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De adviserende totaalinstallateur met installatiekennis op
het gebied van: elektrotechniek, centrale verwarming, sanitair,
airconditioning, beveiligingen en brandmeldinstallaties.
Onze vakmensen leveren een oplossing die tot in detail is
afgestemd op uw wensen.
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Alción Holland is een jong en dynamisch expediebedrijf gevesgd op het industrieterrein
Hazeldonk. Wij bieden een betrouwbare service voor internaonaal vervoer en logiseke
dienstverlening.
Wij bestrijken geheel Europa voor zowel complete trailerladingen als groupage.
Dit geldt voornamelijk op het gebied van koel- en vriestransporten welke wij uitvoeren door
geheel Europa. Ook verzorgen wij het vervoer van convenonele goederen over de weg en
bemiddelen tevens voor zee- en luchtvracht.
Wij wensen buurtschap 't Kapelleke een succesvol en pre g corso toe!
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VOORWOORD
Beste buurtgenoten,
Het is weer bijna zo ver, het nieuwe bouwseizoen staat voor de deur!
Binnenkort beginnen we weer met de knollen zetten en daarna ook
het zetten van de tent. We mogen weer aan de slag.
Ook het ontwerp van dit jaar is bekend, we bouwen ‘Ochtendglorie’
van Bas, Ronald en Wesley.
Wij als redactie van ’t Kapstokske hebben er weer heel veel zin in, en
we hopen jullie ook. Op naar een mooi bouwseizoen!
De redactie

DE VOORZITTER
Hebt u dat ook, dat de klok op een drukke dag voorbij lijkt te vliegen
als u veel om handen heeft? Ik heb dat gedurende het hele afgelopen
jaar ervaren. Na de evaluatie van het corsojaar 2018 leek september
2019 nog heel erg ver weg. Maar alleen al de lopende zaken, de
vele contacten en activiteiten van onze buurtschap hebben de tijd
voor mijn gevoel wel doen versnellen.
Al dan niet actief deelnemend heb ik afgelopen jaar de buurtschap
goed leren kennen. Ik heb veel geleerd, gepraat en geobserveerd.
Conclusie: we hebben een prachtige club! In en rondom de loods is
weer van alles in wording of gerealiseerd. Er is inmiddels weer hard
gewerkt om geld in te zamelen. Na de geslaagde nieuwjaarsreceptie
hebben we een ontwerp gekozen, waar iedereen zich in kan vinden.
De veldploeg heeft inmiddels ook weer het nodige in de planning.
Kortom: het draait en het loopt weer lekker. Ik heb grote waardering
voor ieders belangeloze inzet!
Misschien staat het ontwerp van dit jaar wel symbool voor de
toekomst: Zowat iedereen ziet die zonnig in. De goede sfeer van
afgelopen jaar houden we
er natuurlijk in. Bezoekers,
werkers
en
sponsors
gaan we nog gastvrijer
ontvangen. Kapelleke gaat
op alle vlakken scoren, wat
mij betreft.
Maar er moet natuurlijk
nog veel werk verzet
worden. Op het tijdstip dat
ik dit schrijf is het volgens
de teller op onze website al
over 23 weken corso. Wat
gaat die tijd snel, he!
Jan
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PAASEITJES
We begonnen om kwart voor 10 met paaseitjes verkopen.
Wij zaten bij ome Henk in het groepje. We kregen een lijst
met straten van Zundert. We gingen eerst in de Kapelakker
paaseitjes verkopen. Op een gegeven moment kregen we
door dat we beter in de wat oudere wijken konden verkopen
dan in de nieuwe wijken.
We kwamen soms wel eens bij mensen die zeiden dat ze heel
graag paaseitjes wilden kopen maar ze hadden dan geen
contant geld! Wij zeiden ook al dat je tegenwoordig meer
pint dan met contant geld betaald. Heel soms zij iemand dat
ze ze niet wilden maar dat maakte ons niks uit. Ome Henk
en Ivo liepen aan de ene kant paaseitjes te verkopen en wij
liepen aan de andere kant paaseitjes te verkopen. Het was
super leuk!
Om kwart voor een werden we weer verwacht bij ‘t Kapelleke.
Daar aten we broodjes kroket, frikandel en lekkere soep!
Toen mocht je weer verder gaan verkopen. Wij deden dat tot
drie uur. Op een gegeven moment kwamen we bij een heel
oud vrouwtje en die wilde maar 1 zakje (3 euro per zakje).
Maar ze gaf ons vijf euro! Ze zei dat de drie euro voor de
buurt was en twee euro voor ons. We gaven als bedankje
nog een zakje aan haar (twee zakjes kosten 5 euro). De
mevrouw zei: iedere keer als ik een paaseitje eet dan denk
ik aan jullie.

Om drie uur gingen we terug naar de buurt en leverde we al
het geld in. We hadden veel geld opgehaald! Zelf kochten
wij natuurlijk ook nog 8 zakjes!
Groetjes van Tess Hendrickx

BESTUUR

REDACTIE

Voorzitter:

Jan van Trier
Akkermolenweg 5
4881 BL Zundert

Sabine Gommers
Suze Mathijssen
Nikita Weijgers - van Hasselt

Secretaris:

Stephanie van der Pol
p/a Hertogstraat 63
4881 CB Zundert

Molenstraat 4
4881 CS Zundert
Tel.: 06-3600188
E-mail: redactie@buurtschap-kapelleke.nl

Penningmeester: Sam de Meijer
Huisakker 13
4882 BN Klein-Zundert
Leden:

Ruud Bartels
Emiel Braat
Davy Duijndam
Olga van Hassel
Ineke van Overveld
Erwin Vissenberg

www.buurtschap-kapelleke.nl
info@buurtschap-kapelleke.nl
ac@buurtschap-kapelleke.nl
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Het buurtblad verschijnt drie keer per jaar. De redactie
behoudt zich het recht ingezonden stukken geheel of
gedeeltelijk te weigeren.

OCHTENDGLORIE

Je stapt ’s morgens op de ﬁets om naar je werk te gaan,
al ﬁetsend kijk je voor je uit en daar aan de horizon
doemen prachtige kleuren op! Geel, oranje, rood en paars
combineren samen een prachtig kleurenpalet in de lucht. Het
zijn de indrukwekkende kleuren van de dageraad. Hoe en
door wat wordt je geïnspireerd, dat is altijd de vraag! Laat
dit nu het startsein zijn om de hersenen te doen kraken. De
dageraad en het ontstaan van de ochtendgloed, hoe vertaal
je dat naar een corsowagen! Voor ons de grote uitdaging om
dit op een mooie en passende wijze te gaan verbeelden. We
gaan de dageraad brengen. Weliswaar eerst onder de titel
De Brengers van de Dageraad, maar na veel vragen gaat
de titel kort maar krachtig Ochtendglorie luiden.
Mythisch, hemels of toch sprookjesachtig, dit is in ieder
geval onze verbeelding van Ochtendglorie. Vanuit een
withete kern van de zon dalen engelen neer richting ons op
aarde, zij brengen ons de prachtige warme kleuren van de
ochtendgloed. Het geel, oranje, rood en paars verschijnt
zo vanuit de hemel aan onze horizon, de hemelse sfeer
wordt weergegeven door de vele gotische elementen die
nadrukkelijk aanwezig zijn in deze creatie. Je kunt ook het
vermoeden hebben of je in of nabij een grote kathedraal
staat. Een grote zon overgoten met een gotisch sausje vormt
de grote basis van dit geheel, en zijn het nu zonnestralen of
toch pilaren uit die zo juist genoemde kathedraal.

Je mag er in zien wat je wilt, de zon een kathedraal of een
grote mix van beide! Graag willen we nog even de nadruk
leggen op het woord verbeelding in dit geheel, namelijk
de 10 standbeelden die op de sokkels zijn gepositioneerd
worden living statues die een ware eye catcher gaan worden
op deze corsowagen. Half uitgelaste engelen worden
verder ingevuld door 10 vrouwelijke ﬁguranten die gaan
reageren op de dageraad. Klassiek, plastische vormgeving
en architectuur zijn belangrijke elementen in deze creatie en
de ﬁguratie gaat ook zeker een mooi en boeiend extraatje
worden. Als het aan ons ligt dan gaat ’t Kapelleke de zon
laten schijnen, een corsowagen voor en van iedereen in ons
Kapelleke en natuurlijk een mooie klassering op de eerste
Zondag in September daar gaan we voor en daar geloven
wij drietjes heilig in!
Met een grote Corsogroet, Wesley, Bas en Ronald

Ochtendglorie:
’s Morgens vroeg brengen de engelen ons het ochtendlicht.
Zij laten de zon stralen in dit hemels aangezicht.
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BESTUURSWISSELINGEN &
AANSPREEKPUNTEN
Het bestuur nam afscheid van Bouke van Bergen en Joey
Ritchie en verwelkomde Olga van Hassel als toetredend
bestuurslid.
Naar aanleiding van deze bestuurswisselingen zijn de
aandachtsgebieden, taakverdeling en/of vertegenwoordiging
binnen Buurtschap Kapelleke voorlopig als volgt verdeeld:
Voorzitter / afgevaardigde Raad van Buurtschappen
Vice-voorzitter / waarnemend afgevaardigde Raad van Buurtschappen
Secretaris
Penningmeester
Dagelijks bestuur
Attenties en overlijdens
Ledenlijstadministratie
Verkoop polsbandjes / entreekaarten / tribunekaarten / shirts

Jan
Sam
Stephanie, Olga
Sam
Jan, Sam, Stephanie
Stephanie, Ineke
Sam
Sam, Ineke

Werkgroep 1 / wagenbouw
bouw wagen / bestellen van materialen

Emiel, Erwin
Emiel, Erwin

Werkgroep 2 / Tent +bouwplaats
inventarislijst gereedschap
zeilen / steiger- en tentbouw
gebruiksmateriaal verzorging en reparatie
veiligheidscoördinatoren

Davy,
Davy,
Davy,
Davy,
Davy,

Werkgroep 3 / Catering
voorraad levensmiddelen

Ineke
Ineke

Werkgroep 4 / corsoweekend
algemene coördinatie / werkverdeling corsoweekeinde
bloemenopslag in tent corsoweekeinde
bloemensteekhoek en aanvoer wagen
transport corsoweekeinde
bloemen corsoweekeinde
werkverdeling tikken (organisatie)
coördinatie duwploeg/ ﬁguratie
parkeren corsozondag

Davy, Sam
Davy, Sam, Jan
Ruud , Shirley
Davy, Sam
Ruud, Ivo, Shirley
Ruud, Ivo, Shirley
Davy, Sam
Davy, Sam
Sam

Werkgroep 5 / pr, sponsoring en kapstokske
uitgave kapstokske
shirts / truien sponsorwerving
kerstattenties
sponsorlijst beheer
facturering
website
onderhoud website op gebied sponsoring
Vriendenloterij
onderhoud Kapstokske op gebied sponsoring
onderhoud sponsorborden en zeilen
nieuwe activiteit bedrijven

Jan
Jan
Sam, Olga
Ineke
Sam
Sam
Jan, John Zagers
Jan
Allen
Jan
- vacant Jan, Cees

Werkgroep 6 / bloemenveld
materiaal bloemenveld
afgevaardigde bloemencommissie / contactpersoon bloemen

Ruud
Ruud
Ruud, Shirley

Werkgroep 7 / Activiteitencommissie

Stephanie

Sam
Sam
Sam
Sam
Harry

7

8

RetroVisie

UITWERKING JAARVERGADERING
2019 BUURTSCHAP 'T KAPELLEKE
Datum: 15 februari 2019
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Café-Zaal Schuttershof
Aanwezige leden: 60 personen
1. Opening
Voorzitter Jan van Trier opent de vergadering, beginnend
met een minuut stilte ter nagedachtenis aan buurtgenoten of
andere dierbaren die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.
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.
Hierbij wordt nadruk gelegd op alle mogelijkheden om geld
te generen voor de buurtschap:
• Vriendenloterij
• Oud ijzer container naast de houten schuur
• Verhuur statafels en aanhanger
• Bedrijfsuitjes
• Tegeltjesactie
• Materialen overnemen/sponsoring.
• Paaseieren
Vraag Henk van Hasselt: Waar is het totaaloverzicht van
de balans? Dit is er bewust niet ingezet omdat de huidige
toelichting voor iedereen toegankelijker is. Sam licht dit
mondeling nog toe, op verzoek van meerdere buurtgenoten.
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 en transparant.
5. Benoeming kascommissie
De kascommissie bestaat dit jaar uit Mario de Groot (3e
keer), Rudy van Laerhoven (2e keer) en Jolanda van Genk
(1e keer). Mario de Groot is aftredend. Een nieuw lid voor
de kascommissie wordt gevraagd.
Ilona meldt zich aan en zij zal volgend jaar tot de
kascommissie toetreden.
6. Benoeming ontwerpkeuze groep
Aanmeldingen: Rens Gommers, Joey Ritchie, Inge Domen
en Marianne van Overveld. Na loting zijn Marianne
van Overveld en Joey Ritchie geselecteerd voor de
ontwerpkeuzegroep.
De procedure laat op dit moment iedereen zich ieder jaar
aanmelden voor de commissie. Het voorstel van het bestuur
is om dit te wijzigen naar: deelnemers aan de commissie
kunnen het eerstvolgende jaar zich niet verkiesbaar stellen.
Het jaar erna weer wel. Na stemming is dit voorstel met
ruime meerderheid aangenomen.

7. Mededelingen bestuur
• Verkeersregelaars
Er wordt ieder jaar aan alle buurtschappen gevraagd om
deze te leveren voor het Kindercorso en het Carnaval in
Prinsenbeek. Afgelopen jaar waren er geen gegadigden
vanuit onze buurtschap voor te vinden. Dit is nu opgelost
doordat buurtschap Tiggelaar ons uit de brand heeft geholpen
door verkeersregelaars voor ons te leveren. Een oproep aan
alle buurtgenoten om hierin mee te denken en deel te nemen.
• Paaseitjes
Dit levert altijd een grote bijdrage aan de inkomsten van de
buurt. Een oproep ook aan iedereen om te helpen bij de
verkoop hiervan.
• Activiteitencommissie
Ook vanuit de AC is er vraag naar hulp bij de activiteiten
c.q. deelname aan de commissie.
• ’t Kapstokske
Daarnaast ook vraag voor hulp bij het schrijven/samenstellen
van ’t Kapstokske.
• Bestuurslid
Ten slotte ook kandidaten voor het bestuur gevraagd. Iedereen
het verzoek om hier ook eens over na te denken.
• Visie/missie
Het afgelopen jaar hebben we naast de gezelligheid en
de groei ook gemerkt dat er bij iedereen behoefte is aan
duidelijkheid. Duidelijkheid in de vorm van communicatie,
aanspreekpunten en richting.
Afgelopen periode hebben we binnen het bestuur een sessie
gehad waarin we met zijn allen gekeken hebben waar we als
bestuur met de buurtschap naartoe willen. Hier zijn heel veel
dingen uit gekomen die samen te vatten zijn in een aantal
doelstellingen, deze hebben we vervolgens gerankt op een
prioriteit. Hier een aantal van de belangrijkste punten, en
ook de punten waar we als eerste mee aan de slag willen
gaan:
1. Open sfeer en een beter imago van de buurt richting
omstanders.
Binnen de buurt zouden we graag een open sfeer willen
creëren met een aanspreek cultuur. Hier bedoelen we
mee dat we oprecht en eerlijk tegen elkaar zijn, waar we
allemaal enig kritiek van elkaar kunnen verdragen maar
ook compliment van elkaar kunnen verwachten. Daarnaast
hebben we het idee dat ‘t Kapelleke naar de buitenwereld
overkomt als een vrij gesloten club, een club waar je niet
makkelijk ‘tussenkomt’. Dit Imago zouden we graag een
ommekeer willen geven, zodat we op de kaart komen als
een buurtschap waar je graag bij wilt zijn! Dit willen we
bewerkstelligen door enerzijds actiever gebruik te maken
van mediakanalen, denk aan de website en social media,
anderzijds door binnen de buurt een grotere betrokkenheid
te creëren bij alle buurtgenoten.
2. Meer betrokkenheid buiten het corsoseizoen om.
Afgelopen bouwseizoen is het bewijs dat we een grote en
leuke club mensen in de buurt hebben. De opkomst tijdens
9
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UITWERKING JAARVERGADERING
2019 BUURTSCHAP 'T KAPELLEKE
de bouw was massaal. Helaas zijn er buiten het bouwen
van de corsowagen nog een hoop andere activiteiten die
we moeten ondernemen om de bouw mogelijk te maken en
de buurtschap draaiende te houden en iedereen betrokken
te houden. Denk aan ‘t Kapstokse, activiteitencommissie,
paaseieren verkopen, verkeersregelaars, en andere
vrijwilligerstaken. We merken dat de animo wat betreft deze
zaken, die zo belangrijk zijn voor het bestaan van de buurt,
aanzienlijk minder is. We willen kijken wat we er aan kunnen
doen om er met zijn alle voor te zorgen dat ook alles buiten
de bouw van de wagen om voorzien is van voldoende hulp
en dit niet hangt op een select aantal mensen.
3. Mee doen om de prijzen.
In de sessie bleek dat er toch ook bij veel bestuursleden de
drive zit om een keer te mogen stoppen op de markt en die
beker in de lucht te mogen houden. Hierin zijn we aan het
kijken of we bij de keuze van de maquette meer in kunnen
zetten op de creatieve vrijheid/ vernieuwing en minder te
kijken naar eventuele belemmeringen die een wagen met
zich mee brengt (denk aan beweging, ﬁguratie, hoeveelheid
werk, etc.).
4. Continuïteit van de buurt.
Unaniem werd als belangrijkste punt de continuïteit van de
buurt gezien. Dit is een onderwerp wat al meerdere malen
ter spraken is gekomen de afgelopen jaren en waar al eerder
een programma voor gestart is genaamd ‘Samen de kar
trekken’. In onze ogen houdt continuïteit in:
o Waarborgen van kennis op papier.
o Duidelijke structuur binnen de buurt.
o Gezonde mix van ervaring en leergierigheid binnen de
groep.
o Goede verdeling van verantwoordelijkheden.
o En eigenlijk alles wat ik de afgelopen 5 minuten genoemd
hebt.

Hierbij nog een dankwoord voor Bouke en Joey voor hun
inzet in het bestuur.
9. Rondvraag
• Laura Wierks: Namens de AC heeft Laura een oproep
voor versterking van de AC of eenmalige hulp bij bepaalde
activiteiten.
• Cees van Overveld: Jan en Cees hebben een presentatie
gemaakt voor bedrijfsuitjes, welke afgelopen jaar twee maal
is gebruikt. Het komend jaar willen we dit vaker kunnen
organiseren, met name in augustus. Aan iedereen het verzoek
om deze mogelijkheid te delen op je werk, met collega’s en
binnen het netwerk.
Daarnaast nog het idee om bij de verkoop van paaseieren
het aantal straten te verdelen onder buurtgenoten die hiermee
willen helpen i.p.v. een hele zaterdag door heel Zundert te
lopen (bijv. iedereen in zijn/haar eigen straat).
• Wesley van Genk: Hij heeft afgelopen jaar op het werk
voor buurtschap Kl. Zundert een groot bord gemaakt met
namen/taakverdeling voor in de tent. Hij zou dit voor onze
buurtschap ook kunnen maken.
• Harry van Erk: Bedankt voor het medeleven bij het
overlijden van zijn moeder.
• Sjors van Nijnatten: Hij is jarenlang Whisky geweest
tijdens de stoet en hij draagt nu over aan Linsey van Nijnatten.
Zij heeft de afgelopen jaren al meegelopen en neemt nu het
stokje over.
10.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
11.
Presentatie ontwerp 2019
Ontwerpers Bas van Overveld, Ronald Jochems en Wesley
van Genk presenteren het ontwerp van 2019 ‘Ochtendglorie’.

Dit waren de voornaamste punten die de richting omschrijven
waar we als bestuur zijnde met de buurtschap naartoe
willen. Wij hopen dat iedereen binnen de buurt er op
dezelfde manier in staat, mocht dit niet zo zijn dan horen
we dit graag! Als kapitein kunnen wij alleen de weg naar de
eindbestemming aanwijzen, we hebben de hele groep nodig
om daar ook daadwerkelijk te komen.
• Vragen n.a.v. de mededelingen:
Harry van Erk vraagt of er meer duidelijkheid zou komen m.b.t.
de taakverdeling van het bestuur. Dit zullen we meenemen in
de nieuwsbrief, website en verdere communicatie.
8. Bestuursverkiezingen 2019
De uitslag van de bestuursverkiezingen is als volgt:
Nieuwe bestuursleden:
- Olga van Hassel: 59 stemmen voor en 1 stem blanco.
Aftredend en niet herkiesbaar: Bouke van Bergen en Joey
Ritchie.
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VEILIGHEID
Beste buurtgenoten, het nieuwe corsoseizoen staat voor de
deur, een mooi moment om even stil te staan bij hoe we
omgaan met de veiligheid van onszelf en onze buurtgenoten
in de corsotent.
Tot onze grote verbazing kwamen we er tijdens de vergadering met de veiligheidscoördinatoren van alle buurten achter
dat we bij ‘t Kapelleke achter lopen op het gebied van veiligheid bij het bouwen en afbreken van de tent. We zijn de
enige buurt waar niet iedereen een helm draagt en bijna de
enige die geen gebruik maakt van tuigjes. Laten we dit jaar
het goede voorbeeld geven met zijn allen en beginnen met
het dragen van helmen tijdens het opbouwen en afbreken
van de tent.
Als de tent eenmaal staat is het belangrijk dat iedereen weet
waar we de tent kunnen verlaten in het geval van een calamiteit. Het is dan ook belangrijk dat iedereen die uitgangen
blind kan vinden. Iedereen moet er op kunnen vertrouwen
dat deze uitgang ook een uitgang is en dat de weg daar
naartoe vrij is.
We werken in de tent veel met brandbare materialen, mocht er vuur ontstaan is de kans groot dat de tent binnen no
time vol met rook staat, waardoor je zicht minder is. Op het
moment dat je dan in paniek een nooduitgang gaat zoeken,

zou het jammer zijn als de weg naar of de nooduitgang zelf
geblokkeerd is. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat
we de paden en nooduitgangen in de tent en in de schuur
vrij houden!
Afgelopen jaar is bij Helpt Elkander een incident gebeurd
in de tent dat we graag mede willen delen. Tijdens het lassen is een lasspetter naar beneden gevallen, deze is door
het karton gebrand die over de accu’s heen lag en op een
accu terecht gekomen. Deze accu is hierdoor ontploft en een
brandje is ontstaan. Dit brandje hebben ze snel kunnen blussen, zodat er niet te veel schade is ontstaan. Gelukkig zijn er
geen mensen gewond geraakt.
Als laatste willen we graag vragen wie er binnen de buurt
allemaal BHV getraind zijn. Dit om te kijken hoeveel BHV’ers
we binnen de buurt hebben, en of we dit wellicht kunnen
gebruiken.
Mocht je BHV getraind zijn en dit willen delen, zou je dit dan
aan willen geven bij Harry of Davy. Bedankt!
Denk aan je kleding en PBM’s!
Groeten, Harry en Davy
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PLANTEN MET DE MACHINE 2019
Hoi Buurtgenoten, ook dit jaar willen we weer met de machine gaan planten op vrijdagavond 26 april vanaf 18:00
uur tot 20:30 uur en zaterdagmorgen 27 april vanaf 8:00
tot 12;00 uur, zaterdagmiddag vanaf 13:00 uur tot we klaar
zijn.
Om een en ander in goede banen te leiden en om ervoor
te zorgen dat niemand zich verloren voelt op het veld omdat hij/zij geen werkzaamheden kan verrichten willen we
jullie vragen om van te voren aan te geven wanneer je kunt
helpen met planten, we hebben ongeveer 14 personen per
shift nodig om alles te kunnen uitvoeren.

Je mag natuurlijk ook alle 3 de shiften meehelpen!
Aanmelden kan via mail bij Ruud; ruudenmarloe@home.nl
of via Whatspapp bij Ruud: 0651137590. Graag willen we
jullie reactie ontvangen voor vrijdag 19 april 2019.
Zaterdag wordt er na aﬂoop voor een hapje en drankje gezorgd, ook voor diegene die vrijdagavond of zaterdagmorgen hebben geholpen natuurlijk!!
Groetjes en hopelijk tot 26 en/of 27 april 2019,
Ruud namens de Veldcommissie

BLOEMENTRANSPORT 2019
De afgelopen jaren heeft Elly de Labie ervoor gezorgd dat er
een chauffeur geregeld was om ons het transport van onze
bloemen tijdens het plukseizoen naar de leverplaats te verzorgen. Daarnaast had Elly de taak om de bellijst actueel te
houden. Soms een lastige opgave , maar met de inzet van
diverse mensen, waarvoor dank, altijd weer gelukt is!
Elly heeft te kennen gegeven hiermee te stoppen en wij danken Elly dan ook voor haar inzet en hopelijk zien we Elly nog
vaak op ons veldje om te hakken, toppen en plukken.

Van de chauffeur wordt gevraagd of deze tegen de levertijd
op het bloemenveld is, de tractor met de kisten bloemen staat
afgebonden klaar en hij rijdt naar de centrale verzamelplaats
waar hij aansluit en helpt met het lossen van de kisten. Hij
krijgt de benodigde instructies van iemand die op het veld de
pluk coördineert. Binnenkort starten er al diverse werkzaamheden op het veld en is er gelegenheid zich op te geven.
Namens de veldcommissie van het Kapelleke,
René Verheijen

Het regelen van een chauffeur is voor het komende seizoen
overgenomen door René Verheijen, lid van de veldcommissie. Naast de gebruikelijke manier van de chauffeurs benaderen(bellijst) willen we ook proberen om een WhatsApp
groep voor het transport in het leven te roepen. Graag willen wij iedereen die in de periode augustus/september een
keer het transport wil verzorgen oproepen zich hiervoor op
te geven. Het idee is dat zodra de dag en tijd (meestal tussen
11.00-14.00) bekend zijn, deze op de WhatsApp te plaatsen, zodat iemand die tijd heeft om te gaan leveren zich via
de WhatsApp kan aanmelden. Hopelijk kunnen we ook weer
rekenen op diegenen waarop we in de afgelopen perioden
al een beroep mochten doen.
Heb je een geldig rijbewijs B gehaald voor 1 juli 2015 dan
mag je met een tractor rijden, bij de eerstvolgende vernieuwing van het rijbewijs B voor 1 juli 2025 kun je categorie T
bij laten schrijven, voor de jongeren onder ons, maar toch
16 jaar en ouder, die niet voor 1 juli 2015 een rijbewijs B
hebben gehaald, moeten vervolgens lessen nemen en een
tractorrijbewijs halen om een tractor te mogen besturen.
Kun je een tractor met aanhanger (veilig)besturen en voldoe
je aan het bovenstaande, geef je dan op, al is het misschien
maar voor één keer, het kan ons net die ene keer uit de nood
helpen.
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DE NIEUWE WHISKY
Al een paar jaar proberen wij met onze corsobuurt verjonging te krijgen in de corsotent. De taken worden gewisseld
en stokjes worden doorgegeven aan de jeugd. Ook bij ons
zijn er vele keukentafel gesprekken geweest over hoe en wat
de toekomst van het ‘T Kapelleke zal brengen. Er kwam al
snel ter spraken dat papa wilde stoppen als whisky. Hij vond
dat ook daar de verjonging duidelijk moest worden, zodat
het wagenpersoneel ook een krachtige, frisse, jongen en
moderne look uitstraalt rond de wagen. Sindsdien is dat een
beetje in mijn hoofd gaan spelen. Whisky? Wat zou dat inhouden? Zou dat wat voor mij zijn? Is het lastig, en wat voor
verantwoordelijkheid brengt dat met zich mee? Ik was
immers al wel bekend met de optocht mee te lopen, en thuis
had ik natuurlijk ook al e.e.a. gehoord.

Dus er stonden mij een paar stage-jaren te wachten. Dat zou
betekenen dat ik de eerste twee jaar als stagiair naast de
wagen zou lopen om eens mee te maken hoe alles werkt
tijdens zo’n optocht.

Al jaren was ik actief op, onder of rond de wagen. Ik kan me
eigenlijk niet echt herinneren dat ik aan de kant heb zitten
kijken. Van ﬁgurant, duwer tot wagen begeleider, ik heb altijd met plezier mijn steentje bijgedragen tijdens de optocht.
Na lang denken en veel met papa er over gesproken te hebben wilde ik het toch gaan proberen. Ik ging de uitdaging
aan om de nieuwe whisky te worden, maar ik wist dat het
niet zomaar ging. Het was natuurlijk een hele grote verantwoordelijkheid. Ik had immers nog geen idee wat het allemaal in zou houden.

Na complimenten gehad te hebben van de centrale post en
natuurlijk van mijn vader (dat was het belangrijkste) was ik
geslaagd voor mijn stage en mag ik vanaf dit jaar mijzelf
whisky noemen. Dat kon natuurlijk niet zonder het vaste
ritueel: het uitreiken van de whisky ﬂes. Dit werd namelijk op
de jaarvergadering gedaan waarbij papa en woordje deed.
Daarna werd de whisky ﬂes overgedragen aan mij. Deze
prachtige symboliek wordt al jaren voort gezet en zal bij mij
ook voort gezet worden.

Na de eerste twee jaar kwam ik er in ieder geval achter
dat whisky zijn een enorme verantwoordelijkheid is, dus ik
schrok daar zelf heel erg van. Alleen al de regels van de
optocht die van hogeraf opgelegd worden, poeh... dat is een
serieus boekwerk, maar des te mooier vond ik de uitdaging.
Zoals vele weten heb ik afgelopen jaar de hele optocht al
zelf gedraaid onder begeleiding van papa. Het was in het
begin vooral heel lastig maar het gaf een enorme kick toen
de wagen weer veilig terug op de veiling was.

Ik wil bij deze mijn vader enorm bedanken voor het vertrouwen wat hij in mij had, en vooral voor alle jaren dat hij zich zo
heeft ingezet als whisky (hij blijft nog even op de achtergrond
meekijken). En ook chapeau voor al het andere wagenpersoneel dat zich altijd met ziel en zaligheid inzet!! (want
dat mag ook wel eens een keer gezegd worden) Samen
staan we sterk en we gaan er allemaal weer voor dit jaar!!
We gaan er een mooie optocht van maken, en zoals wij
altijd aan het einde van de optocht zeggen: Whisky nummer
één meldt zich af.
Hé-ja- kapelleke
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EEN GOEDE BUUR
Dankjewel Kristel voor het doorgeven van de pen aan mij.
Ik zal mijzelf even voorstellen. Ik ben Natasja de Raad, 24
jaar en geboren in Rotterdam. Vanaf mijn zesde jaar zijn
mijn moeder en ik in Breda komen wonen. Ik heb mijn vriend
Maikel ruim zes jaar geleden leren kennen op school tijdens
mijn opleiding pedagogisch medewerkster.
Aangezien mijn moeder en ik eigenlijk niet hier vandaan
komen, was bloemencorso voor mij eigenlijk erg onbekend.
Toen Maikel mij vrij kort na onze eerste ontmoeting vertelde
over zijn ‘hobby ‘ bloemencorso keek ik hem aan alsof hij
gek was. Eerlijk gezegd was mijn reactie ook “ Oh, dat is
hetzelfde als carnaval toch? ’’ Hoewel ik hem net kende, wist
ik eigenlijk dat ik dat maar nooit meer moest zeggen.
Toen ik na 1,5 jaar verkering en veel opdringen EINDELIJK
mee mocht naar de tent (Ja Maikel, dit mogen ze best weten
haha) vond ik het best vreemd. Zelf ben ik zo onhandig als
wat en mijn grote vraag was dan ook. Hoe kunnen deze
mensen van niets tot iets zo groot en mooi maken.
Mijn eerste echte corsojaar was met de wagen Volkoren, het
jaar daarvoor met Vergane Glorie mocht ik paar keer proefdraaien maar met Volkoren was het voor het echt. Ik vond
het prachtig, maar soms ook lastig. Als buitenstaander is het
lastig te begrijpen, hoe hecht je als groep/buurt kunt zijn en
dan samen zoiets mooi’s neer kunt zetten.
Het moment wat mij het beste is bijgebleven en wat corso
voor mij bijzonder maakt. Je maanden en weken lang aan
iets werkt en bouwt en je met zijn alle naar iets toeleeft en
dat moment dat de wagen de tent uit word gereden, letterlijk
‘kippenvel’ en een kleine traan. Ik mocht tegelijker tijd ook
nog eens samen met Maikel op de hoofd tribune zitten en ik
heb mijn ogen uit gekeken.
Ik wil dan ook met trots een beetje vertellen dat ik toch in
middels ook wel een beetje het ‘corso-virus’ te pakken heb.
En ik ook een steentje bijdraag bij de activiteitencommissie
van de buurt. Super leuk!!
Ik geef met alle plezier de pen graag door aan Stef de Jongh.
Groetjes, Natasja de Raad
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COLUMN VAN D'N NIL
(Zelf)vertrouwen
Als ik weer een verzoekje van Sabine heb gekregen voor het
schrijven van een column kruip ik achter mijn computer en
vraag me af waar ik het in godsnaam deze keer over wil hebben. Mijn hersenpan kraakt als een oude kar en dan valt het
woordje “vertrouwen” zo maar in eens op mijn toetsenbord.
Wat is nu eigenlijk vertrouwen?
De meest gangbare deﬁnitie van vertrouwen omvat doorgaans de volgende elementen: Bereidheid van een persoon
of groep om afhankelijk te zijn van de daden van een andere
persoon of groep. Vrij vertaald wil dat zeggen dat je het een
ander laat doen en je er van overtuigd bent dat het goed
komt. Wat komt dat vaak voor in het dagelijks leven.
Sommigen laten echter een ander wel erg veel doen, zodat
hij/zij zelf in de bank kan blijven liggen en alleen maar hoeft
te denken: “Het komt allemaal goed, ook zonder mij”. Dat
noem ik geen vertrouwen, maar luiigheid. Als je het niet allemaal zelf kunt dan is het ﬁjn dat iemand samen met jou de
klus aanpakt. Zeker ﬁjn wanneer je van die ander weet dat
hij/zij het serieus neemt. Och, zo zijn er zo veel voorbeelden
te bedenken. Uiteraard gaat het ook wel eens mis en heb of
krijg je te veel (zelf)vertrouwen.
Ik vertrouw er altijd op dat mijn ﬁetsband hard blijft staan na
een reparatie, maar dat (zelf)vertrouwen komt niet altijd uit.
Vertrouw er nooit zo maar op dat je de allerbeste vrouw
hebt getroffen. Vrouwen zijn net paddenstoelen. Als je de
verkeerde treft ben je overgeleverd aan de goden, maar dan
ben je wel te laat!
Vertrouw er nooit op dat je de mooiste wagen van het Corso
hebt. Dan krijg je Kapellekaanse taferelen en ga je uit wanhoop liedjes maken dat je niet altijd 16e kunt zijn. Vertrouw
er nooit op dat je de knapste vent op aarde bent en zeker
niet als je kleinkinderen hebt. Die zijn zo recht voor de raap.
Opa wat ben jij lelijk.

Vertrouw er nooit op dat je in de bank mag gaan zitten als
je een paar uur je best hebt gedaan in het huishouden. Er
worden steeds nieuwe (zinloze) opdrachten verzonnen om er
voor te zorgen dat de bank niet te hard slijt.
Vertrouw er nooit op dat je er op vooruit gaat als politici dat
beweren. Deze mensen hebben zo veel zelfvertrouwen dat
ze denken dat ze zelfs kunnen rekenen. Maar ….reken daar
maar niet op dus! Vertrouw er nooit op dat jouw laswerk niet
zal los laten. Het tegendeel is al zo vaak bewezen.
Als je aan het vasthouden bent bij het lassen vertrouw dan in
ieder geval niet op de lasser. Dat voorkomt een paar lasogen.
Als je de tent aan het opbouwen of aan het afbreken bent
vertrouw dan je buurtgenoten. Het gevolg is kan wel zijn dat
je dan binnen afzienbare tijd naar zuster Harrie moet voor
een pleister of erger nog naar de huisartsenpost. Of is de
pleister van Harrie het ergste wat je kan overkomen?
Als je op tijd thuis moet zijn, vertrouw dan op mij. Ik zal tijdig
aangeven wanneer het tijd is om te gaan. Ik ben namelijk
een van de weinigen die wel klok kan lezen en daardoor
altijd op tijd thuis is. Als je dit jaar graag ziet dat we de wagen tijdig afkrijgen, dan kun je weer op mij vertrouwen. Dat
gaat namelijk zonder extra energie van iedereen niet lukken
hahaha, geen geintje hoor, hahaha.
Als je prijs wilt hebben met de Bingo van onze buurt, dan
ben je te laat. Die is al voorbij. Maar ik vertrouw er op dat je
volgend jaar wel zult komen.
En zo kun je nog uren doorgaan. Maar wat is het toch mooi
als je op je zelf vertrouwt. Sommige mensen stralen dat gewoon uit. Het tegenovergestelde is vaak minder leuk. Je bouwt niet echt zelfvertrouwen op wanneer je steeds maar hoort
dat je twee linkse handen hebt. En toch komt dat allemaal op
de een of andere manier bij elkaar tijdens het Corso.
Handige mensen met veel zelfvertrouwen die weten wat ze
moeten doen en er voor zorgen dat we weer elk jaar veilig
rondrijden én die onhandige met twee linkerhanden geboren
overige buurtgenoten, die toch erg hard nodig zijn om die
mooie veilige wagen te kunnen bouwen. Het maakt niet uit
waar je bij denkt te horen, iedereen doet op zijn of haar
manier een stevige duit in het zakje.
Als je ziet wat er allemaal al op de bouwplaats is gebeurd,
dan mag je als buurtschap trots zijn. We kunnen veel met zijn
allen! Ik merk dat de animo weer een stijgende lijn te pakken
heeft en dat heeft ook te maken met het feit dat we op elkaar
kunnen vertrouwen.
De wagen van dit jaar betekent voor ons zeker een uitdaging
en laat ons nu allemaal het vertrouwen eens uitstralen dat
ook wij weer eens een top tien wagen kunnen bouwen. Ik
heb er vertrouwen in!
D’n Nil
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BLOEMENVELD
Hoi buurtgenoten,
Ik zal me eerst even voorstellen, ik ben Nelis Matthijssen,
echtgenoot van Diana Matthijssen Magielse. Met mijn eenmanszaak doe ik montageklussen in de bouw en industrieel
onderhoud. Zo heb ik lang geleden wel eens de hoofdconstructie van een corsowagen voor het Kapelleke gelast. (is
destijds tot dinsdagochtend heel gebleven)

Het oude veld was in de buurt en dus wel wat gemakkelijker
om nog gauw even te gaan helpen. Maar als er nu echt nog
wat handjes nodig zijn komt dat meestal ook wel weer voor
elkaar. Het nieuwe veld heeft ook weer wel zijn pluspunten,
buiten de koperworm en de kraaien. Planten met de machine
was een mooie ervaring maar leverde niet zo veel werk op
voor iedereen.

Maar omdat ik eigenlijk nooit in de tent te vinden was en dus
op corsozondag vroeg in de morgen nog redelijk ﬁt was ben
ik wel een grote 20 jaar in de afbraakploeg werkzaam geweest. Maar ja we worden wat ouder en er was best wel wat
jeugd die van aanpakken weet dus ben ik daar mee gestopt.
Aangezien ik een tuinderszoon ben leek me de akkerploeg
een goed alternatief. (Lekker dicht bij toen nog wel)

Zo hadden we de hakploeg vorig jaar beter de sproeiploeg
kunnen noemen, we hebben wat afgeregend hoor. Kijk wij
zijn gewoon een kleinere buurtschap dan Helpt Elkander en
zullen met ons veld altijd een toontje lager moeten zingen,
maar simpele handigheidjes zijn altijd snel over te nemen.

Ik ben 2 jaar geleden begonnen met de knollen te helpen
zetten. Dat was nog een redelijk arbeidsintensief werkje. En
het was ook een lange dag, toen ik voor het slapen gaan de
hond uit liet kwamen de laatste pas van het veld af (Maar
het was wel klaar).
Ja en dan maar wachten, ik bedoel op het onkruid natuurlijk
want dan kunnen wij gaan hakken. Dan zeggen ze wel de
hakploeg maar ik ben er wel achter dat er wel meer te doen
is dan alleen hakken en dat maakt het weer wel interessant.
Termen als bladvlekkenziekte, toppen, konijnen, duiven,
kraaien, koperwormen en de pony, het komt allemaal voorbij
op of in het veld.

Mijn algemene ervaring van deze twee jaar (ben natuurlijk
een beginneling van bijna 60) iedereen wordt uiteraard vrijgelaten om er wel of niet te komen werken. Maar ben je er,
dan wordt je gewoon overal in betrokken de klus te klaren en
de ploeg zo groot mogelijk te houden.
Ik ben natuurlijk voor mijn werk altijd buiten Zundert bezig en
dan is het toch het Zunderts praatje op het veld wat je overdag hebt gemist. Kortom gezellig een gevoel van thuiskomen
en ik denk dat dat ook zo hoort alleen dan kunnen we zoiets
groots presteren de eerste zondag van september.
Tot slot ik heb er weer zin in dus hopelijk snel tot op het veld.
Groeten, Nelis
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NIEUWJAARSBORREL
Op 5 januari 2019 was het weer zover. De sinds een aantal jaren op de activiteiten kalender opgenomen nieuwjaarsborrel vond plaats in onze prachtige vergaderruimte op de
zolder van de nieuwe schuur. We kunnen met recht spreken
van een top locatie, die voor deze gelegenheid gezellig was
aangekleed.
Velen waren aanwezig om elkaar de hand te schudden, te
kussen en elkaar al het beste voor het nieuwe jaar te wensen.
De opkomst was naar mijn idee heel goed.
Onder het genot van een drankje en lekkere hapjes werd ﬂink
geouwehoerd. Oude koeien werden uit de sloot gehaald. Er
werd gespeculeerd over de vele ontwerpen die ingediend
zouden zijn bij onze buurtschap.

den. Laat de positiviteit en de passie voor elkaar en het corso
de drijfveer zijn van onze buurtschap. Passie en beleving,
oog voor elkaar. Elkaar motiveren, elkaar stimuleren, elkaar
activeren.
Op de uitnodiging voor de nieuwjaarsborrel stond dat deze
zou duren van ongeveer 14.00 uur tot ongeveer 17.00 uur.
Toen wij op enig moment op onze horloge keken was het ongeveer 17.00 uur en zijn we voldaan en tevreden huiswaarts
gegaan. Gelukkig waren we deze keer te voet.
Gezelligheid kent geen tijd dus waren wij niet op tijd thuis.
Dank aan de dames van de catering. Dank aan Sjors voor
het trapwerk...
Groet Henk

Halverwege de borrel nam Jan, onze voorzitter, even het
woord. Hij sprak de groep toe met warme en positieve woor-
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BINGO!
Het corsojaar is weer begonnen en meteen stond daar weer
de jaarlijkse bingo op het programma. De AC was volop
bezig geweest om er weer een leuke avond van te maken.
Om 19.30 uur ging de zaal bij Café Schuttershof open. Bij
de entree zaten 2 dames die de bingokaarten verkochten.
Na een half uurtje was de zaal al goed gevuld met buurtgenoten, opvallend was wel dat er ook veel mensen van buiten
onze buurt aanwezig waren. Ook de kinderen waren goed
vertegenwoordigd en konden niet wachten om te beginnen.
En ja hoor, om 20.00 uur nam de nummertjesomroeper
(onze voorzitter Jan) het woord en de bingo kon van start
gaan. Opperste concentratie was vereist, van links naar rechts, boven naar onder, kruizen, diagonaal, onze Jan wist
altijd wel een mooi rijtje op de kaart te vinden die voor een
mooie bingo zou zorgen.
De sfeer zat er goed in en iedereen was aandachtig aan het
strepen. Ook de kids hadden er lol in, ze hadden geregeld
prijs!!
We kregen er dorst van, maar gelukkig hadden we buurtgenoten in de bediening en kwamen we niks tekort. Na vele
rondjes bingo spelen en wat korte pauzes waren de vele
mooie gesponsorde prijzen op.
Het was nu tijd voor de superronde met als hoofdprijs 4 entreekaarten voor de Efteling. De dames van de AC gingen
weer rond met de kaarten voor de superronde!
De laatste ronde ging van start. Er stonden 3 mooie
prijzen voor de superronde. De bingo’s vielen aan de lopende
band. Ikzelf moest nog 2 nummertjes voor de hoofdprijs en
verschillende buurtgenoten aan tafel nog 4 of 5, nummer 26

en 54 vielen, en ja hoor, ik had bingo, samen met nog 2 andere. De kaarten werden gecontroleerd en we hadden allemaal een goede bingo! We trokken allemaal een kaart en ik
had een schoppen aas dus ik had de hoofdprijs gewonnen!!
4 entreekaarten voor de Efteling, super tof!!
De bingo was klaar en iedereen heeft nog gezellig zitten
kletsen over de geslaagde avond. Daarom wil ik de AC,
sponsors van de prijzen, bediening, Café Schuttershof, nummertjesomroeper, en iedereen die hier iets in betekend heeft
bedanken voor een hele geslaagde bingoavond.
Tot volgend jaar.
Sjors van Nijnatten

SPONSORS BINGO 2019
Voor de volledigheid willen we hieronder de sponsors noemen. Dankzij hun medewerking konden we deze avond weer
een fantastisch prijzenpakket bieden. Hartelijk dank!

Anytime Fitness

Massagepraktijk Miranda

Grillerij Poelierhuis Schrauwen

BNR accountants en adviseurs

Multimate

Vissenberg Sierteelt

Grand Café De Bocht

Handelskwekerij Nouws

Cafetaria ’t Vrouwke

Dubbel D modeschoenen

L’Oréal Paris

Wapen van Zundert

Bakkerij van Hassel

Royall Design

Zwembad de Wildert

LVN Fysiotherapie

Juwelier Schrauwen
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WIJ WILLEN SPONSOREN VAN
'T KAPSTOKSKE BEDANKEN:

DREDECO LOODGIETERSBEDRIJF
BOOMKWEKERIJ DENISSEN
VAN DIJNSEN BEVEILIGINGEN BV
VISSENBERG SIERTEELTKWEKERIJ

Autobedrijf Schrauwen
BASRIJS BV
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
Jack Roovers

POELIERSHUIS SCHRAUWEN
ALCION HOLLAND BV
VERDAASDONK HOOGWERKERS
JACOBS DECORATEURS

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

