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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
Ondanks dat er geen corso was dit jaar, is hier de nieuwe uitgave 
van ’t Kapstokske. Gelukkig is er afgelopen periode door vele 
buurtgenoten veel energie geleverd om toch activiteiten te laten 
plaatsvinden binnen de gestelde coronaregels. Hierdoor konden we 
toch samenkomen en een klein feestje ervan maken voor jong en oud.
Ook bij de bouwplaats en op het bloemenveld is veel werk verzet 
zodat we het voorjaar 2021 goed van start te kunnen gaan.
Nieuw in deze editie is de rubriek “Ken onze sponsor”. We willen 
graag onze sponsoren ook een hart onder de riem steken in deze 
moeilijke, bijzondere tijd, door ze extra aandacht te geven en als 
dank dat ze onze buurtschap willen blijven steunen.

Heel veel leesplezier !!!

De redactie
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RECTIFICATIE
Recti�catie ’t Kapstokse editie augustus
Onder het stukje “knollen zetten op 1,5 meter” is abusievelijk de 
verkeerde naam geplaatst. Het artikel is geschreven door Linsey van 
Hassel.

CLUBACTIE
In het kader van de Rabobank Clubactie mocht elke buurtschap op 
15 september jl. tijdens de Corso-Expo een cheque ter waarde van 
250 Euro in ontvangst nemen. Een welkome aanvulling, waarvoor 
onze hartelijke dank!

foto:  Erwin Martens
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BESTUUR

REDACTIE

VAN DE 
VOORZITTER
‘Zeker veel rustiger, nu het corso niet is doorgegaan?’ Een 
vraag die mij dit jaar al vaker is gesteld. In de afgelopen 
periode - en eigenlijk nog steeds - was het niet rustiger 
dan in een normaal corsojaar. Integendeel: er is erg veel 
gebeurd en lief en leed gedeeld.

Het vergt nogal wat improvisatievermogen van iedereen 
om in te spelen op de steeds wijzigende corona-
regelgeving. Vrij vaak klinkt weer het fietsbelletje van de 
zoveelste app vanuit de buurtschap of voorzittersclub. Het 
staat nog niet stil.

Maar wat er ook geregeld of besloten moet worden: we 
komen er gelukkig altijd wel uit met alle partijen. Ik citeer 
een goede kennis: ‘aan alle kloterij komt een end!’

Iedereen vraagt zich af wat ons volgend jaar te wachten 
staat. Geen idee; de glazen bollen zijn uitverkocht. Het 
SBZ-bestuur gaat primair voor een corso 2021. Alle 
buurten hebben natuurlijk hetzelfde doel, maar gaan zich 
in de wintermaanden ook buigen over een alternatief 
noodplan, dat ditmaal de handen van alle buurtschappen 
wél op elkaar moet krijgen. 

Helemaal zorgeloos ben ik echter nog niet: Ik hoop dat we 
in ons komende jubileumjaar weer op alle buurtgenoten 
en sponsors mogen rekenen. Alles staat of valt immers met 
de middelen die we hebben. Gelukkig ligt al een deel van 
ons kapitaal in een veilige winterslaap onder stro.

Ondanks alles wens ik iedereen fijne feestdagen. Met 
elkaar en voor elkaar.

Jan
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IN MEMORIAM NIKITA
Lieve Nikita, 

Wat stond je te stralen toen je als engel mocht figureren op 
“Ochtendglorie” tijdens de corsomaandag van 2019. Je was 
voor even het middelpunt van onze buurt en voor ons gevoel 
even het middelpunt van de wereld. Veel buurtgenoten en 
familie stonden met kippenvel op de armen en tranen in 
de ogen toen je vol passie sierlijk bewoog op de muziek, 
wetend dat het misschien wel eens het laatste corso kon zijn 
waar je bij zou zijn. Vol trots kijk ik dan ook terug dat we dit 
als buurtschap nog aan jou hebben kunnen geven. Het was 
intens, vermoeiend, emotioneel, maar vooral prachtig mooi. 

De ontlading na het figureren was dan ook groot. Eerst wat 
tranen, maar als snel was er ruimte voor feest. Ook daar was 
je voor even het middelpunt op de statafel. Met de buurtschap 
om je heen genoot je op die tafel van de muziek en liet je nog 
even je sierlijke bewegingen zien die je geleerd had. 

Als klein meisje liep je al door de tent samen met je pa, ma 
en Ilona. Het gevalletje paplepel was ook bij jullie gezin van 
toepassing. Je genoot dan ook intens van de gezelligheid in 
de tent en tijdens andere activiteiten. Ik kan me nog goed 
herinneren hoe je zat te plakken op de steigers met de 
meiden. Je aanstekelijke lach galmde dan regelmatig door 
de tent. Deze lach zullen veel buurtgenoten dan ook nooit 
vergeten. 

De buurt kon niet alleen vaak op je rekenen in de tent, maar 
ook als figurant of bij veel andere activiteiten was je present. 
Als klein meisje was je zelfs al figurant bij ‘Wie is er bang 
voor de boze wolf?’. Met grote witte strikken in je haren 
liep je trots door de Zundertse straten samen met een groep 
buurtkinderen. 

Je hebt mooie corso-vriendschappen gesloten die tot op de 
dag vandaag bestaan. Avondjes bij het corsocafé, in de kroeg 
of tijdens het corsoweekend waren altijd ontzettend gezellig. 
We hebben een hoop gelachen en veel pinten gepakt. Je 
was dan vaak ook een van de laatste die huiswaarts ging.

Toen je naar Rijsbergen verhuisde was je een tijdje iets 
minder fanatiek, maar na een paar jaar vond je vol passie je 
weg weer terug naar de tent. Je miste waarschijnlijk de sfeer 
bij onze buurt en je corso-matties. Ook toen je gezondheid 
achteruit ging, kwam je naar de tent als het enigszins kon. 
Gewoon even weg, even je zinnen verzetten in de tent. 

Je was altijd belangstellend als we weer met een ontwerp 
bezig waren. Je probeerde dan los te krijgen wat het ging 
worden, zo ook afgelopen jaar. Toen ik je vertelde wat de 
plannen waren met “Flow” was je enthousiast. Wat zou je die 
wagen nog graag zien rijden vertelde je. Als het Coronavirus 
er niet was geweest had je deze nog kunnen zien rijden, 
maar helaas mocht het niet zo zijn. Op het moment dat “Flow” 
daadwerkelijk gebouwd gaat worden wordt een bloem verwerkt 
welke jij een paar maanden voor je overlijden nog gestoken 
hebt. Deze bloem is gedroogd en zal een speciaal plekje 
krijgen op de wagen zodat je er toch een beetje bij kunt zijn.

We hebben een bijzondere buurtgenoot verloren. Bij veel 
buurtgenoten heb je een speciaal plekje in het hart. We 
zullen nog vaak terugdenken aan de mooie momenten die 
we met jou hebben beleefd. Nikita, we gaan je missen. Ik 
hoop dat je weer ergens aan het stralen bent zoals dat mooie 
engeltje wat je was tijdens het corso…

Bas van Overveld
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COLUMN VAN D'N NIL
Strijd in Coronatijd 

Na het bijna corsoloze jaar komen we met zijn allen tot de 
conclusie dat we niet zijn gemaakt om stilletjes of in kleine 
groepjes te leven. Geen discussies over de bouw van de wa-
gen, over de behaalde prijs, over hoe het allemaal anders 
had gemoeten. Ook geen klusavonden waarop het plaat-
selijke en het wereldnieuws wordt besproken. Geen strijd of 
Ajax nu beter is dan PSV of Feijenoord. Niets van dit alles.  
Gelukkig hebben we als Kapelleke nog een paar leuke  
activiteiten gehad zoals de Buiten-Bingo en de BBQ. De  
drogerij bracht nog enige vreugde in de harten van onze 
veldmensen. Nog een mooi centje opgehaald en toch ook 
weer even met een aantal mensen samen geweest.

Het knollen uitdoen is ook weer achter de rug. In kleine 
groepjes veel werk verzet! Maar ook na afloop ook hier geen 
strijd. Geen felle discussies, geen sterke verhalen. Nee, het 
ging meestal over het verschrikkelijke virus met af en toe een 
sterk verhaaltje. Geen kabouterbier, geen erwtensoep, geen 
volle keet met noeste arbeiders. Ook hier een gelaten sfeer 
van het is even niet anders. 

En stilaan wordt er vooruitgekeken naar 2021. Zal het dan 
weer corso zijn, mogen we al snel weer bij elkaar komen of 
hebben we het ergste nog voor de boeg? Niemand kan daar 
antwoord op geven.

Niet alleen corsobouwers  zijn een beetje van slag, maar 
ook de sporters, de horecamensen, de mensen in de zorg 
en ga zo maar verder. Bij sportclubs hoor je vaak dat ver-
liezen niet zo erg is als het bier maar uit de tapkraan blijft 
stromen. Maar iedereen mist toch de strijd op zondag, je wilt 
de tegenstander verslaan, je wilt beter zijn dan de ander. Nu 
de toeschouwers achter de geraniums zitten en de stadions 
leeg zijn, is het net of dat de strijd er ook niet meer is. Het is 
allemaal zo gezapig en soms vindt de tegenstander het zelfs 
gewoon goed om 13 tegengoals te incasseren. Dat zou in 
een vol stadion nooit zijn gebeurd. (Sorry, ik ben Ajaxfan).
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COLUMN VAN D'N NIL
Thuiswerken is het modewoord geworden, maar na verloop 
van tijd verlangd iedereen weer om op de zaak te werken. Je 
mist collega’s, de koffie en de strijd na een voetbalweekend. 
Je verdedigt je clubje als er niet is gewonnen en je bent uiter-
mate vrolijk als ze wel gewonnen hebben. Maar ja, je hebt 
zo weinig toehoorders als je thuis achter je scherm zit met 
een kop koffie uit eigen keuken en een droog koekje. Ik sta 
weleens met Ineke samen bij het koffiezetapparaat, maar dat 
is dan weer niet de plek om uitvoerig met elkaar te praten. 
De bank is beter. Tsja, zelfs de grote koeken worden op den 
duur vervelend en het worstenbrood komt je oren uit. De  
strijd thuis lijkt wel de strijd tegen de overtollige kilo’s te zijn. 
Ik ben zelf overigens aan de verliezende hand.

Toch is er thuis vaak ook sprake van korte, maar wel hevige 
strijd in deze Coronatijd. Achter de voordeur noemen ze dat. 
Of elk huisje heeft zijn eigen kruisje. Allerlei klusjes worden 
verzonnen door moeder de vrouw om de man bezig te hou-
den. Lijstjes worden aangelegd om zich daar vervolgens niet 
aan te houden en dan ontstaat strijd. Gelukkig is het ener-
gieniveau zo ver gedaald dat het nooit een lange strijd is. 
Even lelijk kijken naar elkaar, een knuffel en dan de bank in. 
Het kan overigens voorkomen dat déze strijd niets met het 
Coronavirus te maken heeft. 

Nou dachten wij, geen vertier dan maar lekker op vakantie 
in september. Zeeland dus. Eerst twee dagen storm en de rest 
van de week regen. Tussen de buien door nog een paar keer 
gewandeld en zelfs een keer gefietst. 

Ik heb naar de crematiedienst van Nikita gekeken, wat 
heel veel indruk op mij heeft gemaakt. Zij heeft haar strijd 
gestreden op een manier die veel respect af heeft gedwon-
gen. Ik vind het geweldig om te zien dat onze buurtschap op 
die moeilijke momenten er ook is. Dat moet een enorme steun 
zijn geweest voor Henk, Jacqueline en hun gezin. 

Na de vakantie de ”Volle Maon” afgeblazen met het bestuur. 
Dit jaar dus geen strijd met de “Bonte Avond” in Rijsbergen. 
Geen grappen over Rijsbergen.  

De maandagmorgenploeg van Moerse Boys wordt ook be-
perkt en mag slechts met vier man tegelijk op het sportpark 
komen. Ook hier nu geen strijd over de beste speler van de 
week. De eikels worden van het kunstgras afgehaald en de 
praatjes gaan bijna allemaal over het Coronavirus. 

Ons kaartploegje bij Moerse Boys ligt ook stil. Geen strijd 
om de meeste punten en zelfs het jaarlijkse uitje moet worden 
uitgesteld. We zien elkaar niet veel en af en toe zou je wel 
willen weten of dat er straks weer een normaal leven zal zijn 
voor iedereen. Dan zal harten weer troef zijn.

In de ziekenhuizen is er volop strijd. Dokters, verplegers 
en verzorgenden strijden voor iedere patiënt. Maar ook de 
patiënten in de ziekenhuizen hebben het zwaar. Voor ieder-
een veel sterkte!

Hopelijk kunnen we met Kerstmis met ons allen weer strijden 
voor de titel “De grootste eter” en elkaar in het nieuwe jaar 
weer eens lekker knuffelen en het allerbeste wensen. Dat 
wordt nog een hele strijd, want we staan nog steeds op ver-
lies. Een gelijkspel lijkt voorlopig het hoogst haalbare, maar 
hopelijk gaan we met zijn allen de volle winst binnen halen. 
Dan hebben we de grote strijd gestreden en gaan we in een 
FLOW het nieuwe jaar 2021 in!

Blijf gezond en denk aan elkaar!

Groetjes, D’n Nil
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EEN GOEDE BUUR
Hallo allemaal en Rob bedankt voor het doorgeven van de 
pen! Mocht je mij nog niet kennen, ik ben Luca Verstijlen, 18 
jaar en woonachtig in Zundert. Thuis woon ik samen met mijn 
broer Daan Marijnissen en ons mam Claudia Godrie. Verder 
zit ik op school aan het Radius College en volg ik de oplei- 
ding Technicus Engineering. En soms op zaterdag wat werk-
en bij de Bosrand. Als hobby ben ik graag aan het sleutelen 
aan de auto of aan het terreinrijden met de auto.

Ik ben eigenlijk vrijwel opgegroeid in de tent, dit komt vooral 
omdat deze vroeger zo goed als in onze achter tuin stond 
en zowel mijn vader als moeder er vaak te vinden waren. 
Vervolgens zijn we verhuisd naar iets verder van de tent 
vandaan maar we zijn wel bij ons buurtje gebleven omdat 
het daar altijd gezellig is. Toen ik 12 was mocht ik eindelijk 
de steigers op en begon het bouwen pas echt te beginnen 
voor mij. Vanaf toen was ik regelmatig in de tent te vinden ‘s 
avonds en in het weekend.

Na verschillende jaren mee gebouwd te hebben begon het 
toch ook wel te kriebelen om te gaan ontwerpen en zodoende 
zijn Rob en ik in 2019 begonnen met het bedenken van een 
ontwerp. Nog wel met hulp van wat andere natuurlijk maar 
uiteindelijk hebben we een ontwerp opgeleverd bij de ver- 
kiezing. We werden niet gekozen maar dat maakte de leut 
en ervaringen die we ervan gehad hebben niet minder op.

TOEKOMST IN DE SPOTLIGHTS
Hoe heet je?
Jet van der Meulen
Hoe oud ben je? 
5 jaar
Wie zijn je papa en mama? 
Mama Inge en papa Emiel
Heb je nog broers en/of zussen? 
Ik heb een broer Abel en een zusje Sien
Wat is je favoriete sport/hobby? 
Ik vind het leuk om te lezen, films over prinsessen te kijken 
maar kleuren is mijn grootste hobby. En ik zit op zwemles.
Wat vind je het leuks om te doen in de tent? 
Naast mama zitten en spelletjes spelen
Wat zou je graag doen met het kinderbuurtfeest? 
Koekjes bakken en tikkertje spelen rondom de tent
Als je ooit een wagen mag ontwerpen, wat zou je dan maken? 
Een eenhoorn
Als je de baas zou zijn in de tent, wat zou je dan gaan doen?
Werken in de tent en lego bouwen want dat vind ik ook leuk 
om te doen
Wat je nog graag zou willen zeggen?
Tot volgend bouwjaar!
Groetjes Jet. 

Hopelijk kunnen we volgend jaar weer vol op gaan bouwen 
en zien we elkaar dan nog eens!

Ik geef de pen door aan Douwe Jacobs
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"KEN ONZE SPONSOR"
Iedere editie willen wij onze trouwe sponsors graag extra 
in het zonnetje zetten. Wie zijn toch deze mensen die onze 
buurtschap blijven ondersteunen.

Goedemiddag Buurtgenoten!

Wij zijn Diana en Bouke van Chauffeursrestaurant “Mon 
Amie”op Hazeldonk. Samen met Kees, Femke en Marjolein 
werken wij dagelijks om de vrachtwagenchauffeurs van 
warme maaltijden te voorzien. Dat wij het samen al zo lang 
volhouden op de werkvloer is wel iets om trots op te zijn 
natuurlijk ;-)! Overdag bezorgen we broodjes en is iedereen 
welkom om bij ons een lunch te nuttigen. Nu eventjes niet 
natuurlijk maar dat is wat anders.

“Mon Amie” bestaat al sinds 2006 als ik het goed heb en in 
2011 heeft Saskia (zus van Diana) het overgenomen samen 
met haar man Darren. Nadat Saskia eind 2011 gestorven 
is hebben Kees en Diana de lijn doorgezet en de zaak 
overgenomen. In de loop der jaren zijn Femke, Bouke en 
Marjolein er komen werken en we worden aangevuld met 
Miranda, Demi, Iris en Mirte! Een erg gezellig team dus!

Diana is via opa (Gerrit Hoekman), die heel fanatiek was 
bij de buurtschap, bij de buurtschap gekomen, de tent stond 
destijds nog in hun achtertuin! Logischerwijs is Bouke dus 
zo ook bij ons buurtje aanbeland! Diana is vooral bekend 
vanwege de laatste bloem en het bloemenveld en Bouke heeft 
nog een paar jaar in het bestuur gezeten en drinkt graag een 
pilsje ;-)! HEJA Kapelleke!

Als het gaat over welke corsowagen wij het mooiste vinden 
is dat voor ons allebei van ons buurtje “Zee-duivel!” Het 
gevoel, met de hele buurt, het sfeertje en natuurlijk de 3e 

plaats! Verder voor Diana komt de “Boom van Jesse” meteen 
naar boven en bij Bouke gaat “Evenbeeld” er met de winst 
vandoor.

Tot slot willen wij jullie graag nog vertellen dat niet alleen 
vrachtwagenchauffeurs welkom zijn bij ons maar iedereen 
kan bij ons aanschuiven voor een hapje en een drankje, nu 
in de coronatijd is dat een beetje lastig maar als het straks 
allemaal voorbij is zien we jullie graag verschijnen! De dag 
erna is het ook altijd feest want ons motto luidt: “ Mon Amie 
gives you gas!”

Groetjes,
Diana en Bouke
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KINDERCORSO 'THE BATTLE'
‘Ja, maar we kunnen toch wel met ons wagentje door de 
straat?’ Vast een veelgestelde vraag afgelopen zomer. En dat 
was nou net niet de bedoeling van deze editie kindercorso.

Gelukkig vonden Jet, Abel en James het prima, zolang er 
maar een wagentje kwam. Eerst een idee, een idee waar 
ze zich alledrie in konden vinden..... dat ging gelukkig 
vrij vlot. Daarna een ontwerp. Er werd een middagje aan 
gewijd en het ontwerp was klaar en kon worden ingestuurd 
voor een van de opdrachten van ‘the battle’. Want alleen 
bouwen maar niet rondrijden is ook maar zo kaal toch? 
De werkgroep achter kindercorso ‘the battle’ had diverse 
opdrachten bedacht, battles dus, om de kinderen wekelijks 
bezig te laten zijn met de tot standkoming van hun wagentje. 
Dit kon je zo uitgebreid doen als je zelf wilde. Onze drie 
Kapellekenaren waren snel tevreden, zolang er ook maar 
een tikmiddag kwam MET lekkers, want dat was voor deze 
drie toch wel het grootste gemis!

Eerst een ochtendje kleur bepalen en plukken toen konden 
we dan toch gaan tikken. Na een wat moeizame start, want: 
‘waar is mijn hamer?’ ‘hoe kom ik daarboven bij?’ en ‘nee, ik 
was daar al bezig!’ ging het toch nog vlot met wat hulp van 
een opa en oma. Het wagentje was klaar, genoeg bloemen 
over voor eventuele gaten die zouden ontstaan dus nog even 
opruimen en spelen.

De volgende ochtend konden we rustig aan doen, geen stress 
met uitrijden, niet op uur en tijd bij de veiling hoeven zijn..... 

We waren ingedeeld in een tijdvak waarin de jury langs zou 
komen om het wagentje te beoordelen. Eerst moesten de drie 
musketiers zich nog in hun verkleedpak hijsen en er kwam 
uiteraard weer schmink aan te pas. We waren precies op 
tijd klaar want daar was Daantje Dahlia al met gevolg. Dat 
was best spannend. Er werd uitgebreid verteld, de wagen 
werd beoordeeld en na een high-five en en leuke goodiebag 
vertrok de jury weer naar de volgende creatie. Kindercorso 
the battle was voorbij. Ze hebben er van genoten maar 
volgend jaar toch liever weer zoals ‘vanouds’ als dat zou 
kunnen!

Oh ja, had ik al gezegd dat er nog wel een en ander mis 
ging met de constructie? Het leek er zelfs even op dat het 
wagentje horizontaal zou gaan in plaats van verticaal zoals 
bedoeld was! Tja, die kanjers van onze buurt, de kindercorso 
kanjers die ons op de bouwplaats altijd zo goed helpen, die 
hebben we enorm gemist hoor!!

Namens Abel, Jet en James.

Groetjes Anouk
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NIEUWS VAN HET BLOEMENVELD
Werken met bloemen vind ik erg leuk. Vandaar dat het 
meewerken op het bloemenveld voor mij niet zo’n moeilijke 
keuze was.

Dit jaar was het natuurlijk allemaal anders: bloemen plukken 
voor ons corso en de leveringen aan de rest van Nederland 
vielen grotendeels in het water. 

Hoe fijn was het dat na vele jaren weer opnieuw geleverd 
kon worden voor de bloemendrogerij. Daardoor is alle werk 
op het veld niet voor niets geweest.

Samen met de buurtgenoten vond ik het best gezellig om 
de gevraagde hoeveelheden mee te helpen klaarmaken. 
De veldploeg heeft op de Bredaseweg een goede plek 
opgebouwd om overdekt materiaal op te kunnen slaan. Maar 
in diezelfde ruimte konden we nu ook aan tafels de bloemen 
in de gaasbakken leggen. Ik vond het leuk werk.

Ik hoop natuurlijk wel dat er weer een corso door Zundert 
gaat trekken, maar wat mij betreft mag het verzorgen van 
leveringen aan de droogbloemenhandel volgend jaar ook 
doorgaan! 

Els

foto:  Lydia v.d. Kloot
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KINDEROCHTENDEN 2020
Dit jaar voor het eerst meegeholpen, om de kinderochtenden 
tot een succes te maken.

Nou dat is volgens mij wel gelukt. Ik heb veel blije gezichtjes 
gezien. De eerste ochtend hebben we eerst een corso wagen 
getekend. En mooi ingekleurd. De ene was nog mooier als 
de andere. 

Daarna even pauze, wat drinken en een snoepje, en weer 
verder. Er moest nog een ontwerp op tempex getekend 
worden. Het mocht een eigen ontwerp zijn. Nou en ook daar 
werd door sommige kinderen echt over na gedacht. Daarna 
nog even alle energie eruit. Even voetballen of memory of 
gewoon wat rond rennen. En naar huis. 

De tweede ochtend zijn we naar het bloemenveld geweest. 
Emmers mee en plukken maar. Toen ze vol waren snel weer 
terug. De bloemen moesten nog op de tempex-ontwerpen 
worden geprikt. Dat vonden ze allemaal leuk. Er was ook nog 
een grote tempex vis gemaakt. Die ze samen vol bloemen 
hebben gezet. Als afsluiting hebben ze nog friet met een 
snack gegeten, en ging iedereen vol trots met zijn ontwerp 
naar huis.

Sandra van Elteren
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CRAZY 88 EN BBQ
Eind februari, begin maart wordt er een groepje samengesteld 
die graag de voorjaarsactiviteit willen organiseren. Vanwege 
het coronavirus kon dit helaas niet doorgaan maar al snel 
werd wel duidelijk dat we de activiteit door wilden schuiven 
naar een moment waarop deze wel door kon gaan. Vanuit 
de AC werd ergens in mei een planning gemaakt met de 
activiteiten die toch op een zo coronaproof mogelijke manier 
plaats konden vinden.

Het idee om dit jaar niks te doen te hebben in het 
corsoweekend was geen optie en dus ontstond al snel het 
idee om de uitgestelde voorjaarsactiviteit samen met de BBQ 
op corsozaterdag te houden.

Ons groepje (Linsey, Robert, Natasja en mijzelf) kwam alweer 
snel bij elkaar om de activiteit voor deze dag te bespreken. 
Met vol enthousiasme kwamen we al snel tot een “Crazy 
88” een activiteit voor jong en oud. Al snel werden de taken 
verdeeld en met de een nog fanatieker dan de andere, 
kwamen de vragen tevoorschijn. Je kan zeggen dat sommige 
heel veel vrije tijd hebben.

Het was dan corsozaterdag de dag van de activiteit en BBQ. 
Alles was in gereedheid gebracht, er stond een tent met 
genoeg tafels en stoelen zo ingedeeld dat je met maximaal 
6 personen aan een tafel kon zitten, looprichtingen waren 
aangeven, de barbecue werd al klaargezet, het bier stond 
koud en het weer hielp ons ook gelukkig mee.

We begonnen de middag met een “Crazy 88”. Er moesten 
88 vragen/ opdrachten uitgevoerd worden en die per foto 
of filmpje doorgestuurd om zoveel mogelijk punten te halen. 
Met een groep van ongeveer 50 personen werd de activiteit 
gestart de ene groep nog fanatieker dan de andere gingen 
de opdrachten uitvoeren. Al snel kwamen de eerste filmpjes 
en foto’s binnen of het nu een van de oudere deelnemers was 
die in een boom ging hangen of een komkommergevecht 
in de Dirk het kon niet gek genoeg. De organisatie kreeg 
vele leuke filmpjes en foto’s doorgestuurd waar wij met veel 

plezier naar konden kijken. Om stipt 5 uur was het spel 
afgelopen en konden de kinderen die meededen genieten 
van lekkere frietjes.

Inmiddels kwamen er nog een heleboel mensen bij die mee 
kwamen barbecueën, vanwege de coronaregels werd het 
vlees dit jaar voor ons gebakken, de salades voor iedereen 
opgeschept en het stokbrood voor iedereen gesneden, alle 
bakkers en opscheppers bedankt hiervoor.

Iedereen bedankt voor de gezellige dag, hij is zeker voor 
herhaling vatbaar.

Groetjes,

Maikel
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MUZIEKBINGO
Iedereen kreeg kaarten als bij een gewone bingo, alleen in 
plaats van nummers stonden daar namen van muziekstukken 
op. 

In de voorbereiding waren muziekstukken gekozen van 
alle genres. Van modern top 40 geweld tot goud van (nog) 
ouder,  en van Nederlandstalig tot onverstaanbaar. Er werd 
gespeeld in verschillende rondes, zoals bij een normale 
bingo. Bovenste rij, diagonaal en noem maar op.  

Het blijkt dat ook met een muziekbingo de Kapellekenaren 
meteen in een competitie stand schieten! Ze schalen op 
naar code rood als er ergens maar enige vorm van een 
spelelement inzit!

Nummers waarvan we dachten dat ze moeilijk zouden zijn, 
werden uit volle borst meegezongen! En bij het nummer 
van de Snollebollekes presteerde de buurtgenoten het om 
zittend op een stoel toch van links naar rechts te stuiteren! 
Alles volledig zittend op anderhalve meter, dus volgens de 
coronaregels! De stoelen denken daar anders over, maar 
daar hebben we het even niet over. 

En toen er vervolgens dwars door een bekende klassieker 
op de achtergrond “Wat ruist er door het struikgewas” 
klonk van Toon Hermans, werd menig stembandensetje 
opgeruwd als een fietsband op een gravelpaadje. Waar 
de AC dacht van “die kent de jeugd niet”, bleek de jeugd 
het voortouw te nemen door  luidkeels mee te zingen 
“STRUIUIUIUIUKGEEEWAAAAS”! Ik weet bijna zeker dat 
ook mensen in Klein Zundert hebben gedacht van “hé, Toon 
Hermans”!

Ook de muziekbingo lijkt dus voor ‘t Kapelleke een leuke 
bezigheid te zijn die we misschien nog eens dunnetjes over 
moeten doen. En dan hopelijk zonder corona beperkingen.

Ik vond het in ieder geval erg leuk om mee te mogen maken!

Groetjes uwes Wup.
John Wijnings
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PRIKBORD

ACTIVITEITENKALENDER 2021
Hoewel het coronavirus de wereld nog niet uit zal zijn, gaan 
we ervan uit dat ons sociale leven weer wat op gang kan 
komen. We hopen net als iedereen weer op een jaar mét 
corso. Bestuur en activiteitencommissie hebben daarom niet 
stilgezeten en de agenda weer behoorlijk volgeboekt. De  
viering van het 75-jarig bestaan komt daar nog eens 
bovenop!

Als alles goed verlopen is, heeft u ook de activiteitenkalen-
der 2021 van onze buurtschap ontvangen. Alle genoemde 
bijeenkomsten zijn daarbij onder voorbehoud. Vooral de in-
vulling van de data aan het begin van het nieuwe jaar is nog 
afhankelijk van de dan geldende maatregelen.

De nieuwjaarsborrel op 9 januari zal vermoedelijk nog niet 
door kunnen gaan in de vorm waarin we dat inmiddels ge-
wend zijn, maar naar alternatieven wordt gezocht. 

Tijdens de jaarvergadering op 5 februari is er weliswaar 
geen ontwerppresentatie, maar zal het jubileumshirt worden 
gepresenteerd. De bestuursverkiezing zal waarschijnlijk ook 
anders verlopen. We denken zelfs aan een online bijeen-
komst met voorinschrijving. Over de definitieve vormen en 
locaties zullen we u via de nieuwsbrief, website, Kapelle-
ke-appgroep en e-mail op de hoogte houden.
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