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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.

Verhulst
Molenstraat 190
4881 GH Zundert
Tel. 076-5972301
verhulst.keurslager.nl
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VOORWOORD
En wederom een Kapstokske in coronatijd. Wie had dat gedacht.
Vanaf de start van de nieuwe redactie, vol goede moed, om een
mooi Kapstokske weg te gaan zetten, vol mooie corso momenten.
Nog steeds vol goede moed om een mooi Kapstokske weg te zetten,
maar nu met geheel andere mooie momenten. Natuurlijk allemaal
wel corso gerelateerd. En dat is dan ook wat we in deze uitgave
terug gaan zien.
Wel of geen corso, nieuws over het 75 jarig bestaan. Terug kijken op
de eerste activiteit vanwege het 75 jarig bestaan. En wederom veel
mooie foto’s.
Heel veel leesplezier !!!
De redactie

VAN DE
VOORZITTER
Normaal zouden we op alle fronten al volop in de weer zijn geweest.
Nu komt daarvan maar een klein deel of in een andere vorm van de
grond en moet vaak geïmproviseerd worden. We weten immers nog
niet wat de komende maanden op ons af gaat komen. Bovendien
rijst de vraag of iedereen nog net zo betrokken blijft, als al die
maatregelen van kracht blijven.
Ik hoop dat sponsors, adverteerders en donateurs ons willen
blijven steunen. Alle bijdragen zijn broodnodig om accommodatie,
materialen en plannen te bekostigen.
Gelukkig zijn de buurtgenoten nog steeds enthousiast over de
activiteiten die tot nu toe zijn georganiseerd. Hoewel er al ﬂink
geschoven is in de activiteitenkalender, hopen we in het najaar het
75-jarig jubileum toch volwaardig te kunnen vieren met de hele buurt,
desnoods in de buitenlucht op anderhalve meter van elkaar.
Persoonlijk heb ik het helemaal gehad met die online-vergaderingen:
ik mis het samenzijn, de gezichtsuitdrukkingen en het drankje achteraf.
Laat die vaccins maar komen, dan kunnen we weer gezamenlijk
kofﬁe drinken!
Alle buurtschappen en bestuur van SBZ zijn het er met elkaar over
eens, dat in september iets moet gaan gebeuren in Zundert, in welke
vorm dan ook. Natuurlijk hoort daar ook ‘t Kapelleke bij te zijn.
We hopen weer op iedereen te mogen rekenen om dan onze
buurtschap weer optimaal te kunnen presenteren.
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
Huisakker 13
4882 BN Klein-Zundert
Leden:
Ruud Bartels
Emiel Braat
Davy Duijndam
Rens Gommers
Ineke van Overveld
Erwin Vissenberg

www.buurtschap-kapelleke.nl
info@buurtschap-kapelleke.nl
ac@buurtschap-kapelleke.nl

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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NOTULEN JAARVERGADERING
2021 BUURTSCHAP 'T KAPELLEKE
Datum: 5 februari 2021
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: online
Aanwezige leden: 53 personen, waarvan 43 ingelogd
Afmeldingen: 0 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
Olga van Hassel heeft verslag gedaan van het afgelopen
corsojaar. Dit verslag is voorafgaand aan de vergadering
verzonden. 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.
Mario: is er al contact geweest met de leverancier van de
beeldschermen? Vorig jaar was daar een prijsafspraak mee
gemaakt, geldt die ook dit jaar nog? Zo niet, is daar bij de
begroting rekening mee gehouden? -> Wesley geeft aan dat
er met de leverancier contact wordt opgenomen zodra er
zekerheid is of corso 2021 doorgaat. Eind maart /begin
april zal de Stichting de knoop door hakken of Corso 2021
doorgaat of niet.
Cees: heeft horen zeggen dat buurtschappen van andere
corso’s een bijdrage ad € 1.500 van de Gemeente hebben
ontvangen i.v.m. Corona. Is dat ook bij de Gemeente Zundert
mogelijk -> dit blijkt een bijdrage vanuit de provincie te zijn
(Cultureel erfgoed -Sint Jan Klooster). Jan zal dit meenemen
naar de Stichting.

7. Mededelingen bestuur
Jan wil als eerste alle werkgroepen, bouwers, bestuursleden,
sponsors etc. bedanken voor hun inzet.
•
Corso 2021
Bloemenveld: eind november 2020 hebben wij te horen
gekregen dat we dit jaar voor het laatste jaar op onze
nieuwe bloemenveld mogen zitten. Dus we moeten weer
op zoek naar nieuwe grond. We zijn alweer druk bezig
maar hebben nog niets gevonden. Mocht iemand iets
weten GRAAG.
Corso: de Stichting zet in op een gewoon corso
2021. Echter zijn we afhankelijk van de maatregelen
op dat moment of het corso gewoon door kan gaan.
Vanuit alle buurtschappen is er een groep gevormd
om een alternatief corso te organiseren. De Raad van
Buurtschappen is akkoord gegaan met de ingebrachte
ideeën: aangepaste corsowagen (rijdend of stilstaand)
of tentoongesteld kunstwerk door alle buurtschappen
gemaakt. Een ding is zeker, we gaan iets doen in 2021.
Om niet zoals vorig jaar voor het blok gezet te worden,
zijn de voorbereidingen voor dit jaar tijdig gestart.
Wesley: is er een datum vastgesteld waarop er besloten
wordt of corso normaal doorgaat of niet doorgaat ->
de volgende Raad van Buurtschappen is eind maart,
wellicht dat er dan beslist wordt en anders verwachten
we begin april.
•
75 jaar bestaan
Dit jaar bestaat ’t Kapelleke 75 jaar. Hiervoor is een
jubileumcommissie gevormd met daarin Claudia, Shirley,
Eveline, Maikel, Ineke en Olga. In de maanden wanneer
er geen AC activiteit is zal er een 75 jaar activiteit
georganiseerd worden. Met in mei HET feestweekend.
Vrijdag 21 mei ofﬁciële opening en receptie. Zaterdag
22 mei familiedag voor jong en oud en feestavond.
Zondag 23 mei katerontbijt en opruimen. De eerste 75
jaar activiteit is 27 maart, een foto-puzzel-wandel-tocht.

4. Verslag kascommissie
Linsey van Nijnatten licht het verslag van de kascommissie
toe. Via Teams heeft de kascontrole plaatsgevonden.
Sam heeft een keurig verslag gepresenteerd. Er zijn geen
onregelmatigheden geconstateerd in het verslag.
5. Benoeming kascommissie
De kascommissie bestaat dit jaar uit Jolanda van Genk (3e
keer), Ilona Loose (2e keer) en Linsey van Nijnatten (1e
keer). Jolanda van Genk is aftredend. Een nieuw lid voor de
kascommissie wordt gevraagd.
Ivo van Hassel en Stephanie van der Pol melden zich aan, Ivo
zal volgend jaar toetreden tot de kascommissie en Stephanie
houden we voor volgend jaar.
6. Benoeming ontwerpkeuze groep
Er zijn dit jaar geen ontwerpverkiezingen geweest. Sjors van
Nijnatten en Laura Kuijten-Wierks (vervangt John Zagers)
blijven zitting nemen in de ontwerpkeuze groep.
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RetroVisie

NOTULEN JAARVERGADERING
2021 BUURTSCHAP 'T KAPELLEKE
•

•

•

Activiteitencommissie
Vorig jaar is de AC met een nieuwe opzet gestart.
Een of twee AC leden organiseren samen met enkele
buurtleden een activiteit. Dit is goed bevallen en zetten
we dit jaar voort. Afgelopen jaar zijn de bingo, Crazy
88 + BBQ en kinderochtenden doorgegaan. Dit jaar
staat op 24 april de voorjaarsactiviteit gepland, in juni
de bingo, op 3 juli BBQ, in augustus de kinderochtenden
en op 9 oktober het buurtfeest. Wellicht volgt er nog een
kinderbuurtfeest.
Helaas zijn een aantal AC leden gestopt. De AC
is dus op zoek naar nieuwe mensen. Tevens hoopt
de AC dat de buurtleden die zich vorig jaar hebben
opgegeven om te helpen bij een activiteit ook dit
jaar weer willen helpen en dat nieuwe mensen zich
aanmelden. Heb je interesse laat het via de mail weten:
ac@buurtschap-kapelleke.nl
Rondgang
In april zal de jaarlijkse rondgang weer zijn. Indien
mogelijk langs de deuren.
Opstalrecht en vergunning
Beide zijn nu ofﬁcieel geregeld en vastgelegd bij de
notaris. De oude schuur zal op termijn wegmoeten maar
zolang we niets horen blijven we deze gebruiken.

Emiel Braat en Davy Duijndam zijn dit jaar ook aftredend.
Het bestuur is van mening dat tegelijk 6 aftredende
bestuursleden niet wenselijk is. Emiel en Davy zijn bereid om
hun bestuursverkiezing 1 jaar uit te stellen.
9.
•

•
•

Rondvraag
Harry van Erk: zijn er kerstattenties naar de sponsors
gegaan? Hij heeft vernomen dat niet iedereen iets heeft
gehad.
Kerstattenties zijn rondgebracht. Aan Harry de vraag om
buiten de vergadering door te geven wie we vergeten
zijn.
Linsey van Nijnatten: bevestigd dat zij als sponsor geen
kerstattentie heeft gehad.
Harry van Erk: komt het bestuur op de bouwlocatie?
De verf staat open en bloot in de loods.
Jan gaat regelmatig een kijkje in de loods nemen. Hij
zal er morgen langs gaan en de blikken sluiten.

10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
Presentatie jubileum shirt

8. Bestuursverkiezingen 2021
De uitslag van de bestuursverkiezingen is als volgt:
Herkiesbare bestuursleden:
Jan van Trier: 40 stemmen voor 1 tegen en 2 blanco
Ruud Bartels: 43 stemmen voor
Erwin Vissenberg: 42 stemmen voor en 1 blanco
Ineke van Overveld: 41 stemmen voor en 2 tegen
Een mooi vlak ingezaaid veld naast de loods.
Met dank aan Boomkwekerij Denissen B.V.

GEEN PAASEITJES ACTIE
Helaas was het dit jaar niet haalbaar om de jaarlijkse
paaseitjesactie uit te voeren. Door de geldende coronamaatregelen was het op de eerste plaats al vrij moeilijk om
met een grotere groep alles in te pakken.
De daarop volgende huis-aan-huis verkoop zou ook weer tot
onnodig veel persoonlijke contacten hebben geleid. Geen
ideale situatie dus.
Er is nog overwogen om een centraal verkooppunt in te
richten op een parkeerplaats of plein, maar het zou ook weer

geld kosten om daarvoor een vergunning te kunnen krijgen.
Al met al is het natuurlijk jammer dat het niet doorging want
de weersomstandigheden waren ideaal.
Omdat we dit soort inkomsten niet kunnen missen, willen we
gaan voor een herkansing in het najaar. We weten nog niet
wat we gaan verkopen, maar wel dat we iets op touw zetten
en daarbij alle hulp en steun kunnen gebruiken.
We houden u op de hoogte!
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'T KAPELLEKE ZOEKT GROND
Buurtschap ‘t Kapelleke is voor 2022 op zoek naar grond
voor de dahliateelt! Gezocht wordt naar een perceel landbouwgrond van ± 1,5 ha. Het liefst in een straal van 4
km rondom onze bouwplaats aan de Kapellekestraat 6 te
Zundert en met een mogelijkheid om te kunnen beregenen.
Wanneer het verder ligt dan deze straal kunnen we altijd

kijken wat de mogelijkheden zijn. Het perceel zouden wij
dan willen huren vanaf begin maart 2022.
Weet u iemand met zo’n perceel of heeft u er zelf een?
Neem dan contact op met onze buurtschap via telefoonnummer
06-51137590
of
via
mailadres:
ruudenmarloe@home.nl

"BESTE MENSEN…..
WE ZIJN ER NOG NIET"
‘Anderhalve meter samenleving’. ‘Avondklok’. ‘Mondkapjesplicht’. Hoe vaak hebben we die woorden al wel niet voorbij
horen komen. En ja, de titel van dit stuk is een verwijzing
naar Hugo de Jonge, maar voor ons allen zijn het helaas
nog steeds onzekere tijden. En waar we vorig jaar vrij snel
te horen kregen dat een normaal corso niet door zou kunnen
gaan is het nu, tijdens het schrijven van dit stuk in ieder geval,
nog één groot vraagteken of we 5 september wel door de
straten van Zundert kunnen rijden en in wat voor vorm.
Er is in ieder geval dit jaar vanuit Niek Melisse en Adje van
Hassel een groep samen gesteld om ervoor te zorgen dat
we niet weer een hele zomer stil zouden zitten. Een groep
van 28 man, afkomstig uit 15 verschillende buurtschappen,
heeft verschillende online meetings gehad om te kijken
naar een eventueel alternatief, mocht corso 2021 niet op
normale wijze kunnen plaatsvinden. Ik zat daarbij om onze
buurtschap te vertegenwoordigen.
De eerste meeting via Microsoft Teams, stond vooral in
het teken van ideeën wisselen. Bestuursleden van zowel
buurtschappen, als van de stichting zelf hebben meegedacht
welke opties we hebben. De groep werd meteen opgesplitst
in 5 ‘side-meetings’, zodat het in ieder geval geen kippenhok
werd. Uit ervaring kan ik namelijk inmiddels wel zeggen dat
een online meeting soms met wat vertraging werkt helaas..
Uiteindelijk was het belangrijkste toch dat de saamhorigheid
en de creativiteit van het Zundertse benut moest worden. Als
wij er als groep ‘Alternatief Corso’ voor kunnen zorgen dat
de zin en wil om te bouwen weer terug komt, is ons doel
bereikt. Uitspraken zoals ‘Ik denk dat mensen gewoon weer
bezig willen zijn’, en ‘Mensen zijn toe aan lekker bouwen’
kwamen veelvuldig terug. ‘De uitslag doet er dan niet eens
toe’ is zelfs de revue gepasseerd.

corso. C, geen rijdend corso. Scenario C zou betekenen
dat we over moeten schakelen naar een kunstwerk waarbij
elke buurtschap mee helpt. Om dit zo goed mogelijk op
papier te zetten zijn hiervoor werkgroepen gemaakt. Ik zat
in werkgroep ‘Corso route en optocht’. Kortom, het was
mijn doel samen met 6 anderen om te kijken naar veilige
maatregelen omtrent een optocht. Kunnen we publiek
verwelkomen? Kunnen er duwers op afstand onder een
wagen? Wat doen we met de A locaties omtrent horeca? En
ondanks dat alle vooruitzichten nog onzeker zijn, hebben wij
het voorbereidend werk gedaan en liggen de samengestelde
pakketten klaar om bekeken te worden door de raad van
buurtschappen en de stichting. Wat de keuze ook wordt,
onze oplossing ligt al klaar. Vooralsnog wordt 1 Mei als
deadline gehouden voor een normaal corso. Mocht 1 Mei
blijken dat het niet haalbaar is, dan zal helaas toch weer het
corso zoals we het kennen, niet door gaan.
Het moeilijke aan de hele voorbereiding en de meetings
was, dat de maatregelen zoals we ze kennen ook steeds
veranderden. Het blijft onzeker en niemand weet hoe
snel het vaccineren gaat, wat de maatregelen zijn in de
zomermaanden, en hoeveel besmettingen er nog bij komen.
Desalniettemin heb ik de online meetings als prettig ervaren
en is het leuk geweest hieraan mee te werken.
Conclusie van dit alles? Er gaat iets gebeuren in september,
maar niemand kan nu zeggen in welke vorm. De verschillende
scenario’s liggen klaar, het is nu nog te hopen dat het licht
aan het einde van de tunnel snel dichterbij komt.
Voor nu kan ik maar 1 ding zeggen. Blijf gezond.
Rens

Vanuit de vijf groepjes kwamen volop goede ideeën en
verschillende scenario’s werden uiteindelijk op papier gezet.
A, een normaal corso. B, een alternatief (al dan niet rijdend)
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De Brug
B
2b, Zundert
T: 076-5976394
076
06
M: 06-50812124

De Brug 2b, Zundert
tel. 076-5971888
www.hairlooks.nl
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EEN GOEDE BUUR
Hallo iedereen, ik zal me allereerst even voorstellen. Mijn
naam is Douwe Jacobs, ik ben net 17 geworden en woon in
de Katerstaat (op loopafstand van de tent).
Ik woon samen met mijn ouders, Adri en Hannelore, mijn
broer Tjeerd, mijn zusje Anna en niet te vergeten onze hond
Buck. Op dit moment zit ik nog op de KSE. Ik hoop dit jaar
te slagen. Ik zou volgend jaar namelijk graag Logistiek Management op de Hogeschool Rotterdam willen gaan studeren.
Ik werk momenteel bij de Dirk in Zundert. In mijn vrije tijd
ﬁtness ik graag met vrienden in onze eigen gym. Ook ga ik
graag varen met mijn kleine boot wanneer het goed weer is.

Ik keek er ieder jaar weer naar uit om te beginnen met bouwen. Op dit moment wordt mijn geduld dus goed op de proef
gesteld. Ik hoop dat we snel weer kunnen beginnen met bouwen!
Ik geef de pen door aan Jop Hereijgers.

In mijn ‘’jonge’’ jaren was ik al regelmatig te vinden in de
tent, op de begane grond natuurlijk. Ik vond het heel leuk op
de begane grond, maar wilde toch heel graag een keertje
op de steigers. Ik besloot daarom (met toestemming van de
buurtschap) een kijkje te nemen op de steigers samen met
mijn vader. Vanaf dat moment was ik verkocht. Nog even en
ik mocht alleen de steigers op. Op mijn twaalfde volgde ik
een paar lascursussen in de tent en legde mijn eerste las aan
de wagen, vanaf dat moment was ik niet meer weg te krijgen
bij de tent.

TOEKOMST IN DE SPOTLIGHTS
Hoe heet je?
Lef Hagens
Hoe oud ben je?
5 jaar
Wie zijn je papa en mama?
Ronald Hagens en Inge Elst
Heb je nog broers en/of zussen?
Oudere zus, Lizze, jonger zusje, Fien
Wat is je favoriete sport/hobby?
Voetbal, Nintendo switch
Wat vind je het leukste om te doen in de tent?
Friet eten met de andere kindjes
Wat zou je graag doen met het kinderbuurtfeest?
Ik zou graag een disco springkussen feestje willen om te
feesten
Als je ooit een wagen mag ontwerpen, wat zou je dan maken?
Grote Mario met een Joshi
Als je de baas zou zijn in de tent, wat zou je dan gaan doen?
Zorgen dat de bloemencorso weer terug komt en een bloemen
feest geven.
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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.

Wij zijn Jos en Marion, Jurgen en Kevin Denissen van
Boomkwekerij Denissen. Ons bedrijf is nu gevestigd aan de
Stuivezandseweg 51a, maar dit is niet altijd zo geweest. In
1958 startte Jos Denissen, de vader van Jos, het bedrijf aan
de Veldstraat, gelegen midden in buurtschap ’t Kapelleke.
In 1987 nam Jos het bedrijf over en vestigde zich aan de
Kapellekstraat. Toen het bedrijf uit zijn jasje begon te groeien, is
het bedrijf verhuisd naar de Stuivezandseweg,
waar veel meer mogelijkheden zijn qua ruimte
en bereikbaarheid, maar ook meer kansen
om het bedrijf verder te professionaliseren.
Onlangs hebben we voor de toekomst weer
een grote stap kunnen maken doordat we
konden uitbreiden met een nieuw perceel en
een nieuw containerveld. Jurgen en Kevin zijn
inmiddels de derde generatie die het bedrijf
voortzetten.

Bij buurtschap ’t Kapelleke zijn Jos en Marion ieder jaar in het
tikweekend in de tent te vinden, voornamelijk bloemen steken.
Kevin helpt vaak ook in het tikweekend en op zondagochtend
met de tent afbreken. Jurgen is ongeveer 10 jaar fanatiek
geweest bij ’t Kapelleke. Als bouwer en als ontwerper. Hij is
zelfs lid van het Kapelleke’s Amateur Cabaret geweest. Op
dit moment liggen zijn prioriteiten elders.

Onze boomkwekerij teelt bos- en haagplantsoen
zowel in volle grond en containerteelt,
zetstammen, zaailingen en diverse plantgoed.
Het gehele proces van zaadje tot eindproduct
maakt ons blij.
Het is een echt familiebedrijf, Jos en Marion werken op het
kantoor, Jurgen zorgt voor de planning en werkt ook op het
kantoor en Kevin werkt in de loods. Samen met nog 6 mensen
vormen we zo een enthousiast team.
Voor ons was het niet moeilijk om aan te sluiten bij buurtschap
’t Kapelleke aangezien Jurgen en Kevin geboren zijn in de
Kapellekestraat.
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Wij vinden het Kapelleke een toffe buurt en hopen dat
iedereen in deze moeilijke tijd gezond mag blijven.
Jos, Marion, Jurgen en Kevin Denissen

UPDATE WERKGROEP BOUWPLAATS
Afgelopen 6 jaar hebben een aantal buurtgenoten hard
gewerkt om de aanpassingen en vernieuwing van onze
bouwplaats te realiseren. Beginnend met de bouw van
een nieuwe schuur met vele faciliteiten. Waaronder een
invalidentoilet, een openklapbare keuken, een bar/feestzaal,
opslagruimtes, werkruimtes en meer. Na het corsoseizoen
van 2017 is de nieuwe schuur in gebruik genomen door de
bouwmaterialen van de tent in de nieuwe schuur op te slaan,
ook al was deze nog niet helemaal klaar. Om er voor te
zorgen dat er in 2018 een tent en een wagen gebouwd kon
worden, moest er nog wel een klein detail worden afgerond,
de bestrating. De buurt werd opgeroepen en hier werd
gehoor aan gegeven. In grote getalen kwamen mensen naar
de bouwplaats om hun steentje bij te dragen. In 2018 hebben
we onze eerste wagen ‘Momentum’ gemaakt op de nieuwe
bouwplaats. Sindsdien is er veel aandacht geweest om de
bouwplaats te perfectioneren. Plaatsen van het hek, zetten
van een overkapping, elektriciteit en een beveiligingsnetwerk
aanleggen, leegruimen van de oude schuur, ijzeropslag
opruimen, veld om de schuur heen opruimen, vlakken en
inzaaien, bomen planten om de bouwplaats heen en alles
schilderen. Dit harde werken heeft ertoe geleid dat we nu
een mooie bouwplaats hebben die af is en waar we trots op
mogen zijn. Of toch niet..
Toch niet, op 28 maart 2020 hadden we eindelijk het bericht
gekregen, dat de 492ste versie (sorry wat overdreven, het
was nummer 6) van de constructietekeningen voor de tent
eindelijk goedgekeurd waren door de constructeur. Dus
konden we door naar de aanvraag van de vergunning bij
de gemeente. Op 29 mei 2020 is door de gemeente Zundert

de vergunning voor onze tent goedgekeurd en uitgegeven!
Om aan de vergunning te kunnen voldoen, moet er wel het
een en ander aangepast worden aan de tent. De grootste
verandering voor ons is dat de dakliggers niet meer op een
steigerbuis mogen rusten maar direct gekoppeld moeten
worden aan een juk, dat geankerd moet worden aan de
grond. Om dit te realiseren moet de gehele opbouw van
de tent op de schop. Jukken moeten een standaard afstand
krijgen tot elkaar en de jukken worden hoger gemaakt, om de
loopruimte te verhogen. Verankering van boven naar beneden
moet toegevoegd worden, etc. Het afgelaste seizoen van
2020 is goed gebruikt om de eerste aanpassingen door te
voeren. Zo zijn alle jukken en relingen allemaal al aangepast
in lengte, en het dak inclusief nieuwe dakzeilen zijn al klaar.
Maar we zijn er nog niet, er moet nog genoeg gebeuren!
Alle jukken en relingen zullen nog geverfd moeten worden en
de schuine kant van de tent moet aangepast worden om aan
te sluiten op de jukken. De rechte kant van de tent moet ook
nog aangepast worden om de ‘oude’ dakzeilen te kunnen
gebruiken. Daarnaast moeten er nog poeren gestort worden
om de tent te kunnen verankeren aan de grond. Dus nog
volop werk !!!
Gelukkig is dit niet allemaal een vereiste voordat we de tent
kunnen gaan zetten. We zijn nu aan het bekijken welke
noodzakelijke aanpassingen prioriteit hebben om de tent te
kunnen zetten indien het normale corso in september toch
gaat plaatsvinden.
Davy

COLUMN VAN D'N NIL
Gedachten in Coronatijd
Het is een dinsdagmiddag in de maand maart. Ik heb net
samen met Robert mijn rondje wandelen weer goed doorstaan
en de daarbij horende kofﬁe weer heerlijk laten smaken. Wie
had dat gedacht. D’n Nil is aan het wandelen. Toch is het
er van gekomen. Samen met Robert wandel ik doordeweeks
zo veel mogelijk dagelijks zo’n 6 tot 6,5 kilometer en zelfs ik
begin dat lekker te vinden.
Ik moet wel zeggen dat wandelen niet veel bijdraagt aan
het verminderen van de kilo’s, tenminste bij mij niet in
ieder geval. De Coronakilo’s blijken erg hardnekkig te zijn
evenals het virus zelf. Door het mislopen van vele feestjes, het
corsogebeuren en andere gelegenheden waarbij het gebruik
van alcohol gebruikelijk is, had ik eigenlijk verwacht dat de
kilo’s er af zouden vliegen. Niet dus.

Als iets de Coronaperiode wel prettig vindt, dan moet dat
ongetwijfeld de lever zijn. Die is bijna in rust. Verder heb
ik nog maar weinig positieve reacties gehoord over deze
Coronaperiode.
Ik denk uiteraard wel eens aan de jeugd. Ben je rond de
zestien jaar oud, dan moet je eigenlijk ontzettend veel
ontdekken en gaan ondervinden. Ik denk maar aan mijn eigen
periode. Met Ivo van Hassel, Frank van Beek, Ed de Bakker,
John van Dijck en Cees van Erk hadden wij de helft van de
garage van ons thuis ingericht als clubhuis. Een bankstel,
wat losse stoelen, een dressoir en uiteraard een koelkast
met de nodige frisdrank. Boven het dressoir hing een groot
bord met de naam van ons clubhuis: “FLASH”. Vrijdagavond
was het clubavond. Dan kwamen de brommers bij ons de
gang in gereden en werden daar gestald. Spijkerjasje aan
en sommige al met een buil shag in het bovenzakje van het
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COLUMN VAN D'N NIL
spijkerjack. Rikken was steeds het programma van de avond
en als je wat wilde drinken stopte je 25 cent in de pot. Van
de opbrengst werd weer nieuwe frisdrank en chips gekocht.
Ook de verjaardagen van de clubleden werden steevast in
het clubhuis gehouden. De halve schuur werd een hele schuur
en de gasten (meisjes) konden worden ontvangen. De eerste
prille liefdes ontstonden daar en op menige plaat of cassette
uitvoering werd een langzame dans gedaan met hier en
daar een kusje. O, wat spannend was dat!
Met oud en nieuw werden ook de slaapzakken in de schuur
gelegd en onder de houten veilingkist werden de door de
ouders verboden alcoholische versnaperingen verstopt.
Onze pa moet hebben geweten dat het niet altijd goed was
gegaan, want zijn peeën waren de andere morgen helemaal
ondergekotst. Zo heb ik Ineke leren kennen. Zij was met haar
vriend Jos naar ons clubhuis gekomen om oud en nieuw te
vieren. Hij mocht er van ons niet in, want jongens hadden we
al genoeg. En toen gebeurde het. De vonk tussen mij en Ineke
sprong over en het was einde vriend Jos. Ineke was 14 en ik
15. Toen wij getrouwd waren en in de Berk gingen wonen,
kregen we na een jaartje nieuwe buren. Juist de oude, aan
de kant geschoven ex-vriend van Ineke: Jos.
Toen we nog iets jonger waren (12-15 jaar) waren we lid van
Kontakt. In het inmiddels gesloten cultuurcentrum De Schroef
werd er op zaterdagavond een programma georganiseerd
voor de jonge tieners. Leiders waren o.a. Toine Krijnen, Cor
van Sprundel, Frans Gommers, Toon van Erk en nog enkelen
waarvan de naam mij even is ontschoten. Heel af en toe
mochten we een sneeuwwitje kopen, maar meestal alleen
maar fris. Na aﬂoop nog een frietje bij de “Seit” en voor
23.00 uur thuis!
Wat een tijd was dat! Nu zit de jeugd thuis, achter de
computer. Te wachten totdat ze weer mogen.

zijn er honderden vragen te verzinnen. Speculeren doen we
volop, maar niemand kan een juiste voorspelling doen.
Ik ben toch wel een beetje bang voor de toekomst. Hoeveel
dingen gaan er verdwijnen, welke verenigingen kunnen het
ﬁnancieel niet meer bolwerken, is er nog genoeg animo enz.
Eigenlijk moeten we van al die hedendaagse negativiteit iets
positiefs maken.
Wat zou het mooi zijn om met de ouderen van ’t Kapelleke
van de zomer op een vaste morgen/middag te gaan ﬁetsen
of te gaan wandelen. Lekker bezig zijn, slap ouwehoeren en
op tijd een bakske kofﬁe. Of een kaartje leggen in de schuur,
bloemen plukken, in ieder geval samen er iets van maken.
Daar word je gelukkig van.

Ik heb het zo juist over de jeugd gehad, maar ook de ouderen
vervelen zich. Er is zo weinig. Op de televisie alleen maar
praatprogramma’s met mensen die het allemaal veel beter
weten. Dat is niet zo erg want die zijn er veel, maar ze
krijgen steeds maar een podium om onzin uit te kramen en te
vertellen wat er allemaal verkeerd gaat of is gegaan. Lekker
gemakkelijk als je van de zijlijn alleen maar kritiek hoeft te
spuien. Politieke partijen die goedkoop huizen gaan bouwen,
ziektekosten omlaag gaan brengen en noem maar op. Ik zeg
dan altijd maar: Dat kun je nu wel roepen”, maar weet je ook
hoe je dat gaat doen?”. Ik neem niet aan dat meneertje Klaver
of vrouwtje Ploumen zelf stenen gaan sjouwen. Dan blijft het
antwoord achterwege. Er zijn nu eenmaal dingen die niet
zo maar terug te draaien zijn. Kom met concrete plannen…,
ik geef het op. Ik maak me toch alleen maar kwaad op die
politici die aan het eind van deze pandemie het hoogste
woord hebben en zelf nog niets hebben gepresteerd.

Op dit moment spreek je echter elkaar nauwelijks en alles
staat op een erg laag pitje. Je kunt elkaar ook niet motiveren.
Dat hebben we gemerkt naar aanleiding van de laatste
Nieuwsbrief van onze buurtschap. De nieuwe opzet van
de AC vraagt steeds om mensen die willen helpen met het
organiseren van een of meerdere activiteiten. Er is echter
geen enkele reactie bij ons binnengekomen. De mensen die
zich vorig jaar hebben opgegeven zullen wij opnieuw gaan
benaderen. Als daar weinig uitkomt, dan wordt de uitkomst:
geen activiteiten meer!

Als deze editie van het ’t Kapstokske bij iedereen in de bus
valt of op het scherm verschijnt, zijn de maatregelen hopelijk
weer wat versoepeld. Kunnen we weer bij elkaar komen?
In wat voor vorm gaan we het Bloemencorso beleven? Zo

Tot zo ver deze column en blijf positief! Samen trekken we
de kar!

Dit jaar wordt die leegte nog enigszins opgevangen door
activiteiten van de jubileumcommissie, maar activiteiten zoals
de bingo, bbq, buurtfeest, kinderochtenden, kinderbuurtfeest
en najaarsactiviteit komen dan te vervallen. Heb je interesse?
Meld je dan alsnog aan via: ac@buurtschap-kapelleke.nl /
06-18207348 (Cees) en geef je voorkeur(en) aan.

D’n Nil
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FOTOPUZZELTOCHT TER ERE VAN
75 JARIG BESTAAN
De eerste activiteit van dit “ feestelijke “ jaar heeft plaatsgevonden.

Iedereen bedankt namens ons. Wij vonden het echt super
leuk om mee te doen.

De feestcommissie had een foto puzzeltocht voor de
volwassen georganiseerd en een letter zoektocht voor de
kinderen. Super goed in elkaar gezet. Voor de deelnemers
zaten er behoorlijk wat uitdagingen in. Wij, Eveline, Marcel,
Britt en ik gingen ook de uitdaging aan. Dag 1 viel letterlijk
in het water, inclusief papieren, maar wij zijn diehards en
gaan gewoon door. (alhoewel…. niemand tegen gekomen
die dag!) Toch hebben we toen al veel gedaan. Daarna
nog verschillende keren rond gelopen al dan niet samen.
Ondertussen was de rest van de buurtjes ook fanatiek
bezig. Als we elkaar tegen kwamen was het: heb jij die
al? die ene is moeilijk he. Ja geweldig, iedereen heel
enthousiast maar natuurlijk niks verklappen. De foto’s die we
niet konden vinden, bleken ondertussen door de bewoners
wat veranderd te zijn in de zin van: tuin gesnoeid, plant
verplaatst, brievenbus verplaatst. Gelukkig kregen we hier
bericht over anders liepen we nu nog rondjes.

Wij hebben ook alle antwoorden goed, ben toch benieuwd
wie de notaris is geweest die na een bak bier de winnaar
heeft getrokken??????
Groetjes, Anita

Zondag 28 maart kregen de deelnemers een lekker pilsje
thuisbezorgd om ‘s avonds tijdens de online prijsuitreiking
samen te kunnen proosten. Aantal deelnemers van de tocht
was 81 en er hadden er “maar” 15 het juiste antwoord.
Bij de kinderen hadden er 25 meegedaan en 9 het juiste
antwoord n.l.: eierdopjes. Claudia was als razende reporter
onderweg naar de winnaar bij de kinderen en belde aan bij
Sebas en Tess Hendrikx. Die waren helemaal blij en onder
de confetti ondertussen want ja dat hoort er natuurlijk bij.
Alle kinderen kregen een envelop met een tegoedbon voor
een ijsje bij de Bolle Buiken. Dat wordt smullen. Ondertussen
was razende reporter Olga vertrokken naar de winnaar van
de fototocht. Daar werd aangebeld bij Daphne en Wesley.
Die kregen o.a. een mooie beker gevuld met paaseitjes en
natuurlijk ook ﬂink wat confetti.

Oplossing Foto-Wandeltocht
1 Kapelakker 10
2 Kapellekestraat 14
3 Katerstraat 81
4 Katerstraat 61
5 Veldstraat 31
6 Kappelakker 42
7 Hertogstraat 5
8 Zandakker 23
9 Willem Passtoorsstraat 65
10 Willem Pasatoorsstraat 68
11 De Brug 1
12 Hertogstraat 35
13 Kapellekestraat 8
14 Veldstraat 18A
15 Katerstraat 44
16 Hertogstraat 17
17 De Brug 24

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Willem Passtoorsstraat
Willem Passtoorsstraat
Katerstraat 71A
Veldstraat 28
Kapellekestraat 13A
Hertogstraat 57
De Brug 23
Zandakker 8
Willem Passtoorsstraat
Akkermolenweg 5
Katerstraat 45
Willem Passtoorsstraat
Kapellekestraat 3
Kapelakker 11
De Brug 28
Akkermolenweg 2A
Willem Passtoorsstraat

46
60
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80

35 Hertogstraat 39
36 Kapelakker 27
37 Veldstraat 11
38 De Brug 44
39 Zandakker 19
40 Willem Passtoorsstraat 55
41 Willem Passtoorsstraat 33
42 De Brug 4
43 Hertogstraat 33
44 Kapelakker 51
45 Kapelakker 2
46 Zandakker 22
47 Willem Passtoorsstraat 46A/B/
Akkermolenweg 1
48 Hertogstraat 11
49 Akkermolenweg 3A
50 Kapelakker 9
17
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BESTELLEN JUBILEUM SHIRT
Dit jaar bestaan wij 75 jaar. Een mooie leeftijd om een feestje
te vieren, extra activiteiten te organiseren en een kadootje
(dat je zelf mag betalen) te regelen. Wesley van Genk heeft
voor ons het jubileum shirt ontworpen. Dankjewel Wesley,
hij is mooi geworden! Tijdens de jaarvergadering is het shirt
gepresenteerd. Vanaf vandaag is het shirt te bestellen.
Wat hebben we:
- herenpolo
B&C Safran
maat S M L XL 2XL 3XL
- damespolo
B&C Safran Timeless
maat XS S M L XL 2XL (dit is een damesmodel)
- kinderpolo
B&C Safran
maat 5/6 7/8 9/11 12/14
- kindershirt
B&C Exact 190
maat 3/4 5/6 7/8 9/11 12/14
(dit zijn dezelfde als onze coroshirts)
LET OP damespolo valt klein uit, advies is om 1 maat
GROTER te bestellen
Vergelijking voor de damespolo -> Olga van Hassel M Claudia Godrie XL
Vergelijking voor de herenpolo -> Luca Verstijlen S - Wesley
van Genk L - Cees van Overveld XL
Wat kosten ze:
- heren-, dames- en kinderpolo € 20,00
- kindershirt € 15,00

Hoe kun je bestellen:
Per mail (secretaris@buurtschap-kapelleke.nl) of per app
(06-50840083 Olga)
Vermeld
het soort shirt
(herenpolo, damespolo, kinderpolo of kindershirt)
de maat
aantal stuks
naam, emailadres en telefoonnummer
Geef je bestelling door voor 25 april.
Hoe mooi is het om in dit jubileumjaar met heel de buurt in
onderstaand shirt te feesten. Dus BESTELLEN maar!
Groetjes commissie 75 jaar bestaan ’t Kapelleke

DE KNOLLEN ZIJN UIT DE KUIL
Afgelopen najaar hebben we zowat het gehele veld gerooid
en de knollen daarvan ingekuild in ons oude schuurtje bij de
bouwplaats. Om straks weer te kunnen planten zijn we op
10 maart jl. begonnen met het verwijderen van de rouwenis,
het open maken van de kuil, het splitsen van de knollen en
het tellen van de soorten in de gaasbakken.
Vanwege Covid-19 richtlijnen was het niet mogelijk om
daar met een grote groep mensen in te vliegen en daarom
heeft Cees Hoendervangers een mooi schema gemaakt. Op
deze manier werd er altijd met 3 personen (met of zonder
mondkapje en altijd op 1,5 meter) aan de kuil gewerkt, was
eigenlijk 1 teveel, maar je kunt niet alles volgens de regeltjes
doen he.
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DE KNOLLEN ZIJN UIT DE KUIL
In de avonduren werd de rouwenis en het afval naar de composthoop van de Bie gereden, zodat de senioren overdag
onverschrokken door konden gaan met uitzoeken en splitsen
van onze knollen.
Onder het genot van een lekker bakkie kofﬁe, gezet door Els,
is alles voortvarend verlopen en zo werd mij op 24 maart
gemeld dat de klus op een haar na geklaard was en dat
het restje op vrijdag door René en Gerard afgewerkt zou
worden.
Zo kunnen we melden dat het eindresultaat (± 17.000 stuks
knollen) er niet om liegt, dus laat het corso maar komen!!
Iedereen die hier zijn of haar steentje aan bij heeft gedragen
Bedankt!!
Ook moeten we al die knollen nog ff in de grond gaan stoppen, dit staat gepland op vrijdag 30 april en zaterdag 1 mei
en zal volgens de dan geldende COVID-19 regels uitgevoerd
gaan worden. Verdere info hierover volgt.
Ruud

NIEUWE WEBSITE
Het
zal
hopelijk
al
opgevallen zijn dat onze
buurtschap een vernieuwde
website heeft. Er waren een
aantal redenen om een en
ander te herzien.
Eind 2019 ontstonden
er problemen met de
e-mailverzending. Bepaalde
zendingen kwamen niet
aan bij de ontvangers,
ondanks dat we binnen de
gestelde grenzen bleven.
De ondersteuning van de
provider vonden we niet
erg optimaal. Met John
waren we al in overleg om
een en ander aan te gaan
passen. Helaas kwamen
door zijn overlijden deze
plannen niet meer van de
grond.
Gelukkig hadden we de meeste gegevens paraat om de
website voort te zetten, maar door updates en instellingen
van de verschillende Wordpress-onderdelen werd het er niet

sneller op en gingen onderdelen zelfs haperen. Bovendien
ontbrak een tegenwoordig vereist veiligheidscertiﬁcaat en
was de website niet responsive (ofwel: de lay-out paste zich
niet goed aan, aan de schermformaten van smartphones,
tablets en desktopcomputers)
Uiteindelijk is besloten een geheel nieuwe start te maken bij
een ander hostingbedrijf. De nieuwe website draait nu met
Joomla, is voorzien van een veiligheidscertiﬁcaat (https) en
past zich netjes aan de gebruikte apparaten aan. We merken
tevens dat het dataverkeer nu ook een stuk sneller gaat.
De lay-out is zoveel mogelijk gelijk gebleven aan de vorige,
maar de verjaardagskalender is bijvoorbeeld verdwenen
in verband met privacy-regels. De fotogalerijen zijn wat
afgeslankt en zijn nu wat makkelijker te downloaden.
Ter gelegenheid van ons 75-jarig jubileum zijn alle Kapellekewagens op de startpagina in één diashow ondergebracht.
Met een klik op een foto kan worden doorgeschakeld naar
het Coro-archief.
Een website is nooit helemaal af. Er kunnen/moeten nog wat
zaken worden toegevoegd en ingesteld, afhankelijk van de
wensen. Suggesties zijn natuurlijk altijd welkom. Het beheer
is momenteel in handen van Jan. Rens Gommers wordt de 2e
webmaster. In de toekomst kunnen meerdere auteurs worden
toegevoegd.
21

22

PRIKBORD

Van Lef Hagens kregen we deze tekening.

VOORJAARS
ACTIVITEIT

FEESTWEEKEND
75 JAAR VERZET

Op zaterdagmiddag 24 april organiseert de
activiteitencommissie een FietsBINGOtocht voor alle
buurtgenoten, rekening houdend met de dan geldende
Coronaregels. De afstand zal ongeveer 18 kilometer zijn.
Onderweg zijn er cijfer-opdrachten en uiteraard wordt er
voor een versnapering gezorgd. Je kunt starten tussen
13.00 uur en 13.30 uur vanaf de bouwplaats.
Bij slecht weer zullen we de tocht verzetten. Meer informatie
nodig, mail naar ac@buurtschap-kapelleke.nl. Noteer deze
datum in je agenda en volg de komende tijd de berichten via
de app en op de website!

Dit jaar is ’t Kapelleke jarig, 75 kaarsjes mogen we uitblazen.
De uitnodiging voor ons feestje op 21, 22 en 23 mei ligt
klaar. MAAR we zullen hem niet gaan versturen….

Wie krijgt zijn bingokaart vol met de opdrachten onderweg?

Aangezien de maatregelen nog steeds niet versoepeld zijn,
hebben we moeten besluiten het feestje uit te stellen naar 8,
9 en 10 oktober. Noteer deze data en zorg dat je bij ons
feestje bent.
Geen feestje in mei, betekent niet dat er geen activiteit is in
mei. Op maandag 24 mei (2e pinksterdag) zal er een
activiteit georganiseerd worden. Verdere informatie volgt
nog via nieuwsbrief en website.
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WIJ WILLEN SPONSOREN VAN
'T KAPSTOKSKE BEDANKEN:

BOOMKWEKERIJ DENISSEN
VAN DIJNSEN BEVEILIGINGEN BV
VISSENBERG SIERTEELT
POELIERSHUIS SCHRAUWEN

Autobedrijf Schrauwen
BASRIJS BV
BergamoHavando
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.
Hoeve Klein Zundert

ALCION HOLLAND BV
VERDAASDONK HOOGWERKERS
JACOBS DECORATEURS
LVN FYSIOTHERAPIE & COACHING

Johan Vergauwen woninginrichting
Juwelier Schrauwen
Luca
Mon Amie
Proef op de Som
Retrovisie databaseontwikkeling
Roks Installatiebedrijf bv
Schildersbedrijf J. Bastiaansen
Sweere
Teletronika
Keurslagerij Verhulst
Van Gogh Montage
Van Voren Accountants B.V.

