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De adviserende totaalinstallateur
beveiligingen en brandmeldinstallaties.
met installatiekennis op het gebied
Onze vakmensen leveren een oplossing
van: elektrotechniek, centrale
die tot in detail is afgestemd op uw wensen.
verwarming, sanitair, airconditioning,
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Van de voorzitter

In dit nummer staan weer veel stukjes over de uitjes van afgelopen
tijd, beachvolleybal, boerendart, noem maar op. Maar ook informatie
over het corsoweekend en bijvoorbeeld veiligheid in en rondom de
tent. Wij zeggen: veel leesplezier!
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Beste buurtgenoten,

Er moet nog veel gebeuren: lassen, plakken, stoffen dahlia’s maken,
plukken. Voor ieder wat te doen dus. We hopen jullie dan ook deze
laatste weken nog veel te zien in de tent.

Takkebijsters 58 I 4817 BL Breda I (076) 572 81 81 | info@vandijnsen.nl
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INHOUD

Het is al weer augustus, de corsovlaggen hangen uit. Nog maar even
en dan kunnen we de straten van Zundert weer gaan betreden met
onze wagen: Ochtendglorie. Dit jaar weer een jaar met figuratie.
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VOORWOORD

VEILIGHEID
Een ongeluk zit in een klein hoekje, zo zegt het spreekwoord.
Om dat te voorkomen hebben onderstaande raadgevingen al eens
meer in ‘t Kapstokske gestaan, maar we kunnen er niet genoeg op
wijzen:
•

•

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!

2

Draag schoenen met stalen neuzen, als je die niet hebt: in
verschillende winkels zijn ze vrij goedkoop verkrijgbaar of zorg
dat je andere stevige schoenen aan hebt.
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 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!

17

Corsoweekend

•

Er vliegen regelmatig hete lasspetters door de tent. Zorg dat
je stevige (katoen/jeans) kleding draagt die het lichaam goed
bedekken, bij voorkeur lange pijpen en mouwen!

17

Let’s BBQ

•

Zorg er voor dat je gehoorbescherming draagt als je werk doet
waar veel geluid vanaf komt.

Een goede buur

•

Kijk goed uit waar je loopt of op staat. We doen er alles aan om
de risico’s te beperken, maar een losse steigerplank of gammele
stoel kunnen oorzaken zijn van een flinke valpartij.

19
19

Corso zonder grenzen

21

Prikbord
3

VAN DE VOORZITTER
Ergens in juli op een donderdagavond schuif ik even aan bij
de dames die dahlia’s creëren met repen van oude lakens.
Wat een monnikenwerk! Eerder, tijdens mijn vakantie, las
ik via Whats-app van de hakploeg dat ze de stek aan de
linkerkant en de rest wat er achter staat hadden gehakt. “Pfff
warm” citeer ik Lydia. Je moet het er maar voor over hebben,
denk ik op zulke momenten. Dan heb ik het nog niet over de
lassers, ontwerpers, ijzerbuigers, koffiezetters, kartonzagers
en mede-bestuursleden die ook al lange tijd volop bezig zijn
om Ochtendglorie vorm te geven of daarbij te ondersteunen.
Zichtbaar of achter de schermen doet iedereen zijn of haar
best om de buurtschap te helpen een mooie creatie op de
weg te zetten, die zondag in september. En mocht u nu
denken dat er genoeg mensen zijn om die klus te klaren, dan
heeft u het mis: we kunnen nog heel veel helpende handjes
gebruiken.
Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen met onze
wagen en dat ‘t Kapelleke weer goed voor de dag komt. De
voorspellingen tijdens de Aardbeien- c.q. maquettefeesten

duidden dan misschien niet op een hele hoge score; de
onderlinge sfeer in de tent en op het veld is er niet minder
om. Ik wens iedereen een leuke bouwtijd en een fantastisch
corso en stiekem hoop ik natuurlijk op een mooie plek op de
ranglijst.
Jan

BOERENDART 2019
BESTUUR

REDACTIE

Voorzitter:

Sabine Gommers
Suze Mathijssen
Nikita Weijgers - van Hasselt

Jan van Trier
Akkermolenweg 5
4881 BL Zundert
		
Secretaris:
Stephanie van der Pol
p/a Hertogstraat 63
4881 CB Zundert
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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Molenstraat 4
4881 CS Zundert
Tel.: 06-3600188
E-mail: redactie@buurtschap-kapelleke.nl
Het buurtblad verschijnt drie keer per jaar. De redactie
behoudt zich het recht ingezonden stukken geheel of
gedeeltelijk te weigeren.

Het was voor sommige deelnemers van onze buurt vroeg
dag. Het uiterlijke 10 uur aanwezig zijn werd door sommige
mensen gewoon aan hun laars gelapt. De dommages en il
est trop tard gingen al snel over de tongen van de mensen
die wel op tijd waren. Nadat de koffie door een enkeling
al werd overgeslagen kwamen de eerste signalen van al
mogelijke blessures. LvG gaf duidelijk aan niet goed te weten
of hij wel mee kon doen. Deze kleine man, maar met een
groot Kapelleke hart liet zijn teammaat (en materinneke)
van Kapelleke 1 niet in de steek. Nadat de eerste 3 worpen
een “17” op brachten, werd er aan de schouder gevoeld
en gezegd dat het allemaal wel mee viel. Na de eerste
ronde kwam de bende weer bij elkaar en werd er opgemerkt
dat er waterzakken in de tent van Poteind zaten. Familie
Jochems keek rustig omhoog en fronsten hun wenkbrauwen.
Maar aangezien het ingenomen alcoholpercentage nog niet
hoog genoeg was, werd dit bewaard voor een misschien
later tijdstip. Toch namen sommigen het zekere voor het
onzekere en gingen al een stukje verder de tent inzitten. De
dag vorderde en iedereen genoot, met wisselende resultaten.
Nadat de laatste ronde was gespeeld, werd er onder het
genot van een potje voetbal kijken, de pot opgemaakt. Toen
de mannen van Retie gingen dansen in hun blote Retie was
het echt tijd om naar huis te gaan.
Helaas voor ons brulden de Oranje Leeuwinnen niet zo hard
als de winnaars van de Boerendart 2019. De uitslag werd
bekend gemaakt in de rust van het voetballen. Kapelleke 1
en 2 werden achtereenvolgens 6e en 7e van de 108 teams.

Kapelleke 3 behaalde een 14e plek, Kapelleke 4 werd 72e
en rode lantaarndrager Kapelleke 5 werd 83e! Al met al een
prachtige dag die toch zonder waterzak in de tent van Poteind
werd afgesloten! Bij deze wil ik alle toegesnelde supporters
en sympathisanten bedanken. Ook een bijzonder dankjewel
aan de WUP (Zwijgen is goud, Ductape is zilver) voor de
perfecte muzikale omlijsting. Ook Buurtschap Veldstraat wil
ik langs deze weg bedanken voor een leuke dag met ook
nog enkele rondjes EN hakkedellen. Wat wil een mens nog
meer?
Heja Kapelleke! Tot volgend jaar! LS
5

DARTTOERNOOI
KLEIN ZUNDERTSE HEIKANT
Op 2e pinksterdag was het weer zover. Het jaarlijkse
darttoernooi bij den Heikant. Met 2 teams zijn we daar naar
toe gegaan.
Kapelleke 1, bestaande uit Tommie, Yoran, Rob en ik, heeft
in de poulefase 3 van de 3 wedstrijden gewonnen, dus goed
bezig!! Kapelleke 2, bestaande uit Linsey, Daan, Damian en
Stef, verloren in de poulefase 3 van de 3 wedstrijden. Dit
ging iets minder goed dus…
Wonder boven wonder gingen beide teams door naar de
winnaarsronde. Vanaf hier werd het knock-out fase en dit
betekende helaas ook het einde van beide teams voor dit
toernooi. Maar gezellig was het zeker, dus op tijd thuis zat
er niet in…
Volgend jaar weer een nieuwe kans om de beker te pakken.
Ik hoop dat ik dan weer van de partij kan zijn
Groetjes, Sanne Jochems

FIGURATIE
Al een lange tijd wilden de meiden een keer samen figureren.
Nu werd ons bij de jaarvergadering in februari verteld dat er
bij de wagen die we dit jaar gaan bouwen 10 vrouwelijke
figuranten nodig zijn, perfect! We hebben daar meteen laten
weten dat wij vinden dat de rol van engeltjes ons op het lijf
geschreven staat. Gelukkig waren ze het daar mee eens.
4 maanden later kregen we wat meer te horen over hoe het
er ongeveer uit moet gaan zien. Best spannend, vooral voor
degenen die de bovenste plaatsen in beslag gaan nemen
(toch best blij dat ik er daar niet een van ben). Maar dat mag
het enthousiasme niet drukken.
Ik ben erg benieuwd naar het uiteindelijke resultaat en ik
hoop dat het er zo uit gaat zien zoals het de bedoeling is
van de ontwerpers.
Het gaat vast een dag vol gezelligheid, spanning en volle
blazen worden. Ik heb er nu al heel veel zin in en dat word
alleen maar meer naar mate de eerste zondag van september
dichterbij komt!
Suze Mathijssen
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KINDERCORSO 2019
Elk kind wil graag een zo mooi mogelijke creatie wegzetten
op de kindercorso Zondag. Ook staat het plezier en de passie
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 wenst jullie veel succes,
en vooral plezier, in de aanloop naar het kindercorso 2019!
•

•

RetroVisie

•

•
•
•

Iedere deelnemer zorgt voor zijn eigen (goed rijbaar)
onderstel/ wagentje. Per wagentje moet minimaal 1
kind lid zijn van buurtschap ’t Kapelleke. Schoolklassen
zijn uitgesloten, grotere groepen in overleg. De bandjes
van het onderstel kunnen zo nodig, in overleg, door de
organisatie opgepompt worden.
Tijdens de opbouwactiviteiten moet er 1 volwassene/
ouder 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 buurtschap
’t Kapelleke 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.
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/parkeerplaats 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. Dit 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,
zover mogelijk, daarmee rekening te houden. Er mag
zelf geen etenswaren/drinken gepakt worden, altijd
eerst overleggen met iemand van de organisatie.
De zaterdag voor het kindercorso eten de kinderen na
afloop van de werkzaamheden gezamenlijk frietjes.
Het plukken van de bloemen( en de te bepalen kleuren)
wordt gezamenlijk gedaan, mits de organisatie 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 deelname en afhalen
startnummers
MOET
bij de organisatie van het
kindercorso Zundert, dit doet ieder voor zich en
kan via de website kindercorso.corsozundert.nl.
Deze verantwoordelijkheid ligt bij de deelnemers/ouders
zelf en niet bij Buurtschap ’t Kapelleke. Op deze website
vind je ook alle informatie over het kindercorso. Ook
zijn de ouders zelf verantwoordelijk voor het afbreken
van de creatie na de optocht en het ophalen van het
eventuele prijzengeld. (vergeet je startnummer niet van
je wagentje te halen).
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.

PROGRAMMA BOUW KINDERCORSO 2019
6 september
Start bouwen kindercorsowagentjes in de schuur		
vanaf 18.30 uur
7 september
Bouwen kindercorsowagentjes in de schuur		
van 10.00 tot 16.30 uur
11 september Bouwen kindercorsowagentjes in de schuur		
van 14.00 tot 16.30 uur
13 september Gezamenlijk vertrek bloemen plukken 			
18.00 uur bouwplaats
14 september Tikken kindercorsowagentjes in de schuur.
		
Einde werkzaamheden, frietjes eten.			
van 9.30 tot 17.00 uur
15 september Verzamelen bouwplaats en gezamenlijk vertrek
		naar het veilingterrein. 					11.30/12.00 uur
Voor nadere informatie of contact organisatie: John Zagers/Sjors van Nijnatten.
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FOTOPUZZELTOCHT
straten af en nemen ieder detail tot zich. Zij zijn tevens
gewapend met pennen en klemborden. In langzaam tempo
worden zij begeleidt door scootmobiels en kinderwagens.
Het lijkt erop dat zij zich hergroeperen bij een woning in de
nachtegaalstraat. Wat is hier aan de hand? Is dit het begin
van een nieuwe spionageserie of een film genaamd “Ochtendglorie”? Nee, het is de voorjaarsactiviteit van buurtschap
‘t Kapelleke. Een zeer geslaagde fotopuzzeltocht voor jong
en oud.

We schrijven 13 april in het jaar 2019. Een aantal duistere
personages heeft zich in groepen gesplitst en dwaalt door
de verlaten straten van het dorpje Zundert. Zij speuren deze

Voor sommigen van hen is het verschil tussen rechts en links
erg ingewikkeld blijkt nadien. Ook het niet lokaliseren van
de genomen foto’s bij de horecagelegenheden was voor bepaalde personen opmerkelijk te noemen. Het naderhand debatteren over de fotolocaties zou zo in de tweede kamer kunnen. Ik ben trots dat ik erbij was. Met als absoluut hoogtepunt
de felbegeerde wisselbeker, die wij als groep in ontvangst
mochten nemen. Heja ‘t Kapelleke!
Mark Hendrickx

BEACHVOLLEYBAL SCHIJF
Het beachvolleybal toernooi bij buurtschap Schijf was dit jaar
op 16 juni. Voor mij was het de eerste keer dat ik mee deed.
Toen we daar aan kwamen troffen we een grote modderpoel
aan. De velden leken niet echt op een strand, maar uiteindelijk maakte dat niet zo veel uit. We moesten drie teams maken.
Degenen die te laat waren, werden daarna ook nog bij de
teams ingedeeld.
Suze, Sabine en ik zaten alledrie in een ander team. Dat
was uiteindelijk denk ik maar beter ook want anders hadden
we waarschijnlijk nul ballen geraakt de hele dag. Ik zat in

een team met Mark, Luc, Tommie en Stef. Natuurlijk hadden
wij het leukste (en het langste) team! De andere twee teams
moesten gelijk een wedstrijd spelen, en wij konden eerst even
de tactiek afkijken. Daarna was het zo ver, onze eerste wedstrijd. Met heel veel vertrouwen om onze eerste wedstrijd te
winnen begonnen we.
Helaas na hard gestreden te hebben hadden we toch verloren. De modder zat gelijk ook al overal, en ons nieuwe
motto was “de bal is je leven”. Na de eerste poule waren we
gedegradeerd naar een ietsjes lager niveau, wat eigenlijk
helemaal top was. Hierna wonnen we bijna alle wedstrijden.
Tussendoor stonden we de andere teams aan te moedigen.
Tijdens de pauze speelden we met de kapelleke teams tegen
elkaar en speelden de jongens ook nog wat voetvolleybal.
We hadden overdag nog een paar keer het geluk dat de zon
een beetje door kwam, alleen op het einde toen we naar huis
fietsten kwam het met bakken uit de lucht vallen.
Het was een hele gezellige dag en ook de dagen erna voelde ik het effect er nog van, want ik had mega veel spierpijn
door m’n hele lichaam. Maar volgend jaar wil ik zeker weer
meedoen en hoop ik op iets beter weer!
Sterre Mouws
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COLUMN VAN D'N NIL
Veranderingen zijn niet altijd even gemakkelijk
Tsjee, wat zijn we weer ruw uit onze voorjaarsslaap gerukt.
De prijsuitreiking gaat niet meer plaatsvinden op de Markt,
maar bij het Oranjeplein. Dat is even slikken. Na jaren
dromen over het mogen stoppen op de Markt, moet ik mijn
dromen gaan bijstellen. Direct roept dat veel weerstand op.
Dat kan en mag toch niet gebeuren. Zo’n traditie moet je afblijven en moet je koesteren. En wat denk je van de afstand
die ik moet gaan overbruggen als we eerste gaan rijden?
Willem Passtoorsstraat - Oranjeplein is best wel ver. Ik heb
het meerdere malen gelopen, met en zonder enige alcoholische versnaperingen, en ik moet concluderen: het is (te) ver.
Bij deze zal ik me dan ook moeten afmelden voor de huldiging op de nieuwe locatie. Dat geldt voor meerdere buurtgenoten die steeds tijdens de optocht mijn drank- en eetvoorraad
drastisch terug weten te brengen.
Ik stel dan ook bij deze aan het bestuur voor om voor de wat
ouderen onder ons op dinsdagmiddag na het afbreken een
momentje van glorie in te lassen. Hoe? Dat laat ik graag over
aan het bestuur. Tijd genoeg om na te denken hahaha.
Maar zijn veranderingen nu zo erg?
Na enkele weken van rouw ben ik weer enigszins bekomen
van de schrik en kan ik weer een beetje normaal denken.
Wat zijn de motieven geweest?
• Veiligheid? 				Klein plusje
• Meer tribunes?			
Klein plusje
• Meer plaats voor sponsors		
Plus
• Niet meer afhankelijk van de grillen
van een burgemeester		
Grote plus
• Grote afstand voor D’n Nil en consorten
					Zeer grote min
• Vernieuwing				Klein plusje
• Snellere tweede doorgang		
Onbeslist
Totaal score: 				

Toch wel een plus !

Dat is weer even schrikken. Misschien hebben ze wel gelijk
en moeten we het allemaal maar over ons heen laten komen.
Commentaar leveren kan altijd nog. Vaak kiezen we voor
het oude, veilige en vertrouwde. En weten degenen die niets
kunnen loslaten het altijd beter.
Dit is niet alleen het geval bij de optocht. Eigenlijk speelt het
overal. Ik als anti mobiele telefoonman heb er inmiddels ook
een en als ik onder de koffiepauze in de tent op mijn toestelletje kijk hoor ik de jongeren, en ook ouderen, denken: “ Die
was toch altijd tegen?”. Hmmm, ze hebben gelijk. Misschien
behoor ik wel tot de groep die veranderingen moeilijk vindt.
Het ging toch altijd goed en waarom dan anders gaan doen?
Loslaten, loslaten en nog eens loslaten en meegaan in de
nieuwe tijd waar veranderingen aan de orde van de dag
zijn. Er komen nieuwe mensen met nieuwe ideeën. Laat ze
hun gang gaan en loop ze niet steeds voor de voeten. Dit
kost zo veel energie voor iedereen en het is zo onnodig!
12

AGENDA

Zo dat was de boodschap van deze column en nu weer even
wat luchtigere praat.

aan het schelden op de BOA’s die parkeerbonnen aan het
uitschrijven zijn enz.

3 augustus
Verbroedering buurtschap Markt

De veranderingen in onze Molenstraat blijven natuurlijk ook
niet onopgemerkt. Eenrichtingsverkeer is voor velen een
probleem. Zie je een blauw bord met een witte pijl? Volg
dan de richting van de pijl! Zittend op een terrasje onder het
genot van een heerlijk blonde Leffe heb ik met toenemende
verbazing gezien dat nog niet iedere chauffeur hiervan op
de hoogte is. Dit heeft al meerdere malen geleid tot prachtige
taferelen, bijna botsingen en vele scheldpartijen. Ik weet het,
een verandering is moeilijk. Maar als we afspreken dat een
blauw bord met een witte pijl naar links betekent dat we links
aan moeten houden, dan zal je je daar bij neer moeten leggen. Natuurlijk denk je dat het vroeger beter was, maar nu is
er toch echt gekozen voor een andere route.

Is het een grote verandering? Ja! Komt het goed? Natuurlijk
komt dit goed en nemen we straks de positie van Baarle Nassau in. Daar hebben ze tenslotte nog verkeer rijden in twee
richtingen en zijn vrachtwagens nog steeds welkom.

9 augustus
Kruikenbier

Parkeren in de Molenstraat blijft een vak apart. In figuurlijke,
maar ook in letterlijke zin. Kon je vroeger gewoon aansluiten
in de rij of je tussen twee auto’s in wringen, nu moet je netjes
in een gemarkeerd vak parkeren. Parkeren in een vak is niet
gemakkelijk en zeker niet als er net achter je vak een paaltje
of een betonblok staat of ligt. Zeg nu maar ligt, want er staan
geen paaltjes meer overeind. Zelfs de poort bij de Bode is al
krom gereden door een chauffeur die plots besefte dat hij met
zijn wagen niet verder kon en kost wat kost moest draaien.
Dat is allemaal niet gemakkelijk al die veranderingen, maar
ook hier valt weinig meer tegen te doen.

Een verandering waar je wel je vraagtekens kunt zetten is
de tekening op het plein voor het gemeentehuis. Ik moet direct aan de handtekening van onze Vincent op de rotondes
denken. Zal wel fraai zijn, maar je kunt er geen mallemoer
van zien. Zonde van de tijd en de kosten! Maar laten we
ook hierover onze mening niet te snel horen. Wie weet als
het zand netjes tussen de stenen zit, de zon schijnt en je gaat
op het bordes van het gemeentehuis staan of je kijkt vanuit
de 2e verdieping van het Van GoghHuis naar het plein, hoe
mooi het wel niet is.

De auto is te gast in onze Molenstraat. Ik zie overal terrassen
verschijnen, maar het probleem is dat het voetgangerspad
steeds wordt geblokkeerd. Dus de weg op zou je zeggen.
Maar ja, daar zijn ze aan het schelden, aan het draaien,
aan het inparkeren, boodschappen aan het inladen, weer

Zijn er nog meer veranderingen in de Molenstraat? Ja zeker!
Wat te denken van de bloembakken. De boom bij de Roskam
en het bankje waar iedereen het gestuntel bij Jan Bruijns heeft
mogen aanschouwen is verdwenen. Maar de straat wordt nu
opgevrolijkt met grote bloembakken. Mee eens? Ja en nee
zal het wel weer zijn, want wanneer zijn we het eens een
keer met elkaar eens. Laten we niet direct commentaar geven
en laat het bezinken.

Mooi toch al die veranderingen. Laten we blij zijn dat er af
en toe wat verandert en laten we daar eens met zijn allen een
positieve draai aan geven.
D’n Nil heeft gesproken!

17 en 18 augustus
Doorwerkweekend
17 augustus
Kinderochtend
20 augustus
Kinderen van BS Veldstraat te gast
24 en 25 augustus
Doorwerkweekend
24 augustus
Kinderochtend
29 augustus
Bloemen plukken eigen corso, steken en tikken
30 augustus
Steken en tikken
31 augustus
Powerontbijt en afwerken corsowagen
1 september
Corso
2 september
Corsomaandag en start afbreken tent
3 september
Afbreken wagen, tent en opruimen bouwplaats
15 september
Jeugdcorso
20 september
Evaluatie corso 2019 in de bouwloods
12 oktober
Buurtfeest
26 oktober
Knollen uit doen
medio november
Najaarsactiviteit
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REILEN EN ZEILEN OP HET
BLOEMENVELD VAN 'T KAPELLEKE
Vorig jaar hebben we voor het eerst dahlia’s geteeld op het
veld aan de Achtmaalseweg naast het veld van Helpt Elkander. We hebben ondertussen een goeie relatie opgebouwd met Rinus Talboom en Krisjan van Ostaayen van Helpt
Elkander. Vooral Rinus kan blijven vertellen over zijn ervaringen met de dahlia en alles wat erbij komt kijken om veel
mooie bloemen van het veld af te halen.
Tijdens de donderdag na corso hebben we ook samen geluncht. Helpt Elkander zorgde voor pannenkoeken en tosti’s
en het Kapelleke voor de boterhammen met zult. Dit laatste
viel bij veel ouderen van Helpt Elkander zeer in de smaak,
hierdoor was de zult binnen de kortste keren op. Al met al
een geslaagde lunch tijdens het harde werken.

In het najaar hebben we ongeveer 8000 knollen uitgedaan
en deze vervolgens in de schuur onder stro en Beemdgras
(Rouwenis) bewaard. Normaal gingen de knollen buiten in
een kuil met zand erover, maar we hebben nu eens gekeken
of we de knollen ook zo konden bewaren. Dit leek in het
voorjaar goed te zijn gelukt, de knollen kwamen netjes en
gezond onder het stro vandaan. Een bijkomend voordeel is
dat de senioren nu niet buiten hoeven te zitten om de knollen
uit de kuil te halen en te splitsen, is wel zo comfortabel.
Nadat in het voorjaar de grond is voorzien van mest en een
ploegbeurt, hebben we op vrijdagavond 26 april en zaterdag 27 april de knollen met een plantmachine in de grond
gedaan. Het resultaat van vorig jaar met betrekking tot de
onkruidbestrijding na het planten (weedeggen) is ons zo
goed bevallen dat we ook hier dit jaar weer voor gekozen
hebben.

aangekeken te hebben is besloten om maatregelen te treffen,
via via hebben we een aantal dode kauwen kunnen krijgen
en deze zijn op een paaltje tussen de rijen geplaatst.
Tijdens het ophangen gingen de levende vogels gelijk druk
in overleg, vervolgens hebben we geen last meer van de
kauwen gehad en is de schade beperkt gebleven. Ook de
koperworm heeft zich nog laten zien al was het een stuk
minder dan vorig jaar.

Hopelijk hebben we het nu gehad met alle dieren die ons
veld teisteren en de opbrengsten naar beneden drukken, zodat we een respectabel aantal bloemen van eigen veld hebben voor onze wagen “Ochtendglorie”, de rest zullen we bij
moeten kopen.
Ondertussen hebben we te horen gekregen dat dit ons laatste
jaar op dit veld is en dat we weer op zoek zijn naar een ander perceel. Dus mocht iemand 1,5 tot 2,0 ha grond weten
met de mogelijkheid om te kunnen beregenen, meld dit dan
bij Ruud of iemand anders van het bestuur.
Groetjes en kom gerust eens een kijkje nemen op het veld,
Ruud

Op 25 april en 30 april is de stek opgepot en in de kas bij
Erwin gezet, hier worden ze door Erwin lekker vertroeteld,
zodat ze sterk en groot genoeg zijn om 4 weken later op
het veld te zetten. Dit hebben we op 31 mei gedaan onder
prachtige weeromstandigheden, vervolgens konden we gaan
beregenen om de groei er lekker in te houden.
In eerste instantie ging het prima, totdat onze zwarte gevleugelde vrienden (de Kauwen) weer aan de stek gingen pikken,
al was het niet zo erg als vorig jaar. Na een aantal dagen
14
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MEDEDELINGEN CORSOWEEKEND
De Brug
B
2a, Zundert
T: 076-5976394
076
M: 0606-50812124
www.r
www.ruudeveraerts.nl

Kinderen op de steiger

Wijziging Potsysteem

Omdat het per buurtschap weleens kan verschillen, willen
we er graag op wijzen dat kinderen van onze buurtschap
vanaf 12 jaar op de steigers mogen komen. Het spreekt voor
zich dat goede kleding en schoenen dan ook voor hen een
vereiste zijn.

Hoewel we nog volop bezig zijn met de bouw van de wagen
staat ook het feestweekend weer voor de deur.
In verband hiermee willen wij alvast onderstaande mededelen, namelijk een verandering in potsysteem.
Waarbij we voorheen werkten met lappen waarbij je een
bandje krijgt gaan we dit jaar met een spaarpot werken.

Kinderen jonger dan 12 jaar die de werkzaamheden op
de steiger willen bekijken kunnen dit pas na afloop van de
werkzaamheden, en mét toestemming én onder begeleiding
van de verantwoordelijke van die avond en/of dag.
De Brug 2a, Zundert
tel. 076-5971888
www.hairlooks.nl

Het betreden van de steiger valt overigens te allen tijden
onder de verantwoordelijkheid van een ouder / de ouders.
Tijdens het corsoweekeinde gelden dezelfde uitgangspunten.
De eindverantwoording met betrekking tot veiligheid ligt bij
volwassenen zelf, en bij de kinderen en hun ouders.
Programma Corsomaandag
Volgens taditie wordt op corso-maandag ‘s ochtends gestart
met het afbreken van de tent. Het programma voor de rest
van de dag hangt af van de tijdstippen van de figuratieblokken. Die zijn echter nog niet bekend. In augustus zal daarom
nog een nieuwsbrief worden verspreid met nadere gegevens.

Wat houdt dit in?
Op het moment dat jij een consumptie van tafel pakt betaal je
de waarde van het drankje in munten in deze pot. Hiermee
streven we allereerst na om het voor iedereen toegankelijker
te maken om even bij de buurt aan te sluiten. Daarnaast
betaal je voor wat je drinkt en is het niet zo dat iemand die
sneller drinkt dit van jouw geld doet.
Het houdt wel in dat iedereen voor zichzelf munten haalt. Er
wordt niet met geld in de pot betaald. De buurt zal zorgen
voor een startbasis van munten voor de pot zodat we kunnen
zorgen dat er gelijk drinken op tafel staat. Uiteraard is het
wel fijn als we met zo veel mogelijk mensen om de beurt een
bladje drinken halen.
Wij hopen er met zijn allen weer een geslaagd feest van te
maken!
Sam

LET'S BBQ
Zaterdag 6 juli 2019 was het weer zover. De jaarlijkse barbecue van onze buurtschap ’t Kapelleke. Uiteindelijk hadden
zich ongeveer 50 personen opgegeven. Helaas begon het
bij aanvang van de barbecue te regenen, maar dat werd
snel opgelost door de barbecues binnen in de nieuwe schuur
te plaatsen en de roldeur open. Gelukkig hebben we bij onze
buurtschap nu heel veel ruimte in de tent zodat iedereen aan
tafels binnen kon zitten, wel zo gezellig.
Na een aperitiefje te hebben gedronken en een woordje van
onze voorzitter, die ons nog even in de oren knoopte dat
het nog maar 8 weken voor corso zondag is, konden we
aanvallen om het vlees te gaan bakken. Iedereen liet het zich
goed smaken.
Daarna werden we in groepjes verdeeld en werd het spelletje Kahoot! gespeeld. Van ieder groepje kreeg een persoon
de taak om de app Kahoot! te downloaden op zijn mobiele
telefoon. Nadat ieder groepje zich via de mobiel had aangemeld en een mooie naam voor zijn groepje had bedacht, kon
het spel beginnen.
16

De vragen kwamen op het scherm en werden voorgelezen.
Je kreeg 4 antwoorden waarbij het van belang was dat je
zo snel mogelijk, het correcte antwoord gaf. Op het scherm
kon je na ieder vraag de totaal stand zien van je groepje.
Het waren hele diverse vragen, maar natuurlijk ook veel corsovragen.
Halverwege werd er een pauze ingelast en stond het toetjesbuffet klaar.
Na het overheerlijke toetjesbuffet zijn we verder gegaan met
het spel. Omdat niet iedereen er genoeg van kon krijgen
werd er nogmaals een spelletje Kahoot! gespeeld.
Daarna werd er nog lekker na gekletst onder het genot van
een drankje.
Van een BBQ’ er
Marloe Bartels
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EEN GOEDE BUUR
Dankjewel Natasja (Maikel) voor het doorgeven van de pen!
Voor degene die mij niet kennen, Mijn naam is Stef de Jongh.
Ik ben 20 jaar oud, Geboren en getogen in Zundert. Mijn
kennismaking met corso begint al vanaf jongs af aan. Toen
ik klein was kwam ik altijd graag helpen omdat het voor mij
meer een grote speeltuin was. Ik kon natuurlijk niet veel doen
maar ik kwam wel graag.

uit de nesten om de wagen te duwen, en natuurlijk het corsofeest, de dagen erna mooi met de rest tent afbouwen en
terugblikken op het jaar.
Ik geef de pen door aan Mathieu Bartels.
Stef de Jongh

Naarmate ik ouder werd zwakte het toch wat af. Totdat mijn
kleine zusje Tanya me toch pushte om mee te gaan. Het begon 2 jaar geleden in het tikweekend met een dagje meehelpen. En het was heel gezellig de sfeer was leuk. En het
bleef daar niet bij. Achteraf gezien waren dit volgens mij de
eerste symptomen.
Vorig jaar met de wagen Momentum begon ze weer. Dat
ik eerder moest gaan helpen, dus toen de shirtjes besteld
moesten worden was dat een excuus om me mee te sleuren.
Die avond had ik al gelijk een lasapparaat in mijn handen.
Toen was het zeker, ik had het corsovirus te pakken. Sindsdien was ik er regelmatig in de tent te vinden, soms wel bijna
iedere avond. Het werd toch een gewoonte na een lange
dag werken nog ‘s avonds naar de tent. Gezellig met jong
en oud bouwen, niks was voor niemand te veel, toch wel
jammer dat ik nooit eerder zo actief mee ben gaan bouwen.
Iedere avond alles klaarzetten, dan een bak koffie, paar uurtjes bouwen en daarna gezellig een pilsje drinken.
En daarna na alle leuke weken bouwen, het moment waar
we met ze allen op hebben verheugd, het corsoweekend tot
laat en met gestress de wagen afbouwen De dag erna vroeg

CORSO ZONDER GRENZEN
Na maanden van training was het dan eindelijk zover: corso
zonder grenzen. Met een fanatieke en afgetrainde groep
begonnen we aan deze dag maar niet voordat onze joker
ons had getrakteerd op worstenbrood omdat hij eindelijk de
magische grens van 18 jaar was gepasseerd.

DE BRUG 18

Na een liter koffie en een hoop worstenbrood waren we
klaar om te beginnen aan de 12 rondes met opdrachten: een
soort zeskamp maar dan x 2. Nadat we ons schema hadden
gezien begonnen we aan ons sterkste onderdeel: de pauze.
Na de pauze was het tijd voor de stormbaan waarbij ons
team strak voor de dag kwam. Alle hindernissen werden
zonder probleem afgelegd. (dat konden we niet zeggen van
onze tegenstanders.)
Toen was het weer tijd voor nog een van onze sterkste
onderdelen: steigerpijphangen, waarbij je 2 minuten aan
een steigerpijp moet hangen. En dat lukte bij allemaal.
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Na een aantal rondes kwamen we weer bij een sterk onderdeel
uit, namelijk een steiger bouwen. Met 2 man uit onze eigen
steigerploeg moet dat zeker lukken. De steiger werd in snel
tempo opgebouwd met hier en daar wat gevloek tussendoor
en vaak ook de term ‘’wat een kutklemmen hebben ze hier”
(maar ze hebben ook écht kutklemmen daar). Na de pauze
hadden we nog een paar rondes te gaan: sponsgooien,
wat weer geweldig chaotisch ging, zeepbaansjoulen, wat
ook weer een succes was. Als laatste moesten we onze
corsokennis gebruiken, wat voor ons ook geen probleem is.
Na alle rondes kwam dan de tussenstand waarbij alleen
de eerste 12 teams (van de 23 teams) verder mochten voor
de finale rondes. Onze uitslag was net als Mathieu 18 dus
eindigde de dag vroegtijdig. Maar daar was de gezelligheid
zeker niet minder om!
Gr. Maikel
19

PRIKBORD
Verhuur
Wilt u wat extra meub
ilair voor een (tuin-)feest
je?
Onze buurtschap heeft
wat statafels, gewone
tafels en
stoelen, die u voor een
schappelijke prijs kunt
huren.
Ook een aanhangwag
entje is beschikbaar.
Prijsinformatie en res
ervering is mogelijk
via
secretaris@buurtschap
-kapelleke.nl
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Kinderochtenden
Op de zaterdagen 17 en
24 augustus staat de tent
open voor de kinderen.
Voor hen wordt een leuk
programma gepland, uiteraa
rd afgewisseld met een
drankje en versnapering.
De kinderen zijn vanaf
10.00 uur welkom. De
activiteiten duren tot 12.00
uur.
Opgeven kan voor 11 aug
ustus in de tent, of via de
activiteitencommissie, e-maila
dres:
ac@buurtschap-kapelleke.n
l

Verbroeding met Buur tschap Markt
Na de verbroedingsdag bij Buurtschap Mark
t, vorig
jaar, verwelkomen wij hen op onze beur
t in onze
bouwtent op zaterdag 3 augustus, na werktijd.
Wij verwachten iedereen rond 18.00 uur.
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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
Ruud Everaerts schildersbedrijf / Hairlooks
Decohome – De Verfmolen
Fysio/Orthop Manueel Therapeut Kevenaar
Gotech B.V.
Hoeve Klein Zundert

POELIERSHUIS SCHRAUWEN
ALCION HOLLAND BV
VERDAASDONK HOOGWERKERS
JACOBS DECORATEURS

Jack Roovers
Johan Vergauwen woninginrichting
Juwelier Schrauwen
Luca
Mon Amie
Proef op de Som
Retrovisie databaseontwikkeling
Roks Installatiebedrijf bv
Roovers bloem en plant
Schildersbedrijf J. Bastiaansen
Spinder Interieurbouw
Keurslagerij Hendrikx
Teletronika
Van Voren Accountants B.V.
Vezalux

