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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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Collega Veldwerkers

Met de positieve reacties van veel buurtgenoten tijdens buurtfeest
en veldborrel nog in het achterhoofd mag ik wederom de conclusie
trekken dat het best wel lekker loopt bij onze buurtschap. Uiteraard
kan niet alles perfect op rolletjes lopen, maar in grote lijnen gaat het
helemaal niet slecht. Behalve dan misschien de uiteindelijke plaats op
de ranglijst....
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Helaas is het corso seizoen weer voorbij, wat was het een leuk
bouwjaar. Een mooi ontwerp en een goede opkomst vanaf het begin.
Een iets teleurstellende 13e plaats, maar wat hebben we gefeest!
We kunnen trots zijn op onze buurt!
Alvast hele ﬁjne feestdagen!
Op naar 2020, we hebben er weer zin in!
De redactie

Onze buurtschap hadden we natuurlijk liever bij de top 10 gezien.
Maar de jury besliste anders. Aan inzet en opkomst, sfeer en plezier,
performance en creativiteit ontbrak het in elk geval niet. We kunnen
weer tevreden terugkijken op een mooi bouw- en corsojaar wat
mij betreft. En waar het zoeken naar een andere locatie voor het
bloemenveld nog een grote zorg dreigde te worden, is dat probleem
inmiddels ook opgelost.
Het lijkt erop dat we nu in een korte winterslaap gaan vallen, maar
achter de schermen gaat een kleinere groep natuurlijk door met
onderhoud, bestuurszaken en denken aan een nieuw ontwerp.
Nu maar hopen dat ontwerpers zich in grote getale aanmelden en
alles uit hun creatieve kasten gaan trekken om onze buurtschap in
januari te overladen met inspirerende ideeën. Als we daarnaast ook
weer mogen rekenen op de steun van onze sponsors en adverteerders
en de inzet zoals afgelopen jaar, moet het toch lukken om weer eens
een keer te knallen.
Over knallen gesproken: Geniet tijdens de komende feestdagen eerst
maar eens van champagne en het vuurwerk.
Jan
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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 2019
Bas: ‘Ha Wesley is het goed dat ik van het weekend een
bakske kofﬁe kom drinken om naar jullie nieuwe huis te
kijken’.
Wesley: ‘Jot, maar ik ga niet ontwerpen’.
Bas: ‘We zien wel. Ik kom gewoon een bakske doen..’.
Zo gezegd, zo gedaan. Zaterdagavond een bak kofﬁe op de
bank bij Wesley.
Bas: ‘Naldje en ik zouden het heel leuk vinden als jij mee
zou willen denken over een ontwerp wat we in willen gaan
dienen. We hebben een idee, maar jouw inbreng zou meer
dan welkom zijn’.
Wesley: ‘Nee Basje, ik doe ff een jaar niks..’
(Een bakske kofﬁe en vijf pinten later)
Bas: ‘Weet je het zeker? Met die opgaande zon kun je echt
heel veel denk ik hoor! We zouden met z’n drieën echt een
goed team zijn..’
Wesley: ‘Anders doen we gewoon een bak kofﬁe met z’n
drieën en dan zien we wel, maar ik beloof niks’
Een week later zaten we aan de keukentafel kwam het
enthousiasme snel en waren we overtuigd dat er potentie in
het idee zou zitten. Na wat omzwervingen qua compositie
kwamen we al vlot op het beeld wat het uiteindelijk geworden
is. Na vele uurtjes aan de maquette te hebben gewerkt kregen
we in januari ook daadwerkelijk groen licht om het ontwerp
te gaan bouwen.

Gedurende het hele bouwseizoen konden we dus iedereen
lekker aan de werk houden.
Naast het bouwen van de wagen is er ook nog veel
energie gaan zitten in de ﬁguratie. Het was een proces wat
gaandeweg het bouwseizoen steeds meer vorm kreeg. Met
ondersteuning van wat experts hebben we uiteindelijk een
ﬁguratie neer weten te zetten waar we trots op mogen zijn. De
werkgroep en een hele groep buurtgenoten zijn druk doende
geweest met stoffen dahlia’s en de kleding. Het totaalbeeld
met muziek heeft vele mensen kippenvel bezorgd.
Het tikweekend baarde ons best wat zorgen. Bijna duizend
kisten is namelijk best hoog gegrepen. Ook leek het geen
makkelijk bloemenjaar te worden. We wisten tot op het laatst
niet wat we zouden hebben. Door de goede organisatie is er
geen moment stress geweest tijdens het weekend. Het ging
zelfs erg voortvarend. Rond 2 uur was de wagen dan ook
kant en klaar. Dit verdient een heel groot compliment voor
heel de buurtschap.

Aangezien we wisten dat het een grote klus zou worden voor
de buurt zijn we in maart met een fanatieke groep begonnen
met de eerste voorbereidingen. De constructie kreeg dan ook
al snel vorm. Het streven was om de complete constructie
op het onderstel te zetten nog voor de tent zou staan. Door
de grote inzet van de bouwploeg is dit ook gelukt. Van
deze voorbereiding hebben we heel de bouwperiode proﬁjt
gehad.
Toen de tent eenmaal stond konden we gelijk beginnen met
de voorbereidingen van de engelen. Een lastige klus omdat
het allemaal plastische vormgeving was. In die vormgeving is
dan ook veel tijd gaan zitten. De vele ornamenten, vleugels
en andere details konden naast de wagen gemaakt worden.

Zondagochtend.. De wagen mag uit de tent. Er zijn altijd
punten waar je als ontwerper niet tevreden over bent, maar
over het algemeen waren we tevreden over het eindresultaat.
De uiteindelijke uitslag hadden we graag een beetje anders
gezien, maar we mogen met heel de buurt trots zijn op de
geleverde prestatie.
De wagen bleek een ﬂinke kluif, maar door de enorme
opkomst ging de bouw gestaag vooruit. Het stemt ons positief
dat de animo steeds groter wordt. We voelen een gezonde
ambitie in de steeds jongere groep die erg hoopgevend is.
Wij willen iedereen hartelijk danken voor de inzet en de
gezelligheid. Met deze instelling en ambitie heeft ’t Kapelleke
alles in zich om mooie dingen te bouwen. We kijken terug
op een ﬁjne intensieve bouwperiode met een geweldig
eindresultaat.
Ronald, Wesley en Bas
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MIDDAGPROGRAMMA
BUURTFEEST
Zonnig en fris was het, toen de spanning steeg in de schuur.
Het middagprogramma van het buurtfeest zou onvergetelijk
worden met de hoofdprijs waar Maikel nog steeds van baalt,
dat hij die niet heeft kunnen winnen.
Na het inleveren van de rood, blauw en oranje gekleurde
ﬂappen, werd gestart met een kopje kofﬁe. De teamindeling
zou echter de reeds ingedeelde tafels compleet op de schop
gooien. 6 teams, waarin elk jong en oud vertegenwoordigd
waren, streden om de hoofdprijs in een Bingo-Quiz. Aan de
hand van quizmasters Nil en Jan kwamen vragen voorbij,
waarbij elk team mocht kiezen tussen de welbekende A,B en
C. Maarja, vaak hadden meerdere teams de vraag goed. De
paniek brak uit en de voorhoofden werden vochtig, want wat
ging er gebeuren bij meerdere winnaars?
Een simpele truc wees 1 winnaar aan. De ruiten 7 zou hierin
een grote rol spelen. Ondanks dat Stef de onderkanten van
de kaarten regelmatig begluurde, was geluk hier toch de
grootste factor. Hoogste getal? Cijfer noemen! De getallen
vlogen over tafel en de kaarten kregen 1 voor 1 meerdere
kruisjes. De volle kaart was de enige manier om te winnen.

Omdat dit wat lang duurde, was een ﬁlm de bekende ‘rust’.
Hierin kon eenieder zien, dat René Jochems ooit nog jong
geweest is, en dat wagens vroeger écht zwaar waren.
Gedurende de quiz waren nevenactiviteiten bepalend voor de
volle kaart. Onder andere Rikken, Sudoku en Rijmen waren
allen goed voor 2 cijfers. De spanning was om te snijden.
Agressie en blauwe plekken waren het gevolg. Uiteindelijk
werd team 6 gekroond tot winnaar van de perfect in elkaar
gezette Bingo-Quiz.
Nooit gedacht dat ik zou winnen met de vraag ‘Hoe lang
staat een vrouw voor de spiegel gedurende haar leven’,
maar wat voelde het goed toen die ﬂes Schrobbelèr onze
kant op kwam.
Afsluiten met een babbel, friet en een pilsje. De avond zou
nog lang duren…
Organisatie bedankt!
Rens

BUURTFEEST 2019
Hey Pa, jij zou toch een stukje schrijven over het buurtfeest
s’avonds! Je bent al 3 weken te laat!! Ja, ja meske, beter ik
drie weken over tijd dan……
Maar dan blijkt dat je herinnering je toch een beetje in de
steek laat. Wanneer was dat ook al weer het buurtfeest? Effe
op de site kijken, o ja, 12 oktober. Ook maar gelijk naar de
foto’s kijken dan of ik daar nog iets uit kan halen. He, geen
foto’s van het buurtfeest op de website?? Was de Zagers er
niet dan?
Toch maar wat dieper in mijn geheugen gaan graven. Het
begon s’avonds volgens mij rond 20.30 uur. Het was in
Klein-Zundert bij de Hoeve. Bij Willie van Schie. Gezellig
mens is dat toch. En een feestje bouwen kun je daar ook best.
Volgens mij begonnen we mee een bakske kofﬁe. Nou gauw
eentje dan en rap aan het bier.
De muziek werd verzorgd door Disco Cheers. Maar niemand
kent dat! Dat zijn toch de Blauwe Bakxscsks en de Wup.
Hoe dun baksxcxksx aan die naam komt is duidelijk maar de
WUP? (Wok Uitermate Plezierig misschien)??

Toch knap dat je op zo’n avond ziet dat sommige buurtgenoten
best wel goed kunnen dansen en dat sommige buurtgenoten
denken dat ze best wel goed kunnen dansen. Volgens mij
heb ik alleen maar een keer geschuifeld met de barjuffrouw,
die van de Meijer. Moei dat ge daar van word. Van da
schuifelen dan toch.
Zo te zien vermaakte iedereen zich prima die avond en zo
tussen een uur of elf, half drie was iedereen toch wel weg, of
naar huis of naar dun Bels. Wij zijn gelijk naar huis gegaan
zoals altijd. Wij zijn namelijk niet van die hangijzers.
Tenminste ikke niet.
Toch vreemd dat er geen foto’s zijn van het buurtfeest. Toch
maar eens in mijn eigen telefoon kijken of daar iets terug te
vinden is. Nee, geen foto’s. Alleen maar een berichtje om
02.20 aan ons ﬁetsclubke ’t Verzetje:” Ik rij morgen niet
mee!!!” Zal wel een goei buurtfeest zijn geweest denk ik dan!
Heya Kapelleke!

Oja, je moest ook nog iets op je hoofd zetten. Dat had
iedereen eigenlijk wel gedaan en uiteindelijk stond alles op
zijn kop.
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RetroVisie

INTERVIEW BOUWERS
KINDERCORSO 2019
Boaz Kuijten – 4 jaar – bouwde samen met Pim
Braspenning een wagen met de toepasselijke titel: Pim en
Boaz en de Kabouter-Politieboot.
En op de vraag wat er zo leuk is aan het bouwen bij onze
buurtschap is het antwoord heel kort: “Chips eten!”.

Jelte, 10 jaar, bouwde met Nathan, Mees en Sebas hun
wagentje Aangevallen (moeras)
“Ik vond het leuk om bij buurtschap ’t Kapelleke te bouwen
omdat er veel andere kinderen daar ook aan hun wagentje
bouwen. Je hebt er veel tot je beschikking en het is een leuke
buurtschap”.

Björn Kuijten – 7 jaar – bouwde met zijn vriendjes Matt,
Pjotr, Flip en Bent aan hun wagen Vervloekt Kasteel.
“Buurtschap Kapelleke is een ﬁjne plek om te bouwen met al
mijn vriendjes!”

De 6 jarige Lizze Elst bouwde samen met Sunny Knoop,
broertje Lef en zusje van Sunny, Joolz. Hun wagentje heette
De Hartendiefjes.
“Wij maken een wagentje met 1 groot hart en 2 kleine
hartjes. Wij zijn de diefjes in het zwart en stelen de hartjes.
Bij buurtschap Kapelleke is het leuk om te bouwen omdat
het er zo gezellig is en soms zijn er bekenden, dat vind ik
superleuk. Ook vind ik het leuk dat ik zelf mag plakken met
lijm en de bloemetjes mag helpen prikken”
9
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INTERVIEW BOUWERS
KINDERCORSO 2019
James van Steen, Abel en Jet van der Meulen,
5½ en 3 jaar oud:
“Ons wagentje heette De vijanden van Mario, Luigi en
Princess Peach. We maakten een kooi waarin Goomba, Boo
en Bomb gevangen zaten. De kooi was van kippengaas.
De vijanden van bloemen. We hebben met zijn drietjes
gebouwd. Onze papa’s en mama’s en opa Robert hebben
een beetje geholpen..”
Op de vraag wat er zo leuk is aan het bouwen bij ’t
Kapelleke…: James: “de lekkere hapjes die we tijdens
het bouwen kregen”. Abel vond het het leukst om de gele
bloemen op de bodem te tikken en Jet zei: “ik vond het leuk
dat je snoepjes kreeg tijdens het bouwen”

BERICHT VAN COLLEGA
VELDWERKER
Beste veldwerkers van buurtschap ’t Kapelleke, twee jaar
terug kreeg ik te horen dat er een buurtschap met hun bloemenveld naast ons kwam, het was buurtschap ’t Kapelleke.
Gezellig, hoe meer zielen, hoe groter de vreugde.
Een aantal veldwerkers kende ik vrij goed, zoals Henk van
Hasselt, mijn oude buurman en Ivo van Hassel uit de tijd dat
ik zelf in de bloemencommissie zat. De omgang met elkaar
was de afgelopen twee jaar zeer goed, we hielpen elkaar
waar nodig was.
Daar ik zelf veel op ons veld bezig was, kon ik ook een
oogje in het zeil houden bij de buren en soms was dat wel
eens nodig. Soms snel ingrijpen als er iets fout dreigde te
gaan (beregening naast gelegen kwekerij met grote haspel
op de bloemen van ’t Kapelleke, losgeslagen buizen tijdens
regenen). Helemaal niet erg, daar zijn we collega’s voor.
Als er wel eens veldwerkers tussendoor naar het veld kwamen,
dronken we samen een kopje kofﬁe, gezellig toch!
Vooral de donderdag na het grote corso samen ’s middags
in de schuur eten. De dames zorgden voor pannenkoeken en
tosti’s en ’t Kapelleke voor boterhammen met zult, wat een
lekkernij.Het motto was “Het maakt niet uit wat het is, als het
maar veul en vet is”

We hadden een geweldige samenwerking met elkaar. Inmiddels heeft ’t Kapelleke weer een nieuwe locatie gevonden,
gelukkig. Ik en heel de veldploeg van Helpt Elkander wensen
jullie veel succes daar met een goed bloemenveld.
Groetjes,
Rinus Talboom en de veldploeg van Helpt Elkander
p.s. Jammer van de boterhammen met zult
11
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FIGURATIE
‘Fantastisch’, zo zou ik het ﬁgureren van afgelopen jaar omschrijven. Van het repeteren tot de optocht zelf, ik zou het
zonder twijfel nog een keer doen. Daarnaast waren we ook
met een supergezellige groep meiden. Ik was een van de
vier engeltjes die zich op het hoogste punt van de wagen
bevonden. Zelf heb ik geen last van hoogtevrees maar toch
was ik zenuwachtig. Ik had de zaterdagavond van de adrenaline vrijwel niet geslapen, en zat met behoorlijke wallen
om 4 uur ‘s ochtends in de schmink. Om er voor het eerst erin
te worden gelegd vond ik dan ook erg spannend, terwijl het
tijdens de laatste ﬁguratieronde vanzelf ging.
Het hoogtepunt van het weekend was natuurlijk de optocht
zelf. Het resultaat viel tegen want we hadden ons uiterste best
gedaan tijdens heel de optocht. De positieve reacties van
het publiek zowel op zondag als maandag, verzachte de
teleurstelling. Tijdens de optocht werden er enorm veel foto’s
gemaakt waarvan ik op meer dan de helft met mijn ogen
dicht sta of met mijn pruik in mijn gezicht. Onbewust was ik
mezelf of de andere constant aan het zoeken in de ramen,
om te controleren of het nog gelijk ging. De toeschouwers

zagen meestal eerst de ﬁguranten op de posities onder die
van mij, en keken vervolgens verbaasd omhoog om te zien
dat wij daar nog in een onmogelijke positie in lagen. Dinsdag heb ik erg kunnen nagenieten van de gemaakte foto’s,
stijve nek en een langzaam opkomende kater tijdens mijn
eerste stagedag.
Groetjes, Susan

COLUMN VAN D'N NIL
Hooi of strooi?
Dat is wat als je op het bloemenveld staat en je moet iets
halen bij Dams om de knollen mee onder te stoppen. Sta
je daar aan de Rucphenseweg en je vraagt netjes aan de
vrouw des huizes waar het ligt en dan kom je in een schuur
met hooi en stro(oi)……
Niet alleen voor Geertje (dit jaar met baard), maar voor veel
mensen is het onduidelijk wat nu precies stro is en wat hooi.
Dit komt omdat deze termen vaak door elkaar worden gebruikt. Hooi is gedroogd gras en is daarom soms ook wat
groenachtig gekleurd. Hooi wordt gebruikt als voedsel voor
heel veel dieren denk bijvoorbeeld aan paarden, maar ook
konijnen. Stro is een verzameling van stengels van graan
en heeft daarom ook een grovere structuur. Stro ziet er vaak
wat geelachtig uit en wordt gebruikt als bodembedekking.
Stro kan goed warmte isoleren en is dus ideaal voor bijvoorbeeld konijntjes in een buitenhok. Psst.. Wist je dat stro ook
gebruikt wordt om gewassen te beschermen tegen de kou?
Dat is duidelijk dus. Geertje kreeg later nog wel uitleg van
zijn kleindochter wat het verschil nu was, maar dat drong niet
helemaal tot hem door. Vandaar nogmaals deze uitleg, maar
nu zwart op wit. Weer een probleem de wereld uitgeholpen
zullen we maar denken.

Zo zijn er op het bloemenveld van oudsher nog wel meer van
dit soort verwarringen en deze zijn in sommige gevallen alleen nog maar groter geworden. Vroeger ging je de knollen
inkuilen, terwijl je er een berg van maakte, maar nu is het
zelfs zo dat de knollen in een schuur op pallets worden verzameld en dan nog hebben ze het over een kuil. Een kuil op
een betonnen vloer, dat krijg je geen buitenstaander duidelijk
gemaakt.
Wat je ook niet duidelijk gemaakt krijgt aan een buitenstaander is dat we een meer dan 50 jaar oude pony inschakelen om over de akker te crossen en … met een vrouw
in het zadel, ehhh aan het stuur. Snelle Shirly jaagt de pony
op tot grootse prestaties en zo was dit jaar het knollen uitdoen in een vloek en zucht geklaard. Hier en daar werden
twee halve mannen tot een hele gemaakt, maar het functioneerde allemaal. Met of zonder tempo, het maakte niet uit.
Volgend jaar krijgen we wederom te maken met een nieuw
bloemenveld. Aan de Bredaseweg op Stuivezand zullen
vanaf volgend jaar de knollen van ’t Kapelleke de grond in
gaan. Waar we vooral voor moeten waken is dat op het
6 hectare grote grondgebied meerdere gewassen zullen
worden gekweekt. Naast onze bloemen krijgen we ook te
maken met mais en suikerbieten. Aan het bestuur de niet
al te lichte taak om iedereen duidelijke instructies te geven
wat er moet worden geplukt en vooral wat er ingekuild moet
13
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COLUMN VAN D'N NIL
worden straks. Dit vereist een degelijke voorbereiding en mogelijk dat er een cursus kan worden gegeven hoe te handelen
op ons nieuwe bloemenveld. Ik hoop dat de catering volgend
jaar wederom op volle toeren gaat draaien, want het schijnt
dat de extra gewassen eetbaar zijn. Om problemen met de
eigenaar te voorkomen stel ik voor om steeds eerst gezamenlijk te ontbijten voordat er richting Stuivezand wordt gereden
of geﬁetst. Verder gaan we dan tijdig stoppen, zodat iedereen weer thuis kan gaan eten.
Het toiletbezoek zal worden opgelost doordat Handelskwekerij Nouws zijn toiletgroep beschikbaar zal stellen. Er is een
aparte wc voor de dames en een voor de heren. Speciaal
is wel dat op de herentoilet zowel een wc staat als een pisbak hangt. Let op: het is niet de bedoeling dat twee personen tegelijk gebruik gaan maken van het herentoilet. Het
is namelijk voor de plasser zeer onaangenaam wanneer er
tegelijkertijd iemand zit te schijten. Je hoeft je kont overigens
niet af te boenen met hooi of stro. Er is wc-papier beschikbaar. Een emmer water voor het doorspoelen van hetgeen is
achtergelaten is niet meer nodig. Op Stuivezand is namelijk
al riolering aangelegd en het mooie is dat de Handels
kwekerij hierop is aangesloten.
Gelieve je naam niet op de verjaardagskalender te zetten.
Doet je dat wel, dan ben je noodzaakt om ook de mensen
van de Handelskwekerij te trakteren. Zo ook dat is meteen
duidelijk.

Nog een tip voor het bestuur, overigens geheel gratis door
mij aangeboden, er rijdt ook een bus naar Stuivezand.
Misschien is het handig om bij de busmaatschappij vrijkaarten voor de bus te regelen, zodat bij wat slechter weer
in ieder geval iedereen droog aankomt op het bloemenveld.
Zo is er heel wat te regelen op de nieuwe locatie. De bouwkeet moet worden overgeplaatst en niet onbelangrijk, de
sfeer moet er in blijven zitten. Hopelijk is er weer een mooi
terras bij, zodat de zonaanbidders ook nu weer aan hun
trekken zullen komen.
En nu maar hopen dat iedereen weer de weg naar het nieuwe bloemenveld gaat vinden. Mocht het noodzakelijk zijn,
dan zal het bestuur mogelijk het eerste jaar zorgen voor bewegwijzering. Ben je daar een voorstander van, dan graag
tijdens de jaarvergadering even aankaarten. Een gevolg
daarvan is wel dat je dan verplicht bent om te komen helpen
op het bloemenveld. De smoes “ ik weet niet waar het bloemenveld is”, is dan niet langer rechtsgeldig.
Ik wil deze column eindigen met de waardering uit te spreken
voor de mensen die het bloemenveld regelen en voor degenen die er zijn om de arbeid te verrichten. Goed weer of
slecht weer het bloemenveld wacht op niemand of was dat
een wielerterm?
Groeten, D’n Nil
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NIEUWE OPZET AC
Per 1 januari 2020 gaan we van start met een nieuwe opzet
voor onze activiteitencommissie. De huidige activiteitencommissie kreeg onlangs te maken met enkele afvallers en voor
de overgebleven groep is het niet langer te doen om alle
activiteiten te organiseren.

Heb je tijd en zin om bij een of meerdere activiteiten je steentje bij te dragen, dan kun je je aanmelden via de volgende
link: https://www.survio.com/survey/d/M4X4Q6F4U5W1J7Z5A. Dit is een enquête. Er hebben zich al enkele mensen
opgegeven, maar we hopen dat er nog velen zullen volgen.

Welke
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Per activiteit gaan we wel steeds een maximaal aantal
mensen inzetten. Hoeveel dat er zijn is afhankelijk van de
soort activiteit. Maximaal zullen dit een vijftal mensen zijn
voor de organisatie en een drietal mensen voor de catering.
Cees van Overveld zal samen met een bestuurslid de algemene leiding op zich nemen.

activiteiten willen we blijven organiseren?
Voorjaarsactiviteit
Paaseitjes-verkoop*
Bingo
BBQ
Kinderochtenden
Buurtfeest
Mogelijk nog een najaarsactiviteit

Nu is het de bedoeling dat we niet met één vaste AC gaan
werken.
• Het is de bedoeling dat er per activiteit een groep wordt
samengesteld voor de desbetreffende activiteit. Deze
groep maakt zelf een taakverdeling. Ook vergaderingen
etc. worden zelf door deze groep geregeld.
• Ook de catering wordt steeds afzonderlijk van de organisatie een groepje gevormd. Het is wel de bedoeling dat
dit groepje gaat samenwerken met onze vaste cateringgroep. Contactpersoon hiervan is Ineke.

Tijdens de jaarvergadering is het de bedoeling dat de groepjes voor dit jaar bekend worden gemaakt en dan zal er ook
ruimte zijn voor het stellen van vragen.
Heb je nu al vragen, dan kun je contact opnemen met Cees
van Overveld via ceesvanoverveld@ziggo.nl .

* Hoewel het inpakken en verkopen van de paaseitjes geen
echte ontspanning is, is het wel een belangrijke activiteit
waarbij zoveel mogelijk buurtgenoten welkom zijn.

TOEKOMST IN DE SPOTLIGHTS
Hoe heet je?
Fay
Hoe oud ben je?
2 jaar
Wie zijn je papa en mama?
Papa Tim(my) & Mama Carola (in de tent noemen jullie ze
Kaat)
Wat is je favoriete sport/hobby?
Dansen & paardrijden
Wat vind je het leuks om te doen in de tent?
Verven en dan vooral mezelf onderkliederen
Wat zou je graag doen met het kinderbuurtfeest?
Kinderdisco met alle jongens en meisjes van ‘t Kapelleke
Als je ooit een wagen mag ontwerpen, wat zou je dan maken?
Bing met al zijn vriendjes
Als je de baas zou zijn in de tent, wat zou je dan gaan doen?
Alle kwasten in de prullenbak zodat iedereen lekker kan
kliederen met zijn handen
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EEN GOEDE BUUR
Hallo, bedankt voor het doorgeven van “de pen” Stef.
Voor degene die mij nog niet kennen mijn naam is Mathieu
Bartels, 18 jaar oud en woon samen met mijn vader (Ruud)
en mijn moeder (Marloe) en zus (Chloé) op loopafstand van
de bouwplaats. Ik ben student op het Prinsentuin College en
volg de opleiding vak expert groenteteelt en technologie, en
werk in mijn vrije tijd bij Boomkwekerij Denissen.
Vanaf dat ik een klein jongetje was ging ik al met mijn vader
naar de tent, met mijn eigen gereedschapskistje en helm
op. Veel kon ik nog niet doen, gelukkig waren daarvoor de
kinderochtenden, waar ik altijd graag naartoe ging. Ook
ging ik altijd mee met mijn vader naar ’t KAC, het toen nog
bestaande cabaret. Vanaf mijn 4de jaar heb ik ook voor het
eerst aan kindercorso meegedaan. Naarmate ik ouder werd
kon ik niet wachten om de steigers op te kunnen zodat ik echt
zou kunnen bouwen. Vanaf toen heb ik lascursussen gevolgd
en zo leren lassen.
Nu ben ik inmiddels niet meer uit de tent te krijgen. Vanaf
het tent zetten tot afbreken ben ik erbij, en wil het liefst niks
missen van de bouwperiode. Ook op het veld help ik af en
toe mee. Het mooie aan het bouwen is dat je met jong en
oud samen het altijd weer voor elkaar krijgt iets moois door
de straten te laten rijden. Daarnaast ben ik ook iemand van
de gezelligheid en laat ik een pilsje niet aan mij voorbijgaan.
Afgelopen zomer ben ik ook bij de AC gegaan om leuke dingen voor de buurt mee te organiseren. Mijn mooiste moment
van het jaar is wanneer de wagen de tent uitrijdt, dat is altijd
spannend en zie je of het goed is gelukt. De mooiste wagens
die ik heb meegemaakt van de buurt waren “Zeeduivel” en
“Zeefdruk”. Mijn grootste droom is om nog is een keer 1ste
te worden, of een keer met een eigen ontwerp rond te rijden.
Ik geef nu de pen door aan Danny Albers.
Groetjes Mathieu

NIEUWJAARSBORREL
Tijdens Kapelleke’s nieuwjaarsborrel gaan we weer het glas
heffen op het komende corso- en bouwjaar. Maar er mag
natuurlijk ook nog teruggekeken worden op de afgelopen
periode, sterke verhalen verteld of zelfs oude koeien uit de
sloot gehaald worden. Het kan allemaal.
Op 4 januari ben je van harte welkom om het nieuwe jaar in
te luiden. Aanvang 14.00 uur in de bouwloods.
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PRIKBORD
Verhuur
voor een (tuin-)feestje?
Wilt u wat extra meubilair
t statafels, gewone tafels en
Onze buurtschap heeft wa
appelijke prijs kunt huren.
stoelen, die u voor een sch
is beschikbaar.
Ook een aanhangwagentje
ering is mogelijk via:
Prijsinformatie en reserv
leke.nl
secretaris@buurtschap-kapel

Oud ijzer heeft waarde voo
r de buurtschap!
Wist u dat Buurtschap
Kapelleke oude metalen
inzamelt? Op het bouwterre
in naast de houten loods,
staat een container voor oud
ijzer.
Voor u is het makkelijker om
dat u daarvoor niet in de rij
hoeft te staan bij de Milieu
straat; voor de buurtschap
is het een mooi extraatje. De
container is er NIET voor
koelkasten, diepvriezers, com
puters en huishoudelijke
apparaten.

Aanbod van meubilair en apparaten
Regelmatig worden de meest uiteenlopende zaken
aangeboden aan de buurtschap voor mogelijk
hergebruik. Denk aan stoelen, tafels, bankstellen en
huishoudelijke apparaten.

Uw adresgegevens
Bent u verhuisd, gaat u ver
huizen of verandert uw
e-mailadres? Laat het ons
ook weten. We willen
namelijk graag iedereen
zo goed mogelijk kunnen
bereiken.
Mocht u nog geen e-maila
dres hebben doorgegeven,
dan vragen wij u om dat
alsnog te doen. Hiermee
besparen wij niet alleen tijd
, maar ook kosten voor
drukwerk en dergelijke.
Doorgeven kan via het
email-adres:
buurtschap-kapelleke.nl

secretaris@

E-mail
huidige mailser ver,
In verband met problemen met de
elmatig gebeurd
reg
is het in de afgelopen periode
ail ontvingen en
e-m
n
dat sommige buurtgenoten gee
andere weer wel.
rom sinds kort via
De e-mailverzending gaat daa
elijker een mailing
Mailchimp, waarmee we gemakk
naar de hele buurt kunnen sturen.
voor de verzending.
Deze dienst is overigens uitsluitend
mma op reply of
gra
U kunt dus niet in uw mailpro
omdat Mailchimp
,
den
antwoord klikken om te antwoor
dat niet verwerkt.
t u de aangegeven
Voor een antwoord of reactie dien
gebruiken.
te
e-mailadressen in de boodschap

We moeten echter kieskeurig zijn voor het aannemen
ervan, omdat de ruimte in de loods nu eenmaal
beperkt is.
Mocht u toch iets hebben waarvan u denkt dat de
buurtschap dit zou kunnen gebruiken, neem dan eerst
contact op met een bestuurslid. Of e-mail naar:
secretaris@buurtschap-kapelleke.nl
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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

