vanaf de veiling, we liepen
bijna achteraan. Dus ook laat terug op de veiling, maar alles
was niet voor niks. We gingen naar huis met een mooie 8e
plaats in de Sterklasse. Trots op onze wagen.
Bedankt Kapelleke voor ons kindercorso bouwseizoen…..
Groetjes Milan Braspenning

Op woensdag hebben we t wagentje ingekleurd zodat hij
op tijd klaar stond voor t kindercorso weekend. Er werden
dit jaar veel wagentjes gemaakt bij ‘t Kapelleke. Gelukkig
hebben we nu een grote schuur zodat we ruimte genoeg
hadden.
Vrijdagavond zijn we eerst bloemen gaan plukken, voor mij
was het een nieuw bloemenveld, wat een mooie plaats. We
hadden veel bloemen geplukt, daarna nog even naar de
bouwplaats gereden, daar zijn we al begonnen met tikken,
want zaterdag moeten er weer een aantal van ons eerst
voetballen. Zaterdag waren de meeste van ons pas tegen de
middag bij de bouwplaats. We hebben bijna zonder hulp
van onze ouders onze wagen getikt!! Nadat iedereen klaar
was en had opgeruimd lekker frietjes gegeten met zijn allen.
En dan naar huis en op tijd naar bed want zondag word het
een lange dag.

GLOW GOLF
Zaterdagavond 3 november was het zover: GLOW IN THE
DARK GOLFEN in Rucphen.
Om 19.00 uur was het verzamelen in de Skidôme te
Rucphen. De opkomst was matig maar wel gezellig. Eerst
kregen we uitleg hoe het golfen gespeeld moet worden. We
werden verdeeld in 4 groepjes. Drie groepjes met 5 spelers
en 1 groepje met 4 spelers. Het is als minigolf maar dan
niet 1 voor 1 op de baan maar allen tegelijk. Zo kan je
de ander storen of per ongeluk mee helpen. De banen zijn
mooi aangelegd en in fluorescerende kleuren geverfd. Het
was er best wel donker met blacklight op de achtergrond
wat een magische sfeer gaf. Thema van de banen was de
ijswereld. Er stonden ijsberen die gromden, pinguïns, een
sabeltandtijger en een Eskimo.

Het was leuk om te doen en we hebben veel gelachen. Er
waren best moeilijke banen bij en er waren maar weinig
spelers die een hole in one geslagen hebben. Vaak werd
je gehinderd door een balletje van een ander. Bij de laatste
hole werd het balletje ingeslikt en was het afgelopen.
Hierna hebben we nog even gezellig nog wat gedronken in
de bar naast de skipiste. De minste slagen was papa met 53
slagen. Ik was tweede. Daarna weer naar huis.
Het was een leuk uitje en gezellig.
Stef Doomen
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RetroVisie

ONS BLOEMENVELD
Mijn eerste jaar als bloemenvrouw
Al van jongs af aan mocht ik mee naar het bloemenveld.
De ene keer met ons pa, de andere keer met opa. Ik mocht
meehelpen, maar het belangrijkste was dat ik niet in de weg
liep. Zo maakte ik kennis met het bloemenveld. Beetje bij
beetje leerde ik steeds meer op en rond het bloemenveld. De
laatste jaren kreeg ik van ons pa steeds meer inkijk in de gang
van zaken, niet alleen rond het planten van de knollen of het
plukken van de bloemen, maar ook in het geregel eromheen.
Het bestellen van de knollen, wekelijkse bezigheden omtrent
de leveringen, vergaderingen en de bloemenhandel.
Afgelopen jaar was het dan zo ver: mijn eerste jaar als
bloemenvrouw. Nog voor de start van het corsojaar hebben
Ruud, ons pa en ik bij elkaar gezeten om de taken te verdelen
rondom het bloemenveld. Het corsojaar begon met het
bestellen van de knollen en de stek. Op het moment dat het
ontwerp bekend werd, ging ik met ons pa rekenen om een
beetje zicht te krijgen op de soorten en hoeveelheid bloemen
die we nodig hadden. Terwijl de knollen nog maar net in
de grond zaten, begon het ruilen van de bloemen voor ons
eigen corso al volop.

Naast de werkzaamheden op het veld zijn er natuurlijk ook
andere werkzaamheden. Samen met Ruud ga ik naar de
vergaderingen van de bloemencommissie. Hier houd ik me
staande tussen de mannen. Aangezien de bloemenvrouw
van buurtschap Rijsbergen ermee stopt, ben ik volgend jaar
waarschijnlijk de enige vrouw. Natuurlijk hebben we ook
onze eigen veldvergaderingen en daarnaast besteed ik nog
wat tijd om alles wat er gedurende het corsojaar geplukt en
geleverd wordt bij te houden op de computer.
Eind oktober zijn de knollen weer uit de grond gehaald en
toegedekt in de kuil, die we dit jaar voor het eerst binnen
in de schuur hebben gemaakt. Begin november zijn we met
een paar buurtleden nog rouwenis gaan halen in het bos,
waarna dit over de kuil wordt gelegd. Daarmee komt het
corsoseizoen van 2018 op het bloemenveld ook ten einde.
Natuurlijk moet de kuil onderhouden worden in de winter en
hier zijn een aantal mensen dan ook nog steeds mee bezig.
Corsojaar 2018 ten einde, corsojaar 2019 al gestart.
Inmiddels zijn de nieuwe knollen en stek al besteld, waarmee
het startschot voor het nieuwe corsojaar is gegeven. Zo zie
je maar: het ene corsojaar zit er nog maar net op en het
volgende jaar is alweer van start.
Shirley van Hassel

Naarmate het corso dichterbij komt, begint er op het veld
ook steeds meer te groeien. Dit betekent dat er ook steeds
meer te doen is op het veld. Allerlei werkzaamheden worden
uitgevoerd door verschillende mensen in de dagploeg en
avondploeg. Doordat ik onregelmatig werk kan ik de ene
keer overdag helpen en de andere keer in de avond. Zelf
vind ik het erg leuk om met verschillende mensen samen te
werken en dit maakt het dan ook erg afwisselend.
Dat het niet altijd allemaal gaat zoals gewenst, bleek
dit jaar. Verschillende dieren hadden het gemunt op ons
bloemenveld, toevallig precies in de week dat zowel ons pa
als Ruud op vakantie was. Een week die rustig zou worden,
werd daardoor juist enorm hectisch. Samen met een groot
aantal andere buurtgenoten slaagden we er gelukkig in om
een groot deel van de stek te redden, voordat de kraaien er
verder mee aan de haal gingen.
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SAY CHEESE...
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De Brug
B
2a, Zundert
T: 076-5976394
076
M: 0606-50812124
www.r
www.ruudeveraerts.nl

De Brug 2a, Zundert
tel. 076-5971888
www.hairlooks.nl
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EEN GOEDE BUUR
Dankjewel Deborah voor het doorgeven van de pen aan
deze mede import Zundertenaar!
Ik zal mijzelf even voorstellen, ik ben Kristel Dircken, 27
jaar oud en geboren en getogen in Prinsenbeek. Ik heb mijn
vriend (Bas van den Brandt) negen jaar geleden leren kennen
en woon inmiddels al bijna twee jaar samen in Zundert.
Als klein meisje ben ik bekend met het zogenoemde ‘bouwvirus’. Ik heb voor het Prinsenbeeks carnaval elk jaar,
maandenlang in een koude bouwschuur gestaan. Het bouwen werd mij met de paplepel ingegoten zullen we maar
zeggen. Van gazen en plakken tot het bedenken van een
mooie show om ervoor te zorgen dat het uiteindelijke plaatje
compleet is als we door de straten rijden.

Nu, als nieuwe inwoner van Zundert, mag ik meehelpen met
het kartonnen, plakken en tikken om uiteindelijk weer vol bewondering en trots, langs te kant te staan om te kijken hoe
mooi de wagen is geworden. Je kunt wel zeggen dat ik inmiddels ook het ‘Corso-virus’ te pakken heb.
Ik geef de pen graag door aan Natasja de Raad. Tot in de
tent!
Groetjes, Kristel Dircken

Ook werd mij van kleins af aan verteld hoe nauw de samenwerking is tussen het bloemencorso van Zundert en de carnavalsoptocht in Prinsenbeek. Daarbij heb ik jarenlang met
verschillende carnavalsclubjes langs de straten van Zundert
gestaan om vol bewondering te kijken naar de mooie creaties vol bloemen.

TOEKOMST IN DE SPOTLIGHTS
Hoe heet je?
Boaz Kuijten
Hoe oud ben je?
3,5 jaar
Wie zijn je papa en mama?
Papa Niels Kuijten mama Laura Wierks
Heb je nog broertjes en/of zusjes?
1 broer Bjorn.
Wat is je favoriete sport/hobby?
Sport In de bank springen, hobby corso kijken/spelen.
Wat vind je het leuks om te doen in de tent?
Buiten spelen.
Wat zou je graag doen met het kinderbuurtfeest?
Spelen met de grote jongens.
Als je ooit een wagen mag ontwerpen, wat zou je dan maken?
Poepwagen
Als je de baas zou zijn in de tent, wat zou je dan gaan doen?
Met Lego spelen.
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STARTER TOT 65+,
LOGISTIC FORCE
HEEFT DE BAAN
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Of bel naar de vestiging!

COLUMN VAN D'N NIL
Het zwarte gat.
Heel vaak hoor je mensen zeggen: “Die gaat straks in een
zwart gat vallen.” Ik ben eens achter de computer gaan zitten en ben gaan onderzoeken wat dat nu eigenlijk betekent.
Een zwart gat is een gebied in de ruimte waar de
zwaartekracht zo sterk is dat er niets uit kan ontsnappen,
zelfs geen licht. Elk zwart gat heeft een rand (de zogeheten
‘horizon’), die als een soort éénrichtingsdeur in het heelal
functioneert: een object dat de horizon passeert, is onherroepelijk verloren en kan nooit meer terugkeren. Overigens weet
niemand precies wat zich binnen die horizon afspeelt.
Tsja, dan denk je bij jezelf dat het einde verhaal is wanneer
je in een zwart gat dreigt te vallen. Je hoort het weleens van
mensen die met pensioen gaan. Het beeld dat velen bij met
pensioen gaan hebben is ‘lekker niksen’, uitslapen, fietsen en
reizen. Dat kan soms best wel kloppen maar niet voor iedereen is het een feest. Sommigen vrezen het ‘zwarte gat’ en
voelen zich verveeld of nutteloos. Voor mensen die wel wat
hulp kunnen gebruiken is er zelfs de pensioencursus.
Als je jarenlang iets betekend hebt op je werk kun je je bij
een plotseling lege agenda behoorlijk verloren voelen. De
regelmaat is weg, de collega’s vergeten je na een tijd en wat
dan? Het aantal scheidingen na het 65e levensjaar is niet
voor niets weer een beetje gestegen. Opeens zit je als het
werk gestopt is full-time thuis met je partner, met alle mogelijke irritatie die daarbij komt.
En als je het bovenstaande tot je door laat dringen, dan zie
je vele waarheden staan. Ik ben zelf vanaf 7 maart dit jaar
‘thuis’. Doe dit, doe dat, doe dit ……. Het ergste is dat je nog
wordt gecontroleerd ook. Ik zei dan ook tegen Ineke: “Als dit
zo blijft pak ik voortaan ’s morgens de fiets en kom ik weer
thuis als het avondeten op tafel staat. Gelukkig komt alles
langzaam op zijn pootjes terecht.
Nu zie ik jullie allemaal al denken: “Wat heeft dit alles met
het Corso te maken?” Nou, ik denk weleens dat mensen na
het Corso in een zwart gat vallen. Met je ziel en zaligheid

maanden aan de wagen gewerkt en dan ineens is het weer
voorbij voor een half jaar. Gelukkig heb je wel de gelegenheid om uit het zwarte gat te kruipen. Als de knollen uit de
kuil komen, dan is het zwarte gat weer voorbij. Nu hebben
we dit jaar wel een probleem, want de knollen zijn niet meer
ingekuild. Ik vrees dan ook met grote vreze dat sommige
mensen hulp nodig zullen hebben om de vernieuwde start
van het Corsojaar mee te kunnen maken. Er zal vanuit het
bestuur ongetwijfeld een werkgroep worden samengesteld
die met de desbetreffende mensen een gesprek zal aangaan.
Hopelijk zijn we dan toch met voldoende mensen om de knollen weer in de zwarte gaatjes te stoppen.
Om de periode september tot april een beetje op te vullen en
te voorkomen dat mensen in het zwarte gat vallen, zijn er
altijd diverse activiteiten voor onze buurtgenoten. Bovendien
hebben we bij ’t Kapelleke ook nog wat feestdagen ingelast
(Kerstmis, Nieuwjaar, Drie Koningen) om iedereen zo goed
mogelijk voor te bereiden op het nieuwe Corsojaar. Nu ik
het toch over activiteiten heb moet ik denken aan de laatste
activiteit die ik heb meegemaakt. Een uitje van Handelskwekerij Nouws. Ik mocht ook mee en ik herkende zo veel dingen.
We moesten o.a. gaan schieten bij d’n Deen. De mannen
werden gescheiden van de vrouwen en de strijd was direct
begonnen. En ook nu werden de vrouwen bevoordeeld. Zij
mochten schieten met ondersteuning. Natuurlijk kwamen er
opmerkingen van de mannen. De uitleg was dat dit was voor
de veiligheid.
Daarop heb ik voorgesteld om tegen de dames te biljarten.
Wij met keu en de dames zonder ……voor de veiligheid. Bij
’t Kapelleke is de strijd ook altijd op zijn hevigst als de groep
wordt gesplitst in een mannen- en vrouwenteam. Als de voordeeltjes voor de vrouwen er dan niet meer zouden zijn, dan
vrees ik dat vele vrouwen kennis gaan maken met het zwarte
gat. Overwinningen zullen er niet meer te vieren zijn en velen
van hen zullen terug denken aan de tijden dat zij als overwinnaars uit de bus kwamen. De mannen zullen hun geluk niet
meer op kunnen. Eindelijk een gelijke strijd, maar o wee als
de vrouwen de trukendoos gaan open gooien. Ja mannen,
we zullen scherp moeten blijven.
Je kunt ook in een zwart gat belanden als je als Kapellekenaar blijft streven naar de eerste prijs. Velen zijn afgehaakt
en hebben de lat minder hoog gelegd. Plezier voorop. Maar
stel nu voor dat we dit jaar een potentiële eerste prijs krijgen
voorgeschoteld. Dat gaat ongetwijfeld veel extra moeite kosten. Beste buurtgenoten als we er dan met zijn allen voor
gaan en net een stapje extra zetten, dan ben ik er van overtuigd dat het zwarte gat gedurende de periode september t/m
maart deze keer niet gevuld gaat worden met teleurgestelde
buurtgenoten. Dan kunnen we verdorie een jaar lang met een
big smile door Zundert gaan lopen. Bovendien zijn we dan
niet de laatste buurtschap die de eerste prijs heeft behaald!
Het zwarte gat kan dan mogelijk voorgoed worden dichtgegooid! Voorzitter Jan, jij mag dan de eerste volle schep
doorknippen. O nee, dat is weer wat anders.
D’n Nil
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TEAM HOTEL CAMPANILE &
PREMIÈRE CLASSE BREDA BEZOEKT
BUURTSCHAP 'T KAPELLEKE
Harrie van Erk, onze technische dienst medewerker, is al
jaren een trouwe vrijwilliger bij buurtschap ‘t Kapelleke. Op
het werk vertelt hij daar regelmatig vol trots over. Het is zijn
lust en zijn leven zegt hij zelf altijd.
Augustus 2018 mochten wij, team Hotel Campanile &
Première Classe Breda, onder begeleiding van Harrie een
kijkje komen nemen op de bouwplaats van buurtschap
‘t Kapelleke. Bij aankomst werden we warm ontvangen met
koffie, thee en lekkere versnaperingen. We kregen een interessante presentatie over de organisatie, de buurtschappen,
en over de bouw van de wagens.

Na de presentatie hebben wij een kijkje mogen nemen op de
bouwplaats. Een grote club vrijwilligers was hard aan het
werk. De wagen was indrukwekkend groot. En wat was het
leuk om te zien met hoeveel plezier iedereen aan het bouwen
was. We sloten de dag af onder het genot van een hapje en
drankje.
Dankjewel Buurtschap ’t Kapelleke voor het warme ontvangst
en voor deze mooie dag. We hebben ervan genoten.
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Uiteten bij eetcafé Den Soe
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AVG
In verband met de Algemene
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NIEUWJAAR

VAN DE AC

Na een jaar met veel verrichte arbeid is het einde van 2018
weer in zicht. We zijn allemaal weer druk bezig geweest,
op welk vlak, of in welke vorm dan ook. Wegens het groot
succes van de nieuwjaarsborrel in januari 2018 willen we
hier graag weer een vervolg aan geven. Daarom nodigen
wij iedereen van buurtschap ’t Kapelleke uit om onder het
genot van een hapje en een drankje weer eens gezellig bij
te kletsen over het afgelopen jaar. Graag heffen wij met jullie
het glas en proosten we op een nieuw corsojaar.

Lieve buurtgenoten, voor het komende jaar is een activiteitenkalender opgesteld welke is bijgevoegd in ’t Kapstokske.
Om al deze activiteiten uit te kunnen voeren hebben we hulp
nodig van een aantal buurtgenoten. Tot nu toe hebben we
helaas nog geen aanmeldingen gehad m.b.t. het organiseren van een aantal activiteiten. Wij hopen er nog steeds op
dat er mensen opstaan om ons hierin te assisteren, dus heb
je zin en tijd om ons te komen helpen dan horen wij dat heel
erg graag!

Dus noteer in je agenda!
Zaterdag 5 januari 2019 van 14.00 uur tot 17.00 uur
Locatie: nieuwe schuur

Voor nu een fijne winterperiode gewenst en op naar 2019!

Jij komt toch ook?

Groetjes van het bestuur & de activiteitencommissie, Laura,
Esmée, Susan, Natasja en Anouk
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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

