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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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Voorwoord

Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt bij onze buurtschap ’t
Kapelleke. Bedrijvigheid alom rondom de schuur en het nieuwe
bloemenveld.
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75 jarig bestaan

Ook de activiteitencommissie heeft niet stil gezeten, en organiseert
ondanks alles, leuke activiteiten, zodat we elkaar toch kunnen blijven
zien. Deze behoefte hebben we allemaal hard nodig, zeker in deze
bijzondere periode.
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Noteer deze datums alvast in je agenda
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Prikbord

We zijn nog op zoek naar iemand die het leuk vindt en handig is in
het monteren en maken van ﬁlmpjes en foto’s. Heb je interesse, stuur
dan een appje naar Ineke of naar Olga voor 20 September.
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Sponsorkliks

Hier het nieuwe Kapstokske van de maand augustus. Normaliter een
maand vol corsokoorts, stress, lange dagen, lange nachten maar ook
de leukste periode van het jaar. Hoe anders is het dit jaar.

Heel veel leesplezier !!!
De redactie

75 JARIG BESTAAN

In 2021 bestaat ‘t Kapelleke 75 jaar !!!
Dit willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Intussen is de feestcommissie al eenmaal bij elkaar geweest.
Wat we alvast kunnen melden is dat de datums bekend zijn.
Donderdag 20 mei 2021
Vrijdag 21 mei 2021
Zaterdag 22 mei 2021
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Jan van Trier
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gedeeltelijk te weigeren.
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VAN DE
VOORZITTER
Ik had me voorgenomen om het woord corona maar niet te
gebruiken. En zie: in de eerste regel is het al raak. Dat het
een grote impact heeft op alles en iedereen is intussen wel
duidelijk. Niet altijd ten nadele. Het lijkt er op dat velen
inmiddels meer rust hebben gevonden in de dagelijkse
sleur: meer vrije tijd door thuiswerk en minder sociale
verplichtingen. Ook het bouwen aan een corsowagen valt
daar onder. Er hoeven immers geen wagens gebouwd te
worden en een vervangende activiteit op corso-zondag
komt er vooralsnog niet.
Maar de ﬂow gaat er natuurlijk wel op achteruit, terwijl
de hoeveelheid werk niet is afgenomen. Door de
goedkeuring van de tekeningen (eindelijk!) wordt volop
gewerkt aan de deﬁnitieve tentconstructie. Ook op het
bloemenveld is genoeg te doen. We vrezen dus een beetje
dat de toeloop wat gaat verslappen. Met een wagen in
aanbouw is de tent dé plaats waar je makkelijker binnen
loopt. Dat ontmoetingspunt is er nu niet. Gelukkig werd
de openlucht-bingo goed bezocht, maar het is niet te
vergelijken met een normale bouwperiode waarin we
elkaar bijna dagelijks tegenkomen.
Aan de bestuurstafel is de ﬂow er in elk geval nog niet
uit. Er blijft altijd wat te regelen. De beschikbare ﬁnanciën
blijven bijvoorbeeld altijd een terugkerend agendapunt.
(Gelukkig heeft het merendeel van de sponsors ons niet in
de steek gelaten: waarvoor dank!) en er zijn nog genoeg
plannen. Een heel verre toekomstvisie hebben we nu niet,
maar wel de zekerheid dat we volgend jaar ons 75-jarig
bestaan gaan vieren. Laten we maar hopen dat corso
2021 doorgaat en we met de maximale toeloop alle
energie kunnen steken in een geheel andere FLOW.
Jan

NIEUWE LEDEN REDACTIE
STELLEN ZICHZELF VOOR
Hallo, ook ik ben door de zeer enthousiaste nieuwe
secretaresse van het ’t Kapelleke overgehaald om toe te treden
tot de redactie van ’t Kapstokske. Ik zal me even voorstellen,
ik ben Marloe Bartels-Herrijgers , 50 jaar jong, getrouwd
met Ruud en wij wonen sinds 1994 in de Hertogstraat in
Zundert. Samen hebben we een dochter genaamd Chloé en
een zoon Mathieu. Ik werk parttime bij een accountskantoor
in Zundert. In mijn vrije tijd lees ik graag, langere afstanden
wandelen, puzzelen en speel ik volleybal in een heel gezellig
team.
De eerste jaren dat wij in Zundert kwamen wonen hadden
we nog geen binding met buurtschap ’t Kapelleke. Pas
toen de kinderen geboren werden, zijn we meer en meer
betrokken bij de buurtschap. De eerste jaren kwamen we
vooral in tent tijdens de kinderavonden en het tikweekend.
Bloemetjes steken en tijdens de kinderavond bleef ik altijd
wel in de tent om eventueel te helpen. Maar de jaren daarna
werd het aantal uurtjes wat we bij buurtschap ’t Kapelleke
besteedde steeds meer en meer. Op dit moment is het hele
gezin enthousiast en fanatiek. Het liefst wat ik doe is na
een dag werken, wat op kantoor binnen is, mijn laarzen
of werkschoenen aantrekken en “ongecompliceerd” buiten
bloemen plukken. Ook in die periode wanneer je wel eens
een regenpak aan moet of een hele dikke trui, en daarna je
handen moet warmen aan een bekertje thee. De weken rond
het corso, vind ik altijd de leukste periode van het jaar. Veel
plakken, kartonnen, bloemen plukken, kofﬁe zetten, helpen
bij de catering. Daar zie ik dan mijn man en kinderen in de
tent of op het bloemenveld, zo creëren we nog eens extra
quality time in de familie.
Maar het allerleukste vind ik dat je mensen in de tent of op
het veld ontmoet, die je anders niet zou snel zou spreken,
jong en oud. Dat is het allermooiste van onze buurtschap.

Tijdens de jaarvergadering werd ik door een dolenthousiaste
Olga, onder lichte druk samen met Marloe overgehaald om
zitting te nemen in de redactie van het Kapstokske. Onder
het mom van het is niet veel werk, je hoeft alleen maar te
delegeren, en anders zit er niemand meer in de redactie.
En ja aldus geschiedde en zit ik in de redactie van het
Kapstokske. Samen met Marloe en Jan gaan we hier dan
ook iets moois van maken.
Voor degene die mij nog niet kennen, ik ben ongeveer vanaf
2001 lid van het Kapelleke. Daar de tent toentertijd bijna in
mijn achtertuin stond, was de optie om eens te gaan kijken
dan ook zo gemaakt. Na een jaar wat kijken en wat van de
sfeer proeven, is het fanatisme gegroeid en voel mij intussen
een echte Kapellekenaar.
Mijn naam is Claudia Godrie, ik heb 2 zoons, Daan en Luca,
en we hebben een schattig hondje Woody. Ron Oostvogels
is mijn vriend. Ik werk bij Amarant, bij de Zandoogjes. Dit
is een medisch dagcentrum. Ik werk daar in een secretariële,
administratieve functie. Een beetje het manusje van alles.
Allemaal zijn we fanatiek bij het Kapelleke. Voorwaarde
was dan ook toen we verhuisden dat we in de buurt van het
Kapelleke zouden blijven wonen. Ik ben zowel op het veld
als in de tent te vinden. Na een dag op kantoor werken, vind
ik het ﬁjn om op het veld in de buitenlucht bloemen te plukken
en wat te kletsen. In de tent vind ik eigenlijk van alles wel leuk
om te doen, alleen lassen is niet aan mij besteed.
Een raar corso jaar is dit.
Desondanks proberen we van het Kapstokske ook nu weer
een mooi blad te maken, ook al is de inhoud wat anders dan
we normaal gewend zijn.
Heja Kapelleke
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RetroVisie

KINDERCORSO THE BATTLE
Meteen na de mededeling dat het corso dit jaar niet zou
kunnen doorgaan, werd een slag om de arm gehouden om
het Kindercorso vooralsnog te sparen, afhankelijk van de
ontwikkelingen rondom het coronavirus. Men had op dat
moment nog geen idee van wat ons nog te wachten stond.
Men is er inmiddels uit: Kindercorso 2020 wordt Kindercorso
The Battle (zie ook het persbericht)
Op het moment van dit schrijven lijkt het of de maatregelen
weer wat strenger worden in verband met een zogenaamde
tweede golf. Gelet op die ontwikkelingen hebben we
besloten om dit jaar geen bouwplaats aan te bieden voor
wagentjes of creaties ten behoeve van Kindercorso The
Battle. Ons Team Kindercorso kan naleving van de 1,5-meter
afstand, ontsmetting en hygiëne van kinderen – maar vooral
volwassenen – niet garanderen.
Wel kunnen we de jonge bouwers en de ouders terzijde staan
met het beschikbaar stellen van bloemen en bouwmaterialen,
zoals betonijzer, karton of tempex. Hoe we dat gaan
organiseren zullen we door middel van een nieuwsbrief of
via de Kapelleke-appgroep laten weten.
Het Bestuur,
mede namens het team Kindercorso.

“Er móet een manier zijn om de Zundertse jeugd het
Kindercorso te laten beleven! De werkgroep Kindercorso is
gaan brainstormen en in overleg gegaan met de gemeente
over wat er in Corona tijd wél kan en hoe we dat veilig
en verantwoord kunnen organiseren. Dat is Kindercorso
The Battle geworden en daar ben ik heel trots op.” Aldus
voorzitter Jos Jochems van het Corso Zundert.
De Zundertse jeugd kan zich binnenkort opgeven via de
website (kindercorso.corsozundert.nl) voor deze ontwerpen bouw wedstrijd. Verder zal er informatie gegeven
worden via de Facebook pagina van Kindercorso
Zundert. Op zich verschilt het niet zo heel veel met het
echte Kindercorso. Kinderen moeten bedenken wat ze
gaan bouwen en een ontwerp hiervoor maken. Dan moet
er ook daadwerkelijk gebouwd worden, kleuren kiezen,
dahlia’s plukken en tikken én natuurlijk bedenken hoe ze
dit presenteren aan een échte jury. Het grote verschil is
dat de wagentjes niet in een optocht door de straten van
Zundert gaan trekken met publiek langs de kant van de
weg, maar dat de creaties thuis gepresenteerd worden
aan een deskundige jury. Dit alles gaat uiteraard gebeuren
op de derde zondag van september. Na aﬂoop is er een
online prijsuitreiking.
Een onderdeel van de ‘Kindercorso The Battle!’ is dat
de Zundertse jeugd online opdrachten uitvoert en de
uitkomsten deelt met Stichting Bloemencorso Zundert én
de wereld. Bij iedere opdracht zijn prijzen te winnen.
Dat geeft een educatief element door het nadenken en
reﬂecteren over de eigen creativiteit en het creëren. En
uiteraard voegt het een wedstrijdelement toe en een gevoel
van saamhorigheid.
Want dat is waar het Corso voor staat.
[persbericht van Stichting Corso Zundert - 13 augustus]

EEN VRAAGJE...
Beste buurtgenoten, Normaal zouden we ons gezicht laten
zien bij de jaarlijks rondgang met de donateurskaarten.
Helaas was dat in verband met het coronavirus deze keer niet
gewenst, omdat ook wij ons wilden en moesten houden aan
de RIVM-regelgeving. Door deze werkwijze is het persoonlijk
contact echter wel wat verwaterd.
Hoewel er dit jaar geen wagen wordt gebouwd, worden reeds
voorbereidingen voor 2021 getroffen en werken we aan
een veilige tentconstructie. Al deze werkzaamheden kosten
uiteraard geld. En daar gaan we tegen een probleempje aan
lopen.

Velen hebben de vrijwillige bijdrage betaald, maar er zijn
helaas ook buurtgenoten die de bijdrage nog niet hebben
voldaan. Met een knipoog: Is het er niet van gekomen?
Simpelweg vergeten? Don’t shame! Herkenbaar!
Wilt u daarom bij twijfel toch eens nakijken of u ons niet
vergeten bent? Elke vrijwillige bijdrage is welkom om alle
activiteiten binnen onze buurtschap in stand te houden.
Jan van Trier, voorzitter
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BINGO!
Eindelijk na lang wachten en een hoop organiseren, was
daar de bingo! Ik kan jullie zeggen dat hier een hele hoop
bij kwam kijken aan geregel door alle corona maatregelen,
maar uiteindelijk is alles goed gekomen. Dank voor iedereen
die hier zijn steentje aan heeft bijgedragen! Ik denk dat het
voor velen van jullie een ﬁjn moment was om gezamenlijk als
buurt zijnde weer iets te ondernemen en elkaar weer te zien
na een lange tijd. De sfeer zat er in ieder geval goed in en
gelukkig was het mooi weer!
Iedereen deed fanatiek mee en er waren (al zeg ik het zelf)
fantastische prijzen te winnen!
Het was een gezellige middag met een mix van jong en oud.
Ik hoop een ieder van jullie volgend jaar weer te zien bij de
bingo. Tot dan!
Groetjes Natasja
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De Brug
B
2a, Zundert
T: 076-5976394
076
06M: 06-50812124
www.r
www.ruudeveraerts.nl

De Brug 2b, Zundert
tel. 076-5971888
www.hairlooks.nl
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EEN GOEDE BUUR
Hallo, dankjewel Danny voor het doorgeven van de pen!
Voor degene die mij niet kennen, mijn naam is Rob Mangnus.
Ik ben 18 jaar en woon in Sint Willebrord (voor de meeste
bekent als Theike).
Ik woon thuis samen met mijn 2 zussen Susan en Agnes
Mangnus en met mijn ouders Hans en Marian Mangnus.
Ik studeer momenteel Technicus Engineering bij het Radius
College in Breda. Buiten school werk ik ook op z’n tijd bij
restaurant Brasserie de Pastorie. En als hobby voetbal ik ook
nog bij Rood-Wit.
Vanaf kleins af aan ging ik mee met mijn moeder naar de tent.
Toen was het wel nog alleen maar in de weg staan in plaats
van bouwen. Uiteindelijk met de jaren begon het steeds meer
op bouwen te lijken. Ik ging meedoen met kindercorso en
begon steeds meer het corso virus te krijgen. En dan ga je
jezelf verheugen tot je eindelijk de steiger op mag.
Toen ik eindelijk de steigers op mocht begon ik steeds fanatieker met bouwen. Na een paar lascursussen kwam het
lassen er ook bij. En sindsdien ben ik niet meer uit de tent te
slaan. Soms tot verveling toe van me ouders, want die rijden
altijd op en neer voor me. Maar ja een kleinigheidje blijf je
houden!
Doordat ik natuurlijk in Theike woon kan ik niet altijd even
gemakkelijk naar de tent maar probeer wel zo veel mogelijk
aanwezig te zijn.
Ik geef de pen door aan Luca Verstijlen.
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KNOLLEN ZETTEN OP 1,5 METER
Het eerste weekend van mei was het weer zover, de knollen mochten weer de grond in. Maar dan wel anders dan
voorgaande jaren. Eerst al op een nieuw veld (aan de
Bredaseweg) en ook nog met alle RIVM-maatregelen. Met
strenge regels van de gemeente Zundert mochten we knollen
zetten op 1,5 meter met een maximale aantal van 3 personen op het veld. Heel wat mailtjes werden er tussen Ruud,
Shirley en ons pa heen en weer gestuurd over de aanpak van
het knollen zetten…al die knollen! Er werd een weekschema
gemaakt waarbij elk dagdeel 3 mensen ingedeeld werden
om knollen te komen zetten. Ook werd er bepaald welke
knollen wel en niet gezet werden, immers ze moeten wel
over te houden zijn voor volgend jaar. Ten slotte kregen we
een aantal regels mee waar we ons aan moesten houden; zo
moest iedereen zelf voor een koekje en een drankje zorgen.
1 mei mochten we dan echt aan het werk. Op de eerste
middag was ik samen met Olga en Shirley “ingedeeld”. Allemaal in je eigen rij de knollen in de sleuven gooien. Waarna Peter ’s avonds de sleuven dicht kwam rijden. Ook op
vrijdagavond en zaterdagochtend werd er nog hard gewerkt: zó hard dat het hele weekrooster niet nodig bleek te
zijn.
Zaterdagochtend werden de laatste knollen al gezet. Zaterdagmiddag stond ik ook nog ingedeeld: toen hoefden er
enkel nog maar stokjes voor de rijen gezet te worden en
opgeruimd te worden. Hoe dat andere jaren toch altijd zo
lang duurde blijft een heel groot raadsel…..iets met bier!??
Olga

Helaas bleef het niet droog, dus tijdens de koffiepauze toch
maar even in de auto schuilen…met m’n tante en zus mag
dat wel toch!?
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COLUMN VAN D'N NIL
Is er leven na veranderingen?
We leven in een onwerkelijke wereld. Bijna alles wordt
momenteel bepaald door het Corona-virus. Iedereen moet
weer een (nieuwe) weg vinden om in te slaan. Waarom is
dat voor velen onder ons zo moeilijk? Of het nou een verhuizing, een nieuwe baan, een relatiebreuk, een nieuw
familielid verwelkomen of juist verliezen is: veranderingen,
negatief of positief, kosten altijd energie.
Sommige mensen zijn van nature ﬂexibel en vinden het leuk
als er regelmatig iets verandert in hun leven. Andere mensen
houden vast aan vaste gewoonten en voelen zich erg ongemakkelijk als er iets wezenlijks veranderd.
Nou die laatste groep krijgt het behoorlijk voor de kiezen.
Niets is meer hetzelfde. Geen Bloemencorso, geen sportwedstrijden, geen feestjes, geen activiteiten in het dorp, alléén
boodschappen doen, mondkapjes op, elkaar geen drie kussen op de wang geven, elkaar zelfs geen hand meer geven,
elkaar geen dikke kroel geven, zelfs een schouderklopje
geven kan niet meer, handen wassen en ga zo maar door.
En laat ik toch tot die laatste doelgroep horen. Als controlefreak moet bij mij zo veel mogelijk volgens de planning verlopen en zijn veranderingen maar moeilijk te verwerken.
De jeugd zal wel denken dat het aan de leeftijd ligt, maar dat
klopt volgens mij niet. Zo wel ouderen als jongeren kunnen
tot mijn doelgroep horen. Het is wel zo dat het bij de oudjes
nog later doordringt dat het beter is om je bij de situatie neer
te leggen en te wennen aan de veranderingen.
Over veranderingen gesproken. Ik heb nog meegemaakt
dat we moesten werken met een mechanische schrijfmachine. Moest je iets in tweevoud hebben, dan gebruikte je
carbonpapier. De letters van het tweede exemplaar kregen
dan de kleur van het carbonpapier, blauw of zwart. Typefoutjes moest je verbeteren met Tipp-Ex (witte vloeistof) of
velletjes Tipp-Ex. In het ergste geval moest je de gehele brief
overtypen totdat er geen foutjes meer in zaten. Later kwam
de elektrische typemachine met een correctietoets. Een verandering, maar eigenlijk ook een verademing.
In 1985 werd de VideoWRITER geïntroduceerd. Op een
schermpje kreeg je steeds de laatste twee zinnen te zien en
deze kon je aanpassen. Wow wat een verandering! Toen
ik in 1992 bij de gemeente Zundert terecht kwam werd het
eerst weer een elektrische typemachine en omdat ik huisvesting deed was ik een van de eersten die een computer
kreeg met 1 programma: Huisvesting. Een zwart-wit
uitvoering uiteraard en lang niet altijd vlekkeloos, al kan dat
ook aan de gebruiker hebben gelegen. Dat was allemaal
wennen en als blijkt dat het de nodige voordelen oplevert,
dan raak je er zelfs nog aan gewend ook.
Langzamerhand kwam de computer in beeld en raakten
de typemachines en de daarbij behorende typekamers uit
beeld. De dames die voor jou lange brieven uittypten werden
elders in de organisatie geplaatst en iedereen moest zijn

eigen ding doen. De programma’s op de computer werden
steeds groter, veelzijdiger en uiteraard voor mijn doelgroep,
steeds ingewikkelder.
Daar hield het niet bij op. Er kwamen telefoontoestellen,
vergelijkbaar met een computer. Je kon er veel meer mee dan
alleen bellen. Ook de telefoontoestellen behoren inmiddels
tot het verleden en iedereen werd voorzien van een mobiele
telefoon. Had je de mobiele telefoon eerst alleen maar om
overal bereikbaar te zijn en te kunnen SMS-en, nu doet iedereen bijna al zijn werk met een mobiele telefoon.
Dat is voor mijn doelgroep toch allemaal niet meer te doen.
Kon je vroeger gewoon boodschappen doen, tegenwoordig
doe je ook dat met je telefoon. Het meest gehoorde zinnetje
is tegenwoordig dan ook: “O, daar is een app voor”. Gemakkelijk? Ja, het is misschien wel gemakkelijk, maar niet
wanneer je er niet zo veel mee hebt en elke verandering met
argusogen bekijkt.
Persoonlijke contacten gelden niet meer. Alles staat in de
hoogste versnelling, alles moet snel geregeld zijn op de
meest gemakkelijke manier. Winkels sluiten, banken doen
de deuren dicht, kantoorgebouwen zijn overbodig aan het
worden. De norm wordt thuiswerken. Is een mens hiervoor
geboren? Nee, ik denk het niet. De veranderingen zijn echter
niet tegen te houden.
In de Dikke Van Dale worden nieuwe woorden opgenomen
zoals Coronavirus en de anderhalvemetermaatschappij.
Waarschijnlijk komt hier Corsoloos ook nog bij.
Ben ik, zijn we nog wel te redden?
Ik ben zo eens rond gaan kijken op het internet en vond enkele wijze tips, zeker voor mijn doelgroep:
- Als je je nergens aan vastklampt, is de leegte minder groot
als het wegvalt. Hou dit vooral in gedachte bij situaties en
dingen waarvan je vooraf al weet dat ze tijdelijk zijn.
- Of je het nou leuk vindt of niet: iedereen moet op een bepaald moment dealen met (grote) veranderingen. In de
komende jaren zal op een bepaald moment iedere pijler
in je leven drastisch anders zijn. Hoe meer je daar alvast
rekening mee houdt, hoe minder heftig het zal zijn
wanneer dat moment zich aandoet.
- Met positieve veranderingen is het meestal makkelijker
omgaan dan met negatieve, zoals het verliezen van je
baan, een faillissement of in het ergste geval: een dierbare.
Maar wat de verandering ook precies is, probeer sterk te
zijn en ergens een lichtpuntje te vinden. Hoe meer je erop
vertrouwt dat uiteindelijk alles op z’n pootjes terechtkomt,
des te groter de kans dat dat daadwerkelijk gebeurt.
- Probeer de angst voor verandering te veranderen en zeg
hardop ‘ik vertrouw op alles wat gebeurt’. Klinkt misschien
een beetje zweverig, maar probeer het maar eens. Het is
immers maar net wat je er zelf van maakt.
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COLUMN VAN D'N NIL
- Vind je het moeilijk je aan te passen? Ervaar je veel stress
door veranderingen? Schrijf het op of praat erover met je
beste vriend(in) of met mensen om je heen.
- De toekomst hangt af van je eigen gedrag, gedachten en
plan. Als je niet blij bent met de richting die je ingaat door
een bepaalde verandering, doe er dan wat aan.
- Natuurlijk is het allemaal makkelijker gezegd dan gedaan.
Zeker als de verandering in je leven negatief of heel onverwacht is. Probeer toch iedere verandering die op je pad
komt te omarmen, hoe stressvol of spannend die ook is. Al
is het alleen maar om het jezelf wat makkelijker te maken.
Zoals de rijdende rechter altijd zegt: Dit is mijn advies en doe
u uw voordeel er mee. Ik sluit me hier graag bij aan.
Hopelijk zie ik jullie weer snel op de bouwplaats. Er is genoeg te doen. Het is een verandering, geen corsowagen bouwen, maar zelfs ik heb me er bij neergelegd en kom trouw
altijd helpen, ook nu er dit jaar geen Corso zal zijn.
D’n Nil

TOEKOMST IN DE SPOTLIGHTS
Hoe heet je?
Odile Korsmit
Hoe oud ben je?
7 jaar
Wie zijn je papa en mama?
Mijn papa is Udo Korsmit en die komt bijna nooit in de tent,
mijn mama is Joyce Korsmit en die gaat wel altijd naar de
tent
Heb je nog broers en/of zussen?
Ja, Alma
Wat is je favoriete sport/hobby?
Zwemmen, dansen, zingen en gamen
Wat vind je het leuks om te doen in de tent?
Bloemen steken en buiten spelen
Wat zou je graag doen met het kinderbuurtfeest?
Watergevecht of spelen in een speeltuin
Als je ooit een wagen mag ontwerpen, wat zou je dan maken?
Een tik tok wagen of iets met eenhoorns
Als je de baas zou zijn in de tent, wat zou je dan gaan doen?
Bloemen op de wagenprikken
Wat je nog graag zou willen zeggen?
Wij gaan winnen!
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KAPELLEKE'S CORONA QUIZ
Op zaterdag 9 mei hebben we (Laura, Richard, Ralph
en Marian) een Corona quiz georganiseerd voor onze
buurtschap. Twee van ons hadden een paar weken
hiervoor zelf deze quiz gedaan en die daarna al een keer
georganiseerd voor vrienden. Omdat het iedere keer een
groot succes was, hebben we een clubje gevormd om dit ook
voor ’t Kapelleke te organiseren. En zo gezegd zo gedaan al
hebben we nog wel een corso ronde toegevoegd, want dat
hoort er toch wel een beetje bij ;-).

Op zaterdag 9 mei zijn we bij elkaar gekomen en hebben
we de rollen verdeeld. Ralph zou de berichten versturen en
de puntentelling in de computer invoeren. Laura, Richard en
Marian kregen van de verschillende teams de antwoorden
binnen en zouden de antwoorden daarna nakijken en de
punten doorgeven aan Ralph. Er waren elf verschillende
rondes met opdrachten, zoals dieren herkennen, een
spreekwoordenpuzzel, liedjes ontcijferen uit een plaatjes
rebus, de corsoronde, plaatsen herkennen, liedjes raden en
nog veel meer. In de pauze nog een extra ronde wie de
hoogste en origineelste toren met wc rollen kon maken. Dit
leverde ware kunstwerken en halsbrekende toeren op!

Eerst nog even aan het bestuur gevraagd of dit mocht en
daarna een berichtje gestuurd in de app van ’t Kapelleke.
Iedereen mocht meedoen in teams van 2 of groter. De
aanmeldingen kwamen eerst wat langzaam op gang
maar aan het einde van de week waren er maar liefst 42
deelnemers dus 21 teams.
De dag voor de quiz nog even een teaser ﬁlmpje gestuurd
zodat iedereen er zin in kreeg en gevraagd of iedereen een
teamnaam wilde sturen met foto. Er kwamen veel leuke foto’s
en namen binnen zoals La Casa de Kapelleke, D’n goeie
leste en Den zotte nond.

Alles bij elkaar erg veel rondes met veel stress, want je kreeg
maar een bepaalde tijd om je antwoorden door te sturen.
Was je te laat dan had je pech…..
Het was een spannende, maar leuke avond waar veel gein
over de app kwam, maar iedereen wilde ook wel winnen. Er
stond immers een een bier of wijnpakket op…..en dat lusten ze
bij ’t Kapelleke allemaal wel! De winnaars waren uiteindelijk
De gedroogstoomde Noord-Poolse scholkoolstoofschotels of
zoiets ;)….. (Rens en Susan).
Iedereen nogmaals bedankt voor de geslaagde en gezellige
avond!!
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PRIKBORD
Kalender
Zaterdag 29 augustus: Kinderochtend 10:00
– 12:00 uur
Zaterdag 5 september: Middagactiviteit en BBQ
Zondag 20 september: Kindercorso The Battle
Zaterdag 10 oktober: Buurtfeest
Zaterdag 24 oktober: Knollen uitdoen

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

Oproep voor beeldmateriaal
van onze
Met het oog op het het 75-jarig bestaan
rchief.
fotoa
ons
buurtschap kijken we nu alvast rond in
lleke
Kape
’t
over
Er zijn al heel veel beelden van en
ook
u
heeft
bewaard gebleven, maar misschien
De
is.
nd
getoo
nog uniek materiaal dat nog nooit
,
dia’s
,
foto’s
om
wintermaanden zijn bij uitstek geschikt
ren
alise
digit
te
foto-negatieven, ﬁlm- of video-opnames
en toe te voegen aan ons beeldarchief.
sief de
Uiteraard krijgt u uw materiaal terug, inclu
gemaakte digitale bestanden.
ppen:
Voor meer informatie en de vervolgsta
voorzitter@buurtschap-kapelleke.nl

Verhuur
Wilt u wat extra meubilair voor een (tuin-)fees
tje?
Onze buurtschap heeft wat statafels, gewone
tafels en
stoelen, die u voor een schappelijke prijs kunt
huren.
Ook een aanhangwagentje is beschikbaar.
Prijsinformatie en reser vering is mogelijk
via:
secretaris@buurtschap-kapelleke.nl

Bijdrage 2020
? De donateurskaart
Vergeet u de bijdrage 2020 niet
heeft u reeds ontvangen.
O 0160 5266 04
bankrekeningnummer: NL33 RAB
Alvast bedankt !!

SPONSORKLIKS
Zoals jullie misschien al wel gelezen hadden, is het tegenwoordig voor iedereen mogelijk om onze buurtschap te sponsoren, zonder dat het “de sponsor”geld kost. En het maakt
dus niet uit of je wel of geen bedrijf hebt en/of je wel of geen
lid van onze buurtschap bent.
Hoe werkt het precies:
Ga naar de website van buurtschap Kapelleke en klik op het
logo van sponsorkliks.
Vervolgens selecteer je de juiste webshop ( je kunt kiezen uit
665 webshops, en dit aantal neemt nog steeds toe), en bestel
de gewenste artikelen. Bovenop het te betalen bedrag komt
dus niets extra’s en dus is het voor jou niet duurder om het via
deze weg te bestellen. Voordeel voor onze buurtschap is dat
er via Sponsorkliks afspraken lopen met de diverse webshops
dat zij van hun winstmarge een deel afdragen aan ons.
Wat als de bestelling geplaatst is?
Zodra een bestelling geplaatst is wordt die toegevoegd aan
een totaaloverzicht van alle bestellingen ( waarbij naam van

koper en wat er concreet gekocht is uiteraard niet vermeld
wordt). In deze eerste fase betreft het nog een “voorlopig
tegoed”, aangezien de mogelijkheid bestaat dat gekochte
artikelen nog geretourneerd worden. Nadat deze periode
voorbij is wordt het een “deﬁnitief tegoed”, en zodra de webwinkels hun toegezegde margebedrag hebben overgemaakt
naar Sponsorkliks krijgen wij ons deel daarvan doorgestort
naar onze bankrekening.
Heeft het tot nu toe iets opgeleverd?
Tot op heden hebben we €23,- opgehaald met relatief kleine
aankopen. Dus de start is gemaakt.
Samengevat kunnen we dus stellen dat het onder het mom
van: “vele kleine bedragen maken samen een heel mooi
groot bedrag” , het voor iedereen een aanrader is om bij online-bestellingen de route via de Sponsorkliks knop, op onze
website te volgen.
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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.

