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VOORWOORD
Dit eerste Kapstokske van 2020 hebben we weer aardig weten te
vullen met verslagjes en feiten over onze buurtschap. Op de eerste
pagina’s hebben we veel moeten veranderen: de samenstelling van
het bestuur is gewijzigd en zelfs de hele redactie is vervangen door
een nieuwe. Met dank aan Sabine, Nikita en Suze voor hun vele
bijdragen stellen wij - Marloe Bartels en Claudia Godrie - ons aan
u voor als nieuwe redactie. We hopen jullie weer wat bij te praten
over de leuke momenten, mooie mensen maar helaas ook droevige
gebeurtenissen van ‘t Kapelleke.
De redactie

VAN DE
VOORZITTER
“Kunnen jullie me horen? Ben ik te zien?” Dat waren op 23 maart
de woorden die we als bestuursleden uitwisselden, toen we onze
Skype-verbinding testten. Toen de strengere maatregelen werden
afgekondigd, waarbij werd afgeraden om met meer dan 3 mensen
in één ruimte te verblijven, hadden we het idee om dan maar digitaal
van gedachten te wisselen. En dat lukte enkele dagen later en begint
nu al gemeengoed te worden.
Als er één woord het jaar 2020 overheerst is het wel ‘Coronavirus’.
Wie had ooit gedacht dat dat zo’n impact zou hebben op ons dagelijks
leven, het verenigingsleven en onze buurtschap. Uiteindelijk moest
ook ons Corso er aan geloven, met het oog op ieders gezondheid en
mogelijke financiële risico’s.
Toen dat besluit werd meegedeeld tijdens de online vergadering
van de Raad van Buurtschappen, was er bij iedereen begrip, maar
de gezichten op het beeldscherm waren stuk voor stuk somber.
Men hoopt wel dat in september alsnog wat georganiseerd kan
worden, al was het alleen maar voor de jeugd.
Elke buurtschap zal nu een mouw moeten passen aan
alles waar men mee bezig was. Zo ook ‘t Kapelleke.
Samen zullen we keuzes moeten maken: een aantal werkzaamheden
zullen - aangepast - gewoon doorgaan. Andere worden uitgesteld.
We hopen nog wel op uw bijdrage en sponsors te mogen rekenen,
omdat we nu eenmaal jaarlijks terugkerende kosten hebben. Het
Kapstokske blijft dit jaar in elk geval wel gewoon verschijnen.
Onze nieuwe redactie staat daarvoor garant!
Jan
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BESTUUR
Voorzitter:

Jan van Trier
Akkermolenweg 5
4881 BL Zundert

Secretaris:

Olga van Hassel
Wielewaal 15
4881 VR Zundert

Penningmeester: Sam de Meijer
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Leden:
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Ineke van Overveld
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REDACTIE
Marloe Bartels
Claudia Godrie
Jan van Trier
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.
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NIEUWJAARSBORREL
Vele sterke en minder sterke verhalen, plannen en goede
voornemens. 2020 kan beginnen!
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JAARVERGADERING 2020
Datum: 7 februari 2020
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Café-Zaal Schuttershof
Aanwezige leden: 49 personen
Afmeldingen: 3 personen
1. Opening
Jan van Trier opent de vergadering. We beginnen met een
minuut stilte ter nagedachtenis aan buurtgenoten of andere
dierbaren die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.
2. Verslag secretaris
Stephanie van der Pol doet verslag van het afgelopen
corsojaar. Er zijn geen vragen/opmerkingen aangaande dit
verslag.
3. Financieel verslag
Sam de Meijer licht het financieel jaarverslag toe. Hierbij
worden de inkomsten en uitgaven doorgenomen. Sam
benoemt alle mogelijkheden om geld te generen voor de
buurtschap:
• Vriendenloterij
• Oud ijzer container naast de houten schuur
• Groot Groen Beurs
• Bedrijfsuitjes
• Mokkenactie
• Potten bij Kwekerij Nouws
• Paaseieren
• Sponsorkliks
Henk van Hasselt: is de bijdrage Stichting Corso eenmalig
-> ja
Harry van Erk: wordt er rekening gehouden met kosten
onderhoud schuur -> opgenomen onder overige kosten (de
schuur is net nieuw, verwachting kosten zijn laag)
4. Verslag kascommissie
Rudy van Laerhoven licht het verslag van de kascommissie
toe. Er zijn een paar vragen gesteld waar Sam een sluitend
antwoord op kon geven. Er zijn geen onregelmatigheden
geconstateerd in het verslag en alle administratie is aanwezig
en transparant.
5. Benoeming kascommissie
De kascommissie bestaat dit jaar uit Rudy van Laerhoven
(3e keer), Jolanda van Genk (2e keer) en Ilona Loose (1e
keer). Rudy van Laerhoven is aftredend. Een nieuw lid voor
de kascommissie wordt gevraagd.
Lindsey van Nijnatten meldt zich aan en zij zal volgend jaar
toetreden tot de kascommissie.
6. Benoeming ontwerpkeuze groep
Aanmeldingen: Sjors van Nijnatten, John Zagers en Laura
Kuijten-Wierks. Na loting zijn John Zagers en Sjors van
Nijnatten geselecteerd voor de ontwerpkeuzegroep. Jan licht
kort de gang van zaken tijdens de afgelopen ontwerpkeuze
toe. De communicatie na afloop blijkt een verbeterpunt. Tip
van Lindsey van Nijnatten: om de dag te plannen op een
datum dat er geen andere activiteit gepland is.

7. Mededelingen bestuur
Jan wil als eerste alle werkgroepen, bouwers, bestuursleden,
sponsors etc. bedanken voor hun inzet.
• Sponsors
Het werven van sponsors is erg belangrijk voor de buurt.
Alle buurtgenoten kunnen hier een steentje aan bijdragen.
Vraag eens op je werk, in je vriendenkring of bij familie.
• Verkeersregelaars Prinsenbeek /Hulp bij een
niet-corso activiteit
Inmiddels zijn de verkeersregelaars voor Prinsenbeek
geregeld. Een oproep aan alle buurtgenoten om eens
een dagje vrij te maken voor een niet-corso activiteit
(bv verkeersregelaar, vlaggen ophangen, helpen bij
kindercorso, nieuwsbrieven /’t Kapstokske rondbrengen
etc.)
• Nixx18
Vanuit de gemeente wordt er een strenger beleid gevoerd
op alcohol en drugs gebruik onder de 18 jaar. Wij zullen
als buurtschap ons hieraan moeten houden.
• Roken
Vanaf dit jaar gaat gelden: roken buiten de tent (dus
NIET meer in de tent en NIET meer in de schuur/loods).
Het is regelgeving waar we ons aan moeten houden.
• Paaseitjes
Vrijdag 28 februari gaan we inpakken en zaterdag 29
februari verkopen. Dit levert altijd een grote bijdrage
aan inkomsten voor de buurtschap op. Een oproep aan
iedereen om te helpen bij de verkoop hiervan.
Idee: buurtleden laten verkopen in hun eigen straat.
Mocht je dit willen, geef het door aan het bestuur.
• Activiteitencommissie
Vorig jaar zijn een aantal AC leden gestopt. Met de
overgebleven AC leden is voor een nieuwe opzet
gekozen. Het idee is om per activiteit een groep te vormen
die de activiteit gaat organiseren en uitvoeren (zoals
voorjaarsactiviteit, bingo, bbq, kinderochtenden, (kinder-)
buurtfeest). Inmiddels is er al een enquête gehouden
onder alle buurtleden (8 reacties). Geïnteresseerden
kunnen zich na afloop melden.
• ’t Kapstokske
De redactie van het ’t Kapstokske is gestopt. We zijn dus
op zoek naar nieuwe leden.
• Communicatie stroomlijnen
Wij gebruiken op dit moment diverse social media om
onze informatie naar buiten toe te brengen. We willen dit
beter op elkaar laten aansluiten, een eenduidig verhaal
naar buiten toe brengen, stroomlijnen. Binnenkort zullen
we dan ook met alle mensen die iets met social media
doen aan tafel gaan zitten.
• Visie/missie
Welke doelstellingen hebben wij afgelopen jaar gehaald
en aan welke doelstellingen moeten we nog werken?
Hier een korte evaluatie:
1. Open sfeer en een beter imago van de buurt
richting omstanders
In 2019 hebben we een bord in de tent geïntroduceerd
om de aanspreekpunten van een avond door middel
van foto’s en namen duidelijk te maken naar een ieder
die in de tent kwam, dit om de drempel om op iemand
7
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JAARVERGADERING 2020
af te stappen kleiner te maken. Het doel van volgend
jaar is om dit bord eerder en correcter te gebruiken
zodat deze elke avond up-to-date en betrouwbaar is.
Halverwege het seizoen hebben Cees, Robert en Rens
de taak op zich genomen om mensen te ontvangen bij
het binnenkomen van de tent en ze een werkplek toe
te wijzen. A.d.h.v. de feedback die hierop gekomen
is kunnen we zeggen dat dit door iedereen als prettig
is ervaren. En dat we dit vast moeten houden voor
komende seizoenen.
De communicatie tussen werkgroep bouwwagen en
de ontwerpers was dit jaar verbeterd ten opzichte van
afgelopen jaren. Dit resulteerde erin dat de ontwerpers
minder belast werden met coördineren van de bouw
en zich meer konden focussen op de wagen.
We zijn begonnen om boodschappen die de gehele
buurt moeten bereiken meer visueel te maken en
meer onder de aandacht te brengen, ook in de
tent. Denk aan activiteiten en inschrijvingen voor
activiteiten van het corsoweekend, jaarkalender
die bij de december editie van ‘t Kapstokske zat,
verandering van mailserver en website hosting om
de ontvangstproblemen van de Kapelleke mail te
verminderen en het social media bereik te vergroten.
We gaan op dit onderwerp binnenkort een avond
brainstormen met alle betrokkenen om te kijken of er
nog meer te halen valt op dit gebied.
2. Betrokkenheid buiten het seizoen om
Ik denk dat we niet overdrijven als we zeggen dat
het buurtfeest dit jaar zeer geslaagd was. We
zien een goede trend in de aanmeldingen voor de
activiteiten georganiseerd door de buurt, denk aan
bbq, kruikenbier, buurtfeest en foto-puzzeltocht. Dit
jaar was ook de animo voor het paaseieren verkopen
groter, waardoor we dit in een dag hebben kunnen
doen en een goede cent voor de buurt verdiend
hebben. Helaas zien we bij andere activiteiten geen
positieve trend hoewel deze net zo belangrijk zijn voor
het voortbestaan van onze buurt. Denk hierbij aan
redactie voor ‘t Kapstokske, AC en verkeersregelaars.
Iedereen hecht waarde aan de buurtactiviteiten, het
krijgen van ‘t Kapstokske, maar ook de financiële
gesteldheid van de buurt. Als iedereen een steentje
bijdraagt kunnen we de lasten laag houden.
3. Meedoen om de prijzen
Afgelopen jaar hebben we als buurt laten zien dat we
net zo goed grote projecten aankunnen als anderen.
We hebben een mooie wagen weggezet, die groot
van omvang was, waar veel kisten op moesten, die
niet alleen getikt moesten worden maar ook gelijmd,
en 10 figuranten op zware en riskante posities op de
wagen gezet, met een prachtige choreografie.
Het aantal aanmeldingen voor de ontwerpverkiezingen
laat ook dit jaar weer zien dat een groot aantal
mensen graag in samenwerking zou willen met
buurtschap ’t Kapelleke. We hopen met het ontwerp
van dit jaar weer hoge ogen te scoren en weer een
stapje dichterbij het podium te komen!

4. Continuïteit van de buurt
We zijn bezig met het up-to-date maken of creëren van
draaiboeken per werkgroep wanneer deze nog niet
aanwezig waren. We hebben alle bestanden en data
die beschikbaar is binnen het bestuur gecategoriseerd
en gestructureerd gearchiveerd. Daarnaast hebben
we een standaard jaarlijks mappenbestand gemaakt
waarin alle bestanden staan om een nieuw corsojaar
te organiseren.
We hebben een duidelijke takenverdeling binnen
het bestuur en we merken dat steeds vaker de juiste
persoon binnen het bestuur voor de juiste onderwerpen
of problemen wordt benaderd. We denken met de
huidige actieve groep binnen de buurt een gezonde
mix te hebben tussen leergierige jeugd en ervaring
om zo geleidelijk de ervaring te delen met de jeugd.
Binnen de buurt zouden we ons meer kunnen focussen
op het stukje sponsoring. Mocht je interesse hebben
om hierin wat te betekenen voor de buurt horen we dit
graag.
Richard Peeters: is het mailprobleem nu opgelost -> hier
wordt aan gewerkt, het zou al wel beter moeten zijn. We
gaan overschakelen naar een andere hosting.
8. Aanpassingen statuten inzake opstalrecht
In onze statuten staat niets vermeld over het beheren van
onroerend goed. Voor het opstalrecht tussen de Gemeente en
onze buurt zal dit vermeld moeten worden in de statuten. Dit
moet bij de notaris worden aangepast. Hiervoor hebben we
toestemming van de leden nodig.
Consequenties: geen
Stemming: 49 personen akkoord
9. Bestuursverkiezingen 2020
De uitslag van de bestuursverkiezingen is als volgt:
Herkiesbare bestuursleden:
Sam de Meijer: 48 stemmen voor en 1 stem blanco
Nieuwe bestuursleden:
Rens Gommers: 49 stemmen voor
Aftredend en niet herkiesbaar: Stephanie van der Pol.
Hierbij nog een dankwoord voor Stephanie voor haar inzet
in het bestuur.
10. Rondvraag
• Cees van Overveld: wat wordt er gedaan met het stuk
grond naast de tent? Kunnen we dit gebruiken tijdens de
kinderochtenden / kinderbuurtfeest?
De bedoeling is om dit in te zaaien.
• Ivo van Hassel: hoe zit het, in het algemeen, met het
vergunnen van de tenten, hoeveel tenten zijn er vergund?
Een tweetal buurtschappen hebben gekozen om niet te
vergunnen. Twee buurtschappen zijn nog niet begonnen.
Vijf buurtschappen zijn nog bezig om te vergunnen,
waaronder onze buurt. Vaste bouwplaatsen hoeven niet
vergund te worden. Officieel moeten alle tenten voor mei
2021 vergund zijn.
Het is een moeizaam en langdradig proces. Bij het
constructeursbureau is het rommelig (wisseling van
9
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JAARVERGADERING 2020
•

•

personen) en zij hanteren een langzame terugkoppeling.
Sjors van Nijnatten: hoe zit het met de verzekering
wanneer wij in de winter aan het werk zijn in de loods?
Activiteiten buiten de Corso maanden om staan
geregistreerd op de polis. Klussen in de winter staat
daar niet bij. Sam gaat dit uitzoeken.
Dit Wierks: zijn zonnepanelen een optie om de energie
kosten te verlagen?
Leendert: zonnepanelen laten leggen door een
energiebedrijf (‘leasebasis’).

11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
12. Presentatie ontwerp 2020
Ontwerpers Bas van Overveld en Wesley van Genk
presenteren het ontwerp van 2020 ‘Flow’.

NIEUWE BESTUURSLEDEN
STELLEN ZICH VOOR
En dan krijg je een appje: wil jij een stukje schrijven voor ’t
Kapstokske, nieuwe bestuursleden stellen zich voor……
Ik ben Olga van Hassel. Vriendin van Bas Bastiaenen en
moeder van Daan en Lotte. Dochter van Cor en Riet van Hassel en kleine zus van Ivo (oftewel de Vo). Geboren in de Hertogstraat, dus op en top een Kapellekenaar. Sinds vorig jaar
lid van het bestuur en sinds dit jaar in de rol van secretaris.
Een leuke uitdaging.
In ben namelijk 3 dagen in de week als accountant bezig
met cijfers. Ben 8 jaar penningmeester van de ouderraad
basisschool Zonnebloem geweest en 10 jaar penningmeester
bij VV Zundert. En dan nu secretaris. Heel wat anders maar,
tot nu toe, heel leuk. Ik leer de computer van een hele andere
kant kennen. En ga proberen een leuke draai aan het secretariaat te geven.
Als klein meisje mocht ik met ons Ivo mee naar de tent. Om,
in de houten blauwe tent, te kijken hoe de wagen werd gebouwd. Blij als ik spijkers uit een pallet mocht halen. Trots
toen ik bij Pierrot mocht plakken. Vereerd om boven op de
steiger bij Mount Rushmore bloemen aan te geven. En gaaf
omdat ik de heksen van Cernunnos mocht uit tekenen, om
later uit te projecteren. Uiteindelijk heb ik al heel wat klusjes
in de tent gedaan. En bij het schrijven van zo’n stukje komt
alles weer voorbij:
- ge kunt nie altijd 16 zen, Kapelleke da gaot toch nie ….
heel wat liedjes zijn er na Corso geschreven
11
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NIEUWE BESTUURSLEDEN
STELLEN ZICH VOOR
- plakken bij de wagen Polarbears …. mannen ooit pak ik
jullie een keer terug
- hele middagen projecteren in de schuur bij Joske Denissen
en koffie brengen naar de zwarte schuur
- op zaterdagnacht in de steigerploeg belanden, met chips
na afloop …. geweldig
- één van de gezichten tikken van De Doorbraak.… I love
siertikwerk
- de 5e prijs van Nachtvlinders voelde voor ons als een
eerste plaats…. wat een feest
- plaksel maken met Eveline…. Boukje was weer blij met ons
- hutten bouwen op het Paardeveldje en plassen achter een
boom…. toch handig zo’n schuur
- trommelen bij Uit Swift’s Gulliver…. waar een klein buurtje
groot in kan zijn
En niet alleen in de tent. Aangezien papa veel op het veld
bezig was, ging ik zeer regelmatig mee. Omdat ik het leuk
vond en omdat ons pa het wel handig vond. Samen regenbuizen leggen, kisten halen en bloemen leveren. Met de
‘ouwe’ mannen knollen uit de kuil halen, splitsen, bloemen
plukken en koffie drinken. Als je op school zit heb je alle tijd
in de zomer.
Sinds de kinderen er zijn ben ik vrijwel alleen nog in de tent.
Samen met mijn corsomaatje Eveline Vissenberg, de EO,
gezellig bouwen en vooral buurten (dat is onze specialiteit).
En dan nu ook de taak van secretaris uitvoeren en al het andere wat bij een bestuursfunctie komt kijken. Leuk om deze
kant van de buurt te zien en mee te maken.
Corso: 3 maanden lang een wagen bouwen met buurtgenoten die ik anders wellicht niet gekend had.
Ik heb er weer zin in, (hopelijk) tot in de tent!
Groetjes Olga

Dag lezers, dag buurtgenoten. Tijd om mezelf voor te stellen,
voor zover ik nog een onbekende was.
Ik ben Rens Gommers, en ik mag mezelf het nieuwste bestuurslid noemen van onze buurtschap. Tijdens het schrijven
hiervan ben ik 25 jaar. Of 308 maanden, of 1340 weken,
of 9.380 dagen, of 225120 uur, of 13507200 minuten, het
is maar hoe je het het liefst wil berekenen natuurlijk. Als jong
manneke kwam ik al in de tent, maar dat was dan vooral om
op de begane grond in de weg te lopen. Samen met moeders
bloemen prikken was het enige wat ik mocht in m’n jonge
jaren, en dat begon nogal snel te vervelen. Tikkertje was veel
leuker, al moest ik daar wel 3 lasduo’s voor ontwijken.
M’n eerste tikherinnering zal 2007 zijn, maar de eerste echte
corso feeling was voor mij aan de late kant. Het figureren bij
Zeeduivel. Na die jaren is het voornamelijk door m’n studie
en stages in de horeca op en af gegaan wat betreft fanatiek
zijn of bijna niet aanwezig zijn.
Vanaf 2016 heb ik de draad weer echt opgepakt. Met een
ontwerp in 2017 is het fanatisme alleen nog maar meer gaan
borrelen. Ben ik in de tent te vinden, dan zal ik waarschijnlijk
een laspistool in m’n handen hebben. Maar als het plakken/
kartonnen gaat beginnen, kan ik ook zeker daar m’n poging
tot perfectie laten zien. En ja, ‘Er komen nog bloemen op’,
maar dat 1 centimeter uitstekende karton zal kennis maken
met het stanleymes..
Buiten het corso bouwen om, ben ik werkzaam bij Coolblue.
In het magazijn in Tilburg maak ik deel uit van het retourenproces. Dit doe ik nu inmiddels vanaf Augustus 2018. Voor
iedereen die met een defect product te maken krijgt, of in de
proeftijd niet tevreden is met de aankoop, zal ik proberen de
juiste oplossing te vinden.
Buiten corso en werk hou ik ervan om rustige weekjes af te
wisselen met het geen wat ik leuk vind. Voetbal en quizen vullen de avonden en weekenden. Als ik echt nog tijd over heb,
spendeer ik die tijd het liefste met m’n lieve vriendin Susan.
Mijn taak binnen het bestuur is het eerste jaar een combinatie
tussen het ‘de kat uit de boom kijken’ en het ontlasten van
Sam, die volledig terecht wilt genieten van zijn dochter. De
taken van Sam die ik voornamelijk over zal nemen zijn het
coördineren van het corso weekend samen met Davy en het
regelen van de shirts, entreebandjes, truien etc…
Tijdens het schrijven hiervan zitten we midden in de coronacrisis en is het maar de vraag of corso 2020 doorgaat, maar
anders zal ik in het corsoseizoen 2021 zeker voor iedereen
klaar staan!
Heja ’t Kapelleke,
Rens
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COLUMN VAN D'N NIL
Het leven staat even stil
Het leven staat op dit moment letterlijk en figuurlijk even
stil. Het overlijden van ons erelid John hakt er bij mij in
ieder geval behoorlijk in. Niet alleen zag ik hem veel bij
’t Kapelleke, maar ook bij Moerse Boys, meestal bij de
thuiswedstrijden van het eerste elftal. Als je het bericht
binnen krijgt dat John is overleden staat het leven even stil. Je
gedachten gaan terug naar vroegere tijden, je krijgt een brok
in je keel, een traan biggelt over je wangen naar beneden,
het leven staat even stil.
Het Coronavirus beheerst ons leven op dit moment. De televisie, de krant, de gesprekken die er toch nog zijn, het gaat
alleen maar over het verschrikkelijke virus. Zo onwerkelijk
de dood van John is, zo onwerkelijk is de situatie op de hele
wereld. Je kunt wel zeggen dat het leven stil staat op dit
moment.
Plannen maken is er momenteel even niet bij. We zien elkaar
zo weinig mogelijk. We moeten afstand houden, iets wat je
eigenlijk niet wilt. Gelukkig hebben we John nog een waardig afscheid kunnen geven in de vorm van een indrukwekkende erehaag. We hadden graag meer willen doen, maar
helaas was dat niet mogelijk. Onze gedachten zijn in ieder
geval wel bij hem en zijn gezin.
De gedachte is ook dat we met zijn allen verder moeten. De
schouders moeten er onder. Bij de buurtschap zal dat niet
anders zijn. Wanneer kunnen we gaan starten met de bouw
van de tent? Kunnen we de knollen tijdig planten? Gaan de
activiteiten door? Gaat überhaupt het Corso wel door? Niemand kon daar een zinnig woord over zeggen. Of toch wel?
Op 30 maart 2020 komt het gevreesde bericht binnen van
Jos Jochems, voorzitter van Stichting Bloemencorso Zundert.
Het Corso gaat niet door dit jaar!
Het leven staat even stil.

Verder is de constructie voor de tent inmiddels aangepast en
goedgekeurd. Mogelijk dat er in het kader van deze aanpassingen ook nog wat werkzaamheden verricht kunnen
worden.
Dit jaar hadden we een toch wel speciale wagen willen
maken. Niet zo kolossaal als de wagen van vorig jaar.
Speels, speciale effecten, verassend, veel beweging,
figuratie en geluid hadden FLOW tot een succes moeten
maken. Deze wagen zal dus even een jaartje in de koel- of
ijskast moeten.
Op het nieuwe bloemenveld moeten er nog vele voorbereidingen worden getroffen. Aanvoerder Ruud heeft met zijn
trouwe makkers al heel wat werk verzet en hopelijk dat het
voor dit jaar allemaal niet voor niets is geweest. De knollen
gaan de eerste dagen van mei waarschijnlijk wel , op een
veilige manier, de grond in. Niet met de plantmachine, maar
ouderwets door middel van handwerk. Hopelijk komen er
dan velen helpen.
Het belangrijkste is echter dat iedereen gevrijwaard blijft van
het Coronavirus en dat we samen gezond en wel deze valse
start omzetten naar een brok nieuwe energie. Andere zaken
zullen de komende tijden belangrijker zijn dan het Corso.
Denk maar aan het weer opstarten van de bedrijven en het
gewone leven en niet te vergeten de financiële gevolgen van
het Coronavirus. Ook wij als buurtschap zullen mogelijk de
gevolgen van het Coronavirus gaan ondervinden. Hopelijk
kunnen wij dan rekenen op de creativiteit en inzet van onze
buurtschap.
In ieder geval hoop ik dat we elkaar weer snel gaan zien
onder normale omstandigheden. Het leven heeft wat mij
betreft al lang genoeg stil gestaan.
Groeten, D’n Nil

Voor 18 april stond de voorjaarsactiviteit op de jaarkalender.
Op die dag zou ook onze wagen FLOW worden gepresenteerd. Helaas zal ook deze activiteit geen doorgang kunnen
vinden na de toespraak van onze premier op 31 maart.
Iedereen weet ondertussen dat we een speciaal (bouw)jaar
tegemoet gaan. Het gemis van John, geen wagen, weinig
activiteiten en ga zo maar door. Mogelijk dat de Stichting
Bloemencorso Zundert nog ideeën uit zal gaan werken,
zodat we dit jaar nog een klein beetje Corso kunnen
houden/vieren. Ik heb zelf ook al een idee doorgestuurd
naar hun woordvoerder Lennart. Hoogstwaarschijnlijk zullen
er, Zundert kennende, meerdere ideeën naar voren worden
gebracht. We zullen het gaan zien.
Onze Activiteitencommissie zal bij elkaar komen, zodra
dat verantwoord is en samen met het bestuur zullen we dan
bekijken wat er nog mogelijk is tijdens deze onwerkelijke
“bouw”periode. De onderlinge band willen we in ieder geval
niet verloren laten gaan en zoals we al jaren geleden met
een paar mensen hebben vastgesteld: Samen zijn we sterk!
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ZOEKTOCHT LEEFOMGEVING
VOOR DE DAHLIA KNOL
Toen we 2 jaar geleden naar de Achtmaalseweg gingen met
ons bloemenveld wisten we wel dat het mogelijk voor 2 jaar
zou zijn, maar we hadden gehoopt dat we langer op deze
mooie locatie hadden kunnen zitten.
Na het rooien van de knollen in oktober heb ik André
Braspenning gevraagd of we nog een jaartje aan de Achtmaalseweg konden zitten, maar André vertelde me dat hij na
de bouwvak in 2020 gaat starten met de tuin die bij het plan
hoort en dus kwamen we zonder veld te zitten. Nu draaien
de boomkwekerijen in Zundert op volle toeren en daardoor
is er bijna geen stukje grond meer te krijgen, dus dat werd
een moeizame zoektocht.
Toch maar gelijk hier en daar een hengeltje uitgegooid en via
Ronald Jochem kreeg ik een hele lijst met potentiële namen.
Ik heb op advies van Jos Herijgers (deze stond bovenaan de
lijst van Ronald) een rangschikking gemaakt van personen
die ik het beste als eerste kon benaderen.
Al gauw kwam ik erachter dat de boomteelt in Zundert meer
in trek is dan een dahliateelt, na ongeveer 8 personen benaderd te hebben bleven er van het lijstje niet veel meer over.
Uiteindelijk ben ik met Ivo nog een avondje rond gaan rijden
en hebben diverse mensen gesproken die ook mogelijk nog
iets voor ons hadden en zo kwamen we via André Kennis
bij een perceel terecht tegenover Huub Kustermans in de
Wildertstraat, hier vroegen ze wel de hoofdprijs voor, dus
toch nog maar even verder zoeken.
Via Peter Braspenning ben ik in contact gekomen met Wim
Braspenning, hij had voor ons een mooi perceel in de aanbieding voor een redelijke prijs, alleen de afstand was nogal

een dingetje. Dit perceel lag aan de Oekelsestraat voorbij
Rijsbergen, dan praat je toch al gauw over 5,5 kilometer van
de tent af, dat leek ons te ver, dus toch nog effe zoeken.
Ook kwam via Ineke het perceel van Johan Vergouwen aan
het Mosterdpad nog voorbij, maar dit vond Henk de Bie niet
zo leuk dus daar maar van afgezien. Henk beloofde wel
om ons te helpen met onze zoektocht en heeft daarna ook
diverse percelen voor ons opgezocht. Echter waren deze niet
geschikt voor ons (geen elektra, geen beregening, etc.)
Uiteindelijk een advertentie in de Zundertse Bode geplaatst
en Ineke nog maar eens gevraagd om Hendrik van Heist te
polsen, dit hadden we al vaker geprobeerd, maar Hendrik
hield destijds de boot af.
Op een gegeven moment werd ik gebeld door Dré Jacobs
met de mededeling dat hij interesse had om zijn grond aan
ons te verhuren, ook bij Hendrik van Heist mochten we komen
praten en toen hadden we ineens keuze.
Na de plussen en minnen van alle opties op een rij gezet
te hebben kwamen we snel tot de conclusie dat huren bij
Hendrik van Heist een prachtige optie was. We kunnen daar
1,5 ha grond huren met beregening en elektra, daarnaast
verzorgd Hendrik alle grondbewerking in het voor – en najaar (bemesten, ploegen, plantklaar leggen en frezen) wat
ons ook weer een besparing in de kosten oplevert. Ook geeft
Hendrik ons de mogelijkheid om aan teeltwisseling te kunnen
doen, we gaan meedraaien in het teeltplan van Hendrik (Hij
gaat op de resterende 5 ha suikerbieten, aardappelen en
mais zetten en dit per jaar wisselen).
Kortom volop mogelijkheden voor ons nieuwe veld.
Ons nieuwe veld ligt aan de Bredaseweg tegenover de tent van
BS Stuivezand bij een wat ooit een
prachtige Vlaamse Schuur was. Deze
kunnen we niet gebruiken en daarom gaan we zelf een overkapping
realiseren tussen onze keet en een kleine
zeecontainer die we via Ron Oostvogels
hebben gekregen.
Hopelijk zien we jullie ook daar weer
als er geplant, gehakt, geplukt en
gerooid moet worden en eventueel bij
alle tussenliggende activiteiten.
Groet,
Ruud
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VEILIGHEID…
WAT IS VEILIGHEID?
Vaak doen we er heel lakoniek over… Maar nu, nu nemen
we het ineens allemaal heel serieus.
Ik weet nog goed, de eerste berichtgeving over het coronavirus kwam in het nieuws. Een virus in China, zeer besmettelijk
en kan dodelijk zijn voor de mensen die al problemen hebben met de gezondheid. In China werden de nodige maatregelen genomen, geen onderling contact gevolgd door een
totale lockdown. China, zo ver weg, daar hebben wij toch
geen last van? Hier in Nederland, nuchter dat we zijn, gingen de grappen over het coronavirus over tafel. Het is maar
een griepje, waar maken we ons druk om?
Twee maanden later, na meerdere maatregelen in onze eigen samenleving beginnen we de ernst van de situatie in te
zien. Het komt steeds dichterbij en onze kennissen, vrienden
en familieleden lopen gevaar. Het zet me aan het denken,
wat is die drempel waar we overheen moeten om ons zorgen te maken over onze eigen veiligheid en de veiligheid
van mensen om ons heen. Hoe zichtbaar en dichtbij moet
iets gebeuren voordat we ons realiseren dat het risico altijd
aanwezig is? Het lijkt erop dat wij mensen hardleers zijn. We
zien pas gevaar en risico op het moment dat het eigenlijk al
te laat is. Waarom moet eerst iets gebeuren dat geestelijk
pijn doet, voordat we ons realiseren dat er een risico is en we
iets moeten doen om dat risico te verminderen. Hoe waarde-

vol zou het zijn als we risico’s bepalen en tegenmaatregelen
nemen voordat iets gebeurt? Stel je voor dat we twee weken eerder met zijn alle de corona maatregelen serieus hadden genomen, hoeveel pijn hadden we dan wel niet kunnen
voorkomen?
Om nu even terug te komen bij mijn eerste vraag, wat is
veiligheid? Volgens mij is veiligheid een stukje bewustzijn van
de risico’s om je heen en hier adequaat op handelen om dat
risico voor jezelf en voor anderen te beperken. De mensen
die hier laks mee omgaan, onderschatten die de risico’s of is
dit de juiste nuchterheid die we nodig hebben? De mensen
die hier pro-actief mee bezig zijn, zijn die dan overdreven of
willen die risico’s beperken waar andere mensen pas het nut
van inzien als het fout is gegaan?
Ik blijf het interessant vinden hoe eenieder hiermee omgaat.
Mijn visie is duidelijk. Ik vind het belangrijk dat iedereen
veilig bij de bouwplaats aankomt, veilig weer naar huis
gaat en daarnaast plezier heeft in hetgeen wat hij/zij
doet. Om in de woorden van President Rutte af te sluiten Let een beetje op elkaar.
Davy en Harry

TOEKOMST IN DE SPOTLIGHTS
Hoe heet je?
Sebas Hendrickx
Hoe oud ben je?
11 jaar
Wie zijn je papa en mama?
Mark en Karin Hendrickx
Heb je nog broers en/of zussen?
Ja 1 zus Tess
Wat is je favoriete sport/hobby?
Gitaar spelen en voetbal
Wat vind je het leuks om te doen in de tent?
Tikken...
Wat zou je graag doen met het kinderbuurtfeest?
Naar een voetbalwedstrijd
Als je ooit een wagen mag ontwerpen, wat zou je dan maken?
Jeetje, wat een moeilijke vraag. Ik denk een dier, een leeuw
Als je de baas zou zijn in de tent, wat zou je dan gaan doen?
Tikken...
Wat je nog graag zou willen zeggen?
Het is een hele gezellige kleine buurt…
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CORSO ZAALVOETBAL
TOERNOOI 2020
15:00 stipt, de eerste wedstrijden starten. Maar Kapelleke
shirts waren op dat tijdstip nog niet te spotten. Toch zouden
er 2 teams van onze buurt deze middag en avond vlammen
met maar 1 doel; Winnen dat toernooi. Reden van latere
aanvang van onze teams was het kiezen, van uiteindelijk
onze wagen ‘Flow’.
De spanning was voelbaar, voor zowel onze 2 teams, als
voor de concurrenten. De doelpunten vielen als rijpe appelen.
Het debuut van ‘Het Kanon van Theike’ bij team 1 bleek een
succes, daar waar zij als nummer 1 van de poule doorgingen naar de kruisfinales met het fantastische doelsaldo van
+6 na 4 wedstrijden.
Team 2 behaalde een keurige plek in de brede middenmoot en bleek te beschikken over een ware goalgetter die
zeker genoemd mag worden. Tommie Jochems, wat kan jij
doelpunten maken zeg! Nu nog in het juiste doel, en dan
zal Moerse Boys 1 je telefonisch weten te vinden voor een
meerjarig contract, daar ben ik van overtuigd.
De kruisfinales bleken een ware uitputting te zijn. De benen
werden wat zwaar na wat goude rakkers en een vette hap.
Zeker nog te vermelden is de goal van de dag, waar Maikel
een ware Zlatan in zich had. Ik ben nog steeds verbaasd dat
jij je been in die positie kon krijgen. Waar team 2 het echt
taai begon te krijgen, had team 1 het geluk aan hun zijde.
Eigen goals van tegenstanders en goals die eigenlijk niet
mochten tellen droegen hier zeker aan bij. Maar zoals Johan
Cruyff zou zeggen ‘Je moet aan het einde van de wedstrijd
meer gescoord hebben dan de tegenstander’, en gelukkig
was dat steeds het geval.
Waar team 2 was uitgespeeld en de douche op kon zoeken,
mocht team 1 nog 2x6 minuten knallen in de finale. Verrassend? Jazeker, maar dat deed er niet toe. Dat Klein Zundertse Heikant de tegenstander was, was extra motiverend.
Een 0-0 in de finale als ruststand was meer dan keurig, waar
de teams aan elkaar gewaagd waren. Echter bleek de 2e
helft 1,5 minuut te lang te zijn. 1:20 voor tijd viel de pijnlijke 1-0 voor de mannen van Kl.z. Heikant. Met de ‘dood
of de gladiolen’ tactiek werd nog een mogelijkheid tot de
gelijkmaker afgedwongen, alleen was de pijnlijke counter
de boosdoener. Eindstand 2-0. Maar ik weet zeker, dat ons
team het gezelliger gehad heeft. Als underdog in de finale
kunnen we zeggen, we hebben de 2e plaats ‘gewonnen’.
De 3e helft bleek de langste te zijn, wat er voor gezorgd
heeft dat we volgend jaar weer zullen staan te trappelen voor
die beker!
Heja ’t Kapelleke!
Rens
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KNOLLEN ZETTEN
De knollen zijn weer uit hun winterslaap gehaald. Op 1 en
2 mei gaan we ze zetten op het nieuwe bloemenveld aan de
Bredaseweg. In verband met de Corona-crisis wordt het weer
ouderwets handwerk en is de werkwijze afhankelijk van de
dan geldende RIVM-richtlijnen.
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IN MEMORIAM
JOHN ZAGERS
Op maandagmiddag 16 maart om 15.00 uur was ik ijverig
in mijn voortuintje aan het werken toen de ambulance met
zwaailicht voorbij kwam. Diezelfde avond komt het verschrikkelijke bericht binnen dat onze John is overleden. Om 15.00
uur naar het ziekenhuis gebracht en om 17.00 uur overleden.
Een longembolie is John fataal geworden.
Ik laat mijn gedachten de vrije loop en denk terug wat John
betekend heeft voor buurtschap ’t Kapelleke.
John werd bij zijn afscheid als bestuurslid in 2017 benoemd
tot erelid van onze buurtschap. Na 16 jaar vond hij het tijd
geworden om het stokje over te dragen aan de jeugd. Zijn
hoofdtaak binnen het bestuur was het penningmeesterschap.
De financiën werden steeds uitstekend door hem beheerd.
Tot op heden kon onze huidige penningmeester nog altijd
een beroep op hem doen. Maar dat was niet zijn enige taak
binnen het bestuur. Hij beheerde de website, had contact met
vele sponsors en droeg zijn steentje bij daar waar nodig. Hij
was iemand met een mening en zijn inbreng werd dan ook
zeker op prijs gesteld.
Bij zijn bestuurstaken bleef het niet. Hij was niet in een hokje
te plaatsen. Hij was er waar handjes nodig waren. Leuk
of niet leuk, het moest gebeuren. Op de eerste plaats was
hij een fanatieke corsobouwer. Maar ook bij de bouw van
de schuur was hij een trouwe werker. Toen hij eventjes een
periode thuis zat, was hij overdag ook niet te beroerd om
een helpende hand toe te steken. Even een stukje vlak leggen
voor de bestrating, even een vrachtje zand regelen, even een
leverancier opwachten, even wat schilderen, even dit, even
dat, kortom te veel om op te noemen. Ook op de donderdagavond en zaterdagmorgen was hij steeds aanwezig om
de handen uit de mouwen te steken. Moesten er werkzaamheden op het bloemenveld worden gedaan, de buurt kon op
hem rekenen. Hij was ook jarenlang actief bij de organisatie
van het bouwen van de vele corsowagentjes voor het jeugdcorso op onze bouwplaats. Alles was perfect geregeld en de
vele complimenten waren dan ook op zijn plaats.

was, zal nu niet meer het geval zijn. Hij zal niet meer komen
aanfietsen in zijn blauwe Kapelleke’s vest, met zijn tasje
aan het stuur waarin zijn fototoestel zat. Zijn prachtige foto’s waren een meerwaarde. Alle activiteiten binnen onze
buurtschap werden perfect weergegeven op “zijn” website
door middel van de vele door hem samengestelde fotoalbums.
We zullen de inzet van John voor onze buurtschap met zijn
allen moeten opvangen. Het gemis zal zich dan laten voelen,
want hij deed zo veel voor onze buurtschap.
En als we dan met zijn allen terug kijken op al die mooie
corsojaren, dan blijkt steeds weer dat afscheid nemen zo
moeilijk is. De manier waarop onze buurtschap afscheid
heeft genomen van John was groots en respectvol. We
hadden hem graag met zijn allen naar zijn laatste rustplaats
willen begeleiden. Dat was helaas niet mogelijk. Het belangrijkste is dat onze gedachten bij hem en zijn gezin zijn.
Buurtschap ‘t Kapelleke wil Esther, Laura en Emma heel
veel sterkte wensen tijdens deze enorm moeilijke periode.
Wij hopen dat we jullie nog terug gaan zien in de tent. Wij
zullen er voor jullie zijn!
John, bedankt voor alles en rust zacht!

Niemand deed tevergeefs een beroep op hem.
Wat er ook bij hoorde voor John was de gezelligheid na
afloop van de werkzaamheden. De vele verhalen, de strijd
Zundert-Rijsbergen, de kaboutermutsen en baarden in de
keet op het bloemenveld, het uitbeelden van de wagens op
corsodinsdag, corsocafé op vrijdagavond, de strijd tussen
oud en jong, het maakte hem allemaal niets uit. Zijn motto
was gewoon: “Als er wat te vieren valt ben ik er bij en ik
help sluiten.” Maar voor hem gold ook: “ ’s Avonds de man,
‘s morgens de man.” Al was hij dan wel eens wat later, je
kon er op wachten dat hij nog zou komen op zijn fietsje en
met zijn fototoestel.
Nu we John niet meer bij onze buurtschap zullen zien zal het
wennen zijn. Er zal een stoel leeg blijven en herinneringen
zullen worden opgehaald. Wat soms zo vanzelfsprekend
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FLOW
Zaterdag 14 september 2019, einde van de middag –
Evaluatie corso 2019/pint drinken bij Ronald:

zien gaat zijn, met een school vissen die door de vorm heen
beweegt. Een modern en eigentijds beeld.

“Mannen, we mogen trots zijn op onze ‘Ochtendglorie’.
Er zijn altijd wat verbeterpunten, en misschien hadden we
onszelf wel een paar plaatsen hoger staan, maar over het
algemeen kijken we terug op een heel mooi jaar”.
Korte stilte.
Ronald: “Mar dan heb ik nog wa…!” De computerkast ging
open en er werden binnen enkele klikken wat filmpjes getoond. Hier was hij op voorbereid.
Bas en ik keken elkaar aan en er werd even niks gezegd.
Het enige wat ik kon zeggen was: “Toen ik vande strak op
m’n fietske stapte had ik niet verwacht dat ik weer ging ontwerpen.” Haha… en zo geschiedde.

Qua haalbaarheid in uitvoering en financiën hebben we nogal wat uit moeten zoeken. Uiteindelijk hebben we hierdoor
pas een week voor de ontwerpkeuze de knoop door kunnen
hakken om er echt voor te gaan. En vandaar dat we met een
minder uitgewerkte conceptmaquette de keuze in gingen.

Een eerste basis
van het idee is die
dag ontstaan. Er
was een idee, maar
hoe gingen we dit
in godsnaam op
een
corsowagen
laten zien?

Na een spannende, lange zaterdag bleek de keuze voor de
commissie lastig. Dan ga je twijfelen. Ligt het aan het ontwerp? Aan onze presentatie? Of aan de kosten? We kregen
telefoon dat die dinsdag erop de koppen weer bij elkaar
gestoken werden. Na een hele lange zondag, maandag en
dinsdag kregen we dan om 21.30 uur het verlossende telefoontje van Jan. We
gaan hem maken!
Inmiddels is de
maquette klaar en
zitten we in een
rare periode door
het Corona-virus.
We
wilden
de
maquette tijdens de
voorjaarsactiviteit
presenteren, maar
omdat we niet met
groepen bij elkaar
mogen
komen
willen we dit doen
via een livestream
op 18 april a.s.

Met ontzettend veel
vraagtekens
en
gewapend met een
schetsboekje stapte
ik een paar dagen
later samen met
Daphne het vliegtuig in op vakantie
naar Maleisië. Hier
heb ik onder een
palmboom (ik raad
het iedereen aan)
het één en ander
op papier kunnen
zetten, waar we
na terugkomst weer
verder over konden
brainstormen.
Een
corsowagen
die reageert op
zijn omgeving, da’s
nog nooit gemaakt!
Allerlei varianten zijn de revue gepasseerd, van schildpadden tot dinosaurussen. We werden het snel eens dat het een
onderwater tafereel moest worden, omdat dit qua beweging
goed matcht met de snelheid waarop een corsowagen kan
bewegen.
Ronald besloot om zich deze zomer op de 11stedenzwemtocht te gaan richten en niet verder te gaan met het uitwerken
van het idee. Samen met Bas hebben we het idee verder uitgewerkt tot wat het uiteindelijk geworden is; een dynamische
vorm van ledschermen, waarop een onderwaterwereld te

Dat wilt niet zeggen dat “De Wup”
zich in gaat houden
met licht en geluid,
dus houdt allemaal
onze Social media
van de buurtschap
in de gaten!
Misschien
komt
het
hele
corso
evenement wel in
het gedrang door
het virus, dat is nu moeilijk te zeggen. Maar of het nu door
gaat of niet, laten we er met zijn alle het mooiste van maken!
Hopelijk tot snel!
Wesley
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PAASEITJES INPAKKEN
EN WEER VERKOPEN
28 feb, zijn we gezellig met het gezin en buurvrouw Linsey
vol goede moed de 400 kilogram paas eitjes gaan inpakken.
Gezellig met bakje koffie erbij zijn we weer met een gezellige goede opkomst aan de slag gegaan. Wegen, strikjes
knippen, dichtknopen en hop de dozen weer in voor de verkoop de volgende dag.
Kinderen op tijd naar bed want ook die stonden fel om weer
te gaan verkopen.
S’ochtends vroeg op, hop uit bed. Onze paashaas was
er klaar voor, om vanaf 9 uur de deuren af te hopsen om
de paaseitjes te verkopen. Samen met een groepje en de
bolderkar volgeladen zijn we op pad gegaan, het eerste uur
werden er niet zo veel verkocht. Dus nog meer charme in de
strijd gegooid door onze paashaas en jawel, de dozen vol
waren om 12 uur verkocht.
Tijd voor een goede lunch, heerlijk en goed verzorgd. Onze
paashaas was er aan toe om bij te tanken. Er bleven nog
paar honderd zakjes over na deze zaterdag. Weekend er
op is er nog een ploeg op stap gegaan en uiteindelijk is het
toch weer gelukt!!!
Groot gedeelte van Zundert eet de tijd voor Pasen
“PAASEITJES van ‘t KAPELLEKE “
Wat een gezellige leuke activiteit is het ieder jaar. Voor jong
en oud! Volgend jaar zijn we er weer bij
Fam Hagens/Elst
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EEN GOEDE BUUR
Hallo Mathieu bedankt voor het door geven van pen.
Voor degene die mijn nog niet kennen, ik ben Danny, ik ben
22 jaar, en nieuw bij de buurt sinds vorige jaar. Ik kom oorspronkelijk uit Maassluis dus ik ben geen Brabander, maar ik
woon al 14 jaar in Zundert dus zo voelt het niet. Ik heb een
broertje en een zusje, Maar ik ben de enige die actief is in
het corso.
Ik heb altijd al wel iets met corso gehad. Vroeger kwam ik
al veel bij ’t Kapelleke, toen ik een jaar of 12 was. Toen heb
ik een tijdje niks gedaan, niet gebouwd en toen leek het
mijn leuk om iets heel anders te doen wat ook niet geheel
onbelangrijk is. Ik kwam bij de organisatie van het corsofeest terecht, daar heb ik de horeca en de beplanting rondom het bloemencorso mee helpen regelen, maar na een
paar jaar miste ik het feesten zelf en saamhorigheid. Dus ik
ben sinds dit jaar gestopt bij de organisatie. Ik vind het veel
leuker in de tent om te bouwen en nieuwe mensen leren kennen. Ik kan niet wachten om weer te beginnen met bouwen.
‘t Kapelleke is een mooie volksbuurt waar ik nog jaren wil
gaan bouwen.
Verder zit ik op school en doe ik een BBL- opleiding teeltkunde niveau 3 op Helicon in Geldermalsen. Ik werk momenteel 4 à 5 jaar bij Boomkwekerij Denissen, daar werk ik
4 of 5 dagen per week. In mijn vrije tijd sport ik graag en
drink ik graag een pilsje en ik ga graag naar een festival in
de zomer.
Ik geef de pen door aan Rob Magnus.
Danny
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PRIKBORD

Oud ijzer heeft waarde voor de buur tschap!
metalen
Wist u dat Buurtschap Kapelleke oude
houten
de
t
inzamelt? Op het bouwterrein naas
u is
Voor
loods, staat een container voor oud ijzer.
de
bij
staat
het makkelijker, omdat u niet in de rij
mooi
een
het
milieustraat; voor de buurtschap is
asten,
extraatje. De container is er NIET voor koelk
.
diepvriezers en huishoudelijke apparaten

Uw adresgegevens
Bent u verhuisd, gaat
u verhuizen of verande
rt uw
e-mailadres? Laat he
t ons ook weten. W
e willen
namelijk graag iedere
en zo goed mogelijk
kunnen
bereiken. Mocht u no
g geen e-mailadres
hebben
doorgegeven, dan vra
gen wij u om dat als
nog te
doen. Hiermee bespare
n wij niet alleen tijd, ma
ar ook
kosten voor drukwerk en
dergelijke.
Doorgeven kan via he
t email-adres:
secretaris@buurtschap
-kapelleke.nl
27

WIJ WILLEN SPONSOREN VAN
'T KAPSTOKSKE BEDANKEN:

BOOMKWEKERIJ DENISSEN
VAN DIJNSEN BEVEILIGINGEN BV
VISSENBERG SIERTEELTKWEKERIJ
POELIERSHUIS SCHRAUWEN

Autobedrijf Schrauwen
BASRIJS BV
Bouwbedrijf John Havermans
Cafe Zaal Victoria
D & K busverhuur
Dave Mutsters autoservice
de Bruijn mechanisatie
De Tuinstylist
Ruud Everaerts schildersbedrijf / Hairlooks
Decohome – De Verfmolen
Fysio/Orthop Manueel Therapeut Kevenaar
Gotech B.V.

ALCION HOLLAND BV
VERDAASDONK HOOGWERKERS
JACOBS DECORATEURS

Hoeve Klein Zundert
Johan Vergauwen woninginrichting
Juwelier Schrauwen
Luca
Mon Amie
Proef op de Som
Retrovisie databaseontwikkeling
Roks Installatiebedrijf bv
Schildersbedrijf J. Bastiaansen
Keurslagerij Hendrikx
Teletronika
Van Voren Accountants B.V.

