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VOORWOORD
Kleuren, kleuren, kleuren. Het Zundertse dahliacorso is altijd heel
kleurrijk. Dit jaar bouwt onze buurtschap een hele vrolijke wagen met
heel veel kleuren. Dan kan ‘t Kapstokske natuurlijk niet achterblijven.
Daarom presenteren wij met trots de artikelen in dit Kapstokske in
full colour. Een bomvolle uitgave met vele foto’s over de afgelopen
activiteiten die allemaal wel door konden gaan, en we hebben weer
een volle corso agenda in het vooruitzicht. Dit moet toch een prachtig
jubileumjaar gaan worden.
Heel veel leesplezier !!!
De redactie

VAN DE
VOORZITTER
Vlak voor het Kruikenbier schoot het door mijn hoofd: moet ik nog
een speech houden misschien? Wat valt er eigenlijk te melden?
Afgezien van het hele Corona-gedoe loopt het best wel goed. De
grote - inmiddels druk pratende, lachende en van biertjes genietende
- groep overziende vond ik het eigenlijk wel prima zo. Waarom zou
ik dat weer onderbreken.
De dag erna had ik het gevoel dat ik het toch wel had moeten doen.
Dat het lekker loopt nu iedereen weer regelmatig naar de tent komt,
maar ook zoveel mogelijk 1,5 meter moet aanhouden. (Zucht!..). Dat
we een leuk kleurrijk ontwerp hebben en hopen op een hoge score.
Maar dat we helemaal nog niet zeker weten of alles wel doorgaat in
de vorm zoals we het corso kennen en dat die onzekerheid onnodig
veel energie kost. Ook dat het goed gaat op het bloemenveld, maar
zorgen hebben over een ander veld na 1 oktober en verder in het
jaar ons 75-jarig bestaan nog gaan vieren…Samengevat het wel en
wee van ‘t Kapelleke in de huidige bouwtijd.
Ik hou eigenlijk helemaal niet van toespraken en blijf liever op de
achtergrond als het in grote lijnen goed loopt. Iedereen, waaronder
ook ons bestuur, functioneert in dat opzicht prima! Mochten er
desondanks toch wat problemen
ontstaan,
lossen
we
die
gezamenlijk wel op.
Misschien had ik dat allemaal
kunnen melden tijdens het
Kruikenbier. Of heb ik het
hier boven alsnog gedaan?
Volgende keer zal ik weer eens
tegen een glas tikken als we wat
te vieren hebben.
Jan
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EEN VREEMD
JAAR...
Nu ik dit stukje schrijf realiseer ik me pas in welk snel tempo
alles gegaan is. 3 á 4 Maanden geleden wisten we nog
van niets en nu staat er een volwaardige corsowagen klaar
om deel te nemen aan het corso 2021 (indien de situatie
het toelaat). In zo’n snel tempo is er nog nooit een ontwerp
gerealiseerd de afgelopen jaren binnen onze buurt. Normaal
gesproken starten we in oktober met het uitwisselen van
ideeën om vervolgens aan de slag te gaan met de maquette.
In januari volgt de keuze en vanaf mei de bouw.
Maar in dit vreemde jaar loopt alles anders……! Nadat Ron,
Wim en ik bij de arm gepakt zijn door Ronald om te kijken of
er misschien een kans in zit om met z’n 4en iets te bedenken
voor het corso van 2022, komt eind april het verzoek vanuit
het bestuur of er interesse is om iets te ontwerpen voor een
“mogelijke” corso tentoonstelling in september. Dat lijkt ons
een aardig tussendoortje om aan deel te nemen. De mannen
van “Flow” hebben hun ontwerp ingetrokken wordt ons
verteld. Bovendien zal er afgeschaald iets gepresenteerd
gaan worden zonder competitie. Het is vooral de bedoeling
dat onze buurt weer lekker aan de slag kan gaan en zo het
corso gevoel weer op kan pakken. Daarnaast is het dit jaar
ook het 75-jarig bestaan van de buurt. Bovendien is het voor
Ron, Wim en mijzelf 25 jaar geleden dat we gestart zijn
met ontwerpen (van de “Boze wolf”). Mooie gelegenheid om
voor de 10de keer samen iets neer te zetten. Voor Ronald
is het zijn 9e ontwerp. Gelet op alle festiviteiten staat voor
ons één ding vast; het moet een vrolijk, feestelijk en kleurrijk
ontwerp worden waarin de buurt zich kan herkennen (want

MET…
VREEMDE VOGELS!
vreemde vogels hebben we volop). Een ontwerp waar onze
buurtgenoten enthousiast van worden (en waar met veel
passie aan gewerkt kan worden).
Geïnspireerd door de creaties van Jacqueline Schäfer zijn
we aan het werk gegaan. Met name haar vreemde vogels,
met hun abstracte vormgeving en fel kleurgebruik spreken
ons erg aan. Daarom wordt besloten dat we hiermee aan
de slag gaan. Vervolgens komt het bericht dat er wel een
rijdend corso zal gaan komen (al dan niet afgeschaald) met
jurering. Dat verandert natuurlijk onze visie op het ontwerp.
Het moet omgezet (opgeschaald) gaan worden naar een
“volwaardige” corsowagen. Er wordt een compositie
gemaakt waarbij 2 vogeltotems de centrale wagen gaan
vormen, vooraf gegaan door een 10-tal kleinere wagens
(oplopend van klein naar groot).
Ondertussen zitten we in juni. In allerijl moet er een maquette
uit de grond gestampt worden (en gepresenteerd aan de
buurt). Nog nooit hebben we in zo’n korte tijd een maquette
(1 op 20) gerealiseerd. Men zegt wel eens “Als de druk het
hoogst is, presteer je het best!” Zo ook in ons geval. 2 á 3
Weken hebben we er aan gewerkt.
Vanaf dat moment gaat de motor op volle toeren draaien.
We zijn, met z’n allen in een positieve ﬂow (excuseer me voor
het pikken van het woord) geraakt. Vanaf het begin krijgen
we veel enthousiaste reacties, positieve medewerking en
alle hulp die we nodig hebben. Dat doet je, als ontwerpers,

goed. Je ziet nu in een snel tempo een wagen gebouwd
worden. Gelukkig, alles is goed en vlot te realiseren. Je ziet
buurtgenoten die er in geloven. Voor ons een extra motivatie
om er het maximale uit te halen.
Het is te hopen dat het ons en de buurt gegund wordt dat het
corso kan rondtrekken, want we hebben een echte optocht
wagen. Zelfs een optocht binnen een optocht! Een vrolijke,
kleurrijke en feestelijke optocht van vreemde vogels. Met in
totaal ruim 40 buurtgenoten die op één of andere manier
betrokken zijn bij het optimaal laten rondrijden van deze
creatie (duwers, bewegers en begeleiders).
Wat het uiteindelijk gaat opleveren; we gaan het zien!
Hoofdzaak is nu dat we gezellig naar het corso toewerken
en dat er een corso (optocht) komt. Mogelijk ligt de situatie
bij het drukken van dit blad anders. Het is niet te hopen.
Vreemde Vogels moet, wat ons betreft, gewoon op straat
komen. Want bij een vreemd jaar horen onze… Vreemde
Vogels!
Tjiep, tjiep, prrrrrrrrrrrrrrt! Héja Kapelleke!
Adrie, Ron, Wim en Ronald
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VOSSENJACHT
Het was weer zover. Een nieuwe buurtactiviteit: “de
Vossenjacht” Vele Kapellekenaren verzamelden zich bij
de tent om vervolgens in groepjes te beginnen aan een
wandeltocht door Zundert. Het weer was prachtig en met een
berg papieren aan opdrachten, raadsels, hersenkrakertjes
en vragen begonnen wij de tocht op zoek naar de “vossen”.
Al snel kwamen wij erachter dat de tocht toch iets lastiger
was dan gedacht. Want hoe herken je nu een vos? En
zijn alle personen die je verdenkt wel een vos? Of zijn ze
gewoon vanuit zichzelf excentriek. We kwamen o.a. een
vakantieganger, oma, visser, tuinman en een zwerver tegen.
Van alle vossen kregen we een letter om vervolgens daarmee
een woord te vormen. En dit was lastiger dan gedacht. Na
een hoop gepuzzel kregen we gelukkig een hint, we moesten
het binnen onze buurt zoeken. Dus het archief van onze
wagengeschiedenis werd erbij gehaald, en jawel hoor: “Pink
Panther”.
Alle antwoorden van de raadsels en vragen werden gelukkig
nog doorgenomen, en dit leverde vele vraagtekens en
discussie op. Want hoe kunnen we dat nu fout hebben?
Het winnende groepje werd beloond met een cadeaumand
en een groot applaus.
Later op de middag hebben we geproost op het bouwseizoen
en werd de maquette van “Vreemde vogels” getoond.
Al met al een super gezellige dag met een mooie aftrap van
het bouwseizoen.
Organisatie en vossen bedankt voor het organiseren. En
hopelijk volgend jaar weer!
Heja Kapelleke !!!
Linsey en Jean-Marie
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FIETSBINGOTOCHT
Corona beheerst al ruim een jaar ons leven. Dag in dag uit
is het vieze woord wel ergens te vinden. Maar 24 april was
de dag dat alles anders werd. Alles werd beter. Alles werd
weer gezellig. Het weer werd weer mooier. Kortom: Het was
tijd voor de FIETSBINGOTOCHT!
Aangekomen op de bouwplaats keek ik met Benthe achterop,
en vergezeld door Timmy en Fay, naar een goede opkomst.
Gelijk werden we aangesproken of we een “papadag”
hadden. Eindelijk ff rust zeiden we nog! Knikkend vroegen we
of er al iets te zuipen was. Maar eerst moest er maar liefst 18
kilometer gestampt worden. En geloof me, dat is met zo een
kleine achterop geen sinecure. Toen we netjes alle bescheiden
hadden ontvangen kwam er meteen onduidelijkheid over hoe
de bingo dan werkt? En wat je kon winnen?

Op de bouwplaats aangekomen kregen we ná een heerlijk
ijsje bij Willem een heerlijk koud pintje aangeboden. Precies
zoals ik hem het liefste heb! De kinderen hebben een
bijzonder vermakelijke dag gehad. En wij trouwens ook. Het
was allemaal super duidelijk en gedetailleerd. Hulde aan
iedereen die het op wat voor manier mogelijk heeft gemaakt
dat deze dag een succes was. Je moet er zelf iets van maken
is dan ook mijn motto! Nou… dat heeft “de buurt” wel
gedaan! Chapeau! Volgend jaar weer?
Met vriendelijke groeten,
Lennart Schrauwen

Verder werd er ook gediscussieerd wie er ging schrijven?
Geertje was duidelijk beter voorbereid dan de papa’s die in
de manden en tassen vooral Fruittella, gummyberen, kleffe
peperkoek, drinken en nieuwe kleren hadden zitten. Geertje
had een ware constructie op zijn ﬁets gebouwd waarbij het
gewoon mogelijk was om én de nummertjes te lezen, én de
nummertjes op te schrijven, én de route bij te houden, én ook
te zorgen dat ze de vouwen niet uit je broek reden op de
openbare weg.
Maar goed: met zo’n constructie op de ﬁets zag je hem
dan ook goed rijden. Een paar straten verder waren we er
achter gekomen dat het beter was geweest wanneer we later
waren vertrokken. We keken uit goed fatsoen nog wel op
de routebeschrijving maar reden maar mee met de rest. De
kinderen begonnen wat onrustig te worden en achter onze
rug om pakten ze tijdens het rijden elkaars handen vast. Wat
dan weer leidde tot onveilige situaties op de soms smalle
wegen. “Papa, gaan we nog naar een speeltuin”? werd het
stopzinnetje van Benthe. Tot vervelens aan toe heeft ze dit tot
het Jan Koekenplein volgehouden. Wat natuurlijk op zich ook
al een prestatie was.
Onderweg werden we in het bos goed in de watten gelegd
door de vrouw van de voorzitter en een van de bestuursvrouwen
wiens man weer druk in de weer was met de organisatie. De
eerste keer dat we voorbij kwamen stopten we maar. Er was
immers snoep, ranja en nog vanalles dat ik vergeten ben.
Een 20-tal minuutjes later kwamen we weer voorbij dat punt.
“Papa, gaan we nog naar een speeltuin”? was voor mij het
signaal om toch maar weer van de ﬁets af te stappen en
nogmaals te graaien in de snoepdoos. IJverig schreven we
alle nummertjes op die op de snoepdoos stonden. Want we
zouden maar eens wat missen.
Uiteindelijk kwamen we bij Jolanda, Marion, Jos en Nol te
rijden. Allebei de mannen nog slechter voorbereid dan wij,
trokken ze kop. Op een T-splitsing zeiden we “rechtsaf”! En
de twee heren deden gehoorzaam wat we zeiden. Op de
routebeschrijving stond linksaf maar daar kwamen ze pas
tientallen meters later achter (had je bij moeten zijn). Stilletjes
aan vorderde het aantal kilometers en dat was maar goed
ook want mijn tong hing onderhand op mijn schoenen.
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EEN GOEDE BUUR
Hoi allemaal, ik ben Jop Hereijgers en ik ben 16 jaar. Mijn
vader en moeder heten François en Yvonne en mijn zus heet
Babs. Ik woon op amper 2 minuten lopen van de tent.
Ik volg de opleiding “monteur mobiele werktuigen”. Een
BBL-opleiding waarbij ik 1 dag naar school ga en 4 dagen
werk. Dat doe ik bij Loonbedrijf Wil Huybregts, waar ik in
de werkplaats sta. Ik onderhoud en repareer daar de trekkers
en de machines. Dat ik bij ‘t Kapelleke heb leren lassen komt
nu ook goed van pas. Nadat ik mijn trekkerrijbewijs heb
gehaald, rijd ik af en toe ook op de trekker.
Na het corso start ik al weer met het 2e jaar. Na deze
opleiding wil ook nog graag de opleiding “loonwerker”
volgen. Dat is ook een BBL-variant waar ik vorig jaar nog niet
aan mocht beginnen omdat ik mijn rijbewijs nog niet had.
In mijn vrije tijd voetbal ik bij de Moer. Dat doe ik vanaf het
moment dat het mocht, bij de pupillekes. Ik ga nu naar de
JO-19, zeg maar de A-jeugd. Ik speel daar rechts achter.
Mijn teamgenoten ken ik allemaal nog van de lagere school.
Samen met Douwe en Lars ben ik ook regelmatig in de tent te
vinden. Dat begon met de kinderochtenden en later dus ook
de lascursussen. Vorig jaar was dat door corona natuurlijk
niet aan de orde. Nu mag het gelukkig weer, maar ik voelde
toch wel een drempel om weer voor het eerst naar de tent

te gaan. Nu (begin augustus) is het nog een maandje hard
werken. En hoewel ook het trainen weer begint zullen jullie
me weer regelmatig in de tent zien!
Ik wil de pen doorgeven aan Lars Hereijgers.

TOEKOMST IN DE SPOTLIGHTS
Hoe heet je?
Jip Jochems
Hoe oud ben je?
14 jaar
Wie zijn je papa en mama?
Ronald Jochems en Marjo Herijgens
Heb je nog broers en/of zussen?
Nee
Wat is je favoriete sport/hobby?
Dansen, trampoline springen en natuurlijk corso
Wat vind je het leukste om te doen in de tent?
Bloemen op de wagen tikken met Lotte
Wat zou je graag doen met het kinderbuurtfeest?
Naar een trampoline park gaan
Als je ooit een wagen mag ontwerpen, wat zou je dan maken?
Oeh, ik denk dat ik dan mijn huisdieren zou maken, twee
(dikke) cavia’s
Als je de baas zou zijn in de tent, wat zou je dan gaan doen?
Zorgen dat iedereen het leuk en gezellig heeft!
Wat je nog graag zou willen zeggen?
Heja ‘t Kapelleke!
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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.

Alción Holland B.V. opgericht in 1996 (Inderdaad 25
jaar jong), is een internationale dienstverlener met een
vergaande specialisatie in het uitvoeren van koel- en
vriestransporten door heel Europa. Overigens breiden we
gestaag onze klantenkring uit met het vervoer van normale
handelsgoederen, welke niet onder geleide temperatuur
vervoerd dienen te worden. Immers door inzet van onze
koel-vries-trailers als zijnde box-trailer zijn de te verladen
normale handelsproducten minder gevoelig voor temperatuur
invloeden en tevens zijn de gesloten trailers minder diefstal
gevoelig.
Wij zijn in het bijzonder gespecialiseerd in het transport van
en naar Italië, Spanje, Frankrijk, U.K., Duitsland, Polen en de
Benelux. Onze medewerkers kunnen opdrachtgevers en (uw)
contacten te woord staan in de volgende talen: NL-B-D-F-GBI-E-PL en evt. PZ (plat Zunderts)
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In 2019 zijn we verhuisd van Breda (Hazeldonk) naar
Roosendaal. Hiervandaan kunnen wij op uw verzoek de
nodige oplossingen bieden voor wat betreft het transport, de
opslag en overslag van gekoelde en niet-gekoelde goederen.
Samen met mijn compagnon Giuseppe Castro geef ik Niels
Pelkmans (voor bekende Pelk) leiding aan een enthousiast
team.
Ik ben opgegroeid in de Hertogstraat, inderdaad midden
in onze buurtschap. Het lag dus voor de hand dat ik bij
‘t Kapelleke terecht kwam. Maar rond die tijd (1975-76-77)
lag de buurtschap stil en werd er niets meer gedaan. Destijds
werd er een vergadering belegd en heeft mijn vader (Toon
Pelkmans) zich gemeld en waarachtig hij kwam terug thuis
met de melding: ”Zo we gaan een corsowagen bouwen en
ik mag voorzitter zijn…”
Al snel ging ik overal mee naar toe en kreeg de smaak te
pakken. Het was een prachtige tijd en ontstonden er direct
nieuwe vriendschappen voor het leven. De tenten waren van
hout (inderdaad ik ben al wat ouder) en meer dan een oud
VW-busje voor de materialen was er niet. Maar laten we niet
terug vallen in oude zaken, onze buurtschap heeft heden een
prachtige bouwlocatie en een groep ﬁjne mensen.

Ben zelf (te) fanatiek geweest zowel in of bij de tent maar
zeker ook op het bloemenveld. De laatste 6 jaar is het wat
minder i.v.m. (te) drukke werkzaamheden, echter als ik even
tijd heb probeer ik toch zo nu en dan te komen. Op het
bloemenveld ben ik graag en heb in het verleden op de
vreemdste tijden mijn steentje bijgedragen.
Ook de corsozondag was ik vaak bij de wagen, eerst als
duwer, later als begeleider, opgeteld zo’n 33 keer. En later
nog eenmaal als ﬁgurant, de wat “oudere” mannen van de
buurtschap werden door de ontwerpers gevraagd om mee
te doen. Het was de bedoeling om op een bepaald ritme,
een slag met een hamer te geven, ik moet zeggen dit was
een daverend succes. Ritme houden zit ons in het bloed en
niemand maar dan ook niemand miste dan ook maar 1
slag… hoewel Inge Vermeiren zal hier een andere gedachte
over hebben…
De redactie heeft gevraagd: Wat vind je de mooiste
corsowagen? Helaas ik kan geen antwoord geven, zit ook
niet in een kiescommissie. Nu kunt u denken waarom niet, je
loopt al zo lang mee. Maar beste lezers ik zou kijken: Hoe
kunnen we zo snel en zo vroeg mogelijk iedereen in de tent
krijgen jong-oud, vrouw-man. Immers hoe meer zielen hoe
meer vreugd…
Wel kan ik mijn mooiste corsomoment noemen en dat heeft
dus geen betrekking op een wagen. Het heeft te maken met
kameraadschap of graag met elkaar omgaan. Ik had een
goede klik met de helaas overleden ome Cor, vader van
Olga en Ivo van Hassel, en opa van Linsey, Shirley, Lotte en

Daan. Cor van Hassel was jarenlang internationaal chauffeur
geweest en ik zit dus ook in de transportwereld. Beide geen
geduld, een wat harde stem en destijds misschien soms iets te
fanatiek. Met ome Cor deed ik dikwijls vroeg beregenen op
het bloemenveld. Soms om 5 uur of 6 uur s ’morgens en altijd
was ome Cor als eerste aanwezig. Ook al was je op tijd nog
kreeg je te horen dat je wat laat was. Toen ben ik een keer een
uur eerder opgestaan en was er om 4 uur, kofﬁe aangezet
en voor de keet gaan zitten… ome Cor kwam er aan op zijn
peugeot ﬁets en natuurlijk sprak ik de woorden; ”Zo Correke
konde weer nie uit bed…?”. Iedereen die ome Cor gekend
heeft kan raden hoe zijn ogen stonden, vol ongeloof want
niemand was eerder dan hem op het bloemenveld. Ik begrijp
dat dit allemaal niet interessant is maar corso is voor mij
niet alleen de wagen...corso is vriendschap – vertrouwen en
samen iets moois maken… tenminste dat vind ik.
Ter afsluiting iedereen veel plezier en maak er iets moois van.
Groet, Niels Pelkmans en namens mijn compagnon met
Italiaanse roots Giuseppe Castro.
Forza ‘t Kapelleke
Alción Holland BV
Ettenseweg 60
NL-4706 PB Roosendaal
E: n.pelkmans@alcion.nl
E: g.castro@alcion.nl
T: 076-5964255
www.alcion.nl
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COLUMN VAN D'N NIL
Spelregels
Waar ga ik het nu weer eens over
hebben? Dat is elke keer weer de vraag
als ik mijn column moet beginnen. Deze
keer had ik het onderwerp eigenlijk al
even in mijn hoofd zitten: “Spelregels”.
Jullie eerste gedachte is ongetwijfeld dat
het een voetbalverhaal gaat worden,
maar dat is maar gedeeltelijk het
geval. Eén van de moeilijkste spelregels
die we kennen is ongetwijfeld de
buitenspelregel in het voetbal. Voor
vrouwen is het blijkbaar extra moeilijk
om de buitenspelregel goed te begrijpen
en daarom wil ik een poging doen om
deze regel op een vrouwvriendelijke
manier uit te leggen.
Stel:
Je bent in een schoenenwinkel en staat
aan de kassa. Voor jou staat nog 1
dame, een sympathieke verschijning
die blijkbaar goed met de kassière kan
op schieten. Het is net alsof ze samen
horen.
Plots zie je in het rek achter de kassière
een paar schoenen waar je direct
verliefd op wordt. Je moet deze hebben.
Maar dan merk je dat die dame voor
jou aan de kassa met dezelfde verliefde
blik naar die schoenen staart. Met een
blik in jouw richting laat ze duidelijk
blijken dat dit paar schoenen nooit in
jouw handen zal komen.
Dan blijkt dat zij haar kredietkaart niet
kan vinden en zij begint driftig in haar
handtas te zoeken naar cash. Op dat
moment besef je zelf dat voorkruipen
geen zin heeft want ook jij hebt
onvoldoende geld bij. De verkoopster
bekijkt jullie rustig en wacht af.
Jouw vriendin, die in dezelfde winkel
toevallig net ook schoenen aan het
passen is, bemerkt plots jouw benarde
situatie en ze reageert, zoals het
trouwens een echte vriendin betaamt.
Zij geeft een teken dat ze haar
geldbeugel in jouw richting zal gooien
zodat jij dan vlug dat paar schoenen
kunt kopen.
Ze zal haar geldbeugel zo werpen dat
die net over het hoofd van die bitch
voor jou vliegt en tussen haar en de
15
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COLUMN VAN D'N NIL
kassière belandt. Jij wipt dan vlug voorbij dat lelijke monster,
vangt de geldbeugel op om dan bliksemsnel die schoenen te
kopen.
Maar: zolang jouw vriendin haar geldbeugel nog niet
geworpen heeft, dat wil zeggen dat die nog niet in de lucht
vliegt naar jou toe, mag jij je hoogstens op dezelfde hoogte
van die geniepige kip bevinden en niet ervoor want anders…
sta je buitenspel! Even voor de duidelijkheid dames: kassière
= keepster en de geldbeugel = bal.
Nou dit is een hele uitleg en dat voor 1 spelregel.
Nu vind ik het overigens wel een rare spelregel. Je staat
binnen het speelveld en je kunt iemand buitenspel zetten. Dat
betekent zo veel als uitschakelen. Dat is toch van de zotte.
Je maakt een grote rechthoek daarbinnen ga je spelen en
dan bepaalt een klein akelige ventje aan de zijlijn, die dus
niet eens mee speelt of dat jij wel of niet bent uitgeschakeld.
En om het nog gekker te maken staat hij direct stil en gaat
dan overdreven met een vlaggetje staan te wapperen of dat
het een feest is. Noem dat maar een feest. Heb je net 50
meter gelopen, steekt dat ventje zijn vlaggetje omhoog en
dan gaat er binnen het veld meestal een oudere man, die
gelet op zijn andere kleren niet eens bij partij A of bij partij
B hoort, ineens irritant hard op een ﬂuitje blazen. Vervolgens
krijg je een hoop discussie en dan mag de tegenpartij de
bal wegschoppen. Wel leuk is dat je weer mee mag doen,
ondanks dat je eigenlijk buitenspel bent gezet.
Maar niet alleen bij het voetballen, maar ook bij het Corso
zijn er spelregels. Zo zijn er 7 juryleden die elk 100 punten
mogen geven. Kijk en daar wringt nu de schoen. Ik heb wel
eens het idee dat op het lijstje van de jury ook nog staat dat ’t
Kapelleke maar recht heeft op 75 punten per jurylid. Hebben
wij dan nog nooit de mooiste wagen gemaakt? Wij van ’t
Kapelleke vinden natuurlijk van wel, de rest van corsominded
Zundert zegt uiteraard van niet, met een enkele uitzondering
na dan. Zouden ze bij de Stichting geen extra spelregeltje er
bij kunnen verzinnen? Dat moet toch wel lukken. Ik zal een
voorzetje doen.
“Bij enige twijfel zullen er voortaan extra punten worden
gegeven aan de buurtschappen die nog nooit eerste zijn
geworden”. En laten wij daar nu toch ook bij horen. Ik stem
voor!

De Stichting zal ongetwijfeld de organisatie van dit jaar laten
vallen onder de noemer gevaarlijk spel. Wat gaat het worden?
Mogen we de meest gekke capriolen uithalen op maandag
in de feesttent? Moeten we eerst langs de teststraat alvorens
we het parcours mogen betreden? Als ik deze column schrijf
is het nog enkele weken voor 13 augustus, de datum waarop
nieuwe maatregelen (spelregels) mogelijk weer van kracht
zijn. Laten we er het beste van hopen. Gevaarlijk spelletje
wordt het zeker.
Volgens de spelregels begint een wedstrijd altijd met een
aftrap, maar die hebben we al gemist! De Aardbeienfeesten
zijn een slap aftreksel geworden van wat het eigenlijk zou
moeten zijn. Ik neem echter toch mijn keeperspetje af voor de
mensen die dan toch nog proberen om er iets van te maken
met de middelen die er nauwelijks zijn.
Nu de aftrap is gemist starten we dit jaar maar een keer met
een opgooiballetje en laat de beste winnen, tenzij ….
Stel je voor, het is een gelijkspel geworden, de verlenging
volgt, nog geen winnaar, dan ook nog penalty’s. Na het
laatste ﬂuitsignaal mag slechts één buurtschap trots zijn
op de behaalde eerste prijs. We hebben er voor geknokt,
hielden stand, maar de penalty’s waren er te veel aan. Weer
geen kampioen, weer dat vervelende mannetje aan de zijlijn
die onze penalty afkeurde omdat onze keeper te vroeg
bewoog. Geen VAR en de scheidsrechter volgt het oordeel
van de grensrechter. Die volgde de spelregels, maar had
ook even naar de geest van de wedstrijd kunnen handelen
misschien …
De andere dag lezen we zoals gebruikelijk in BN/De Stem
hoe geweldig de winnaar van het Zundertse Corso weer
was en ergens in een klein hoekje staat afgedrukt: “Ook ’t
Kapelleke had een leuke wagen, maar de juryleden beslisten
anders, net buitenspel, bedankt en tot volgend jaar”. Gelukkig
is dat kleine vervelende vlaggertje er volgend jaar niet meer
bij. Hij heeft zijn termijn er gelukkig op zitten.

D’n Nil

Wij hebben toch ook weleens getwijfeld aan een juryuitslag.
Neem die stinkende ijsman. Vierde plaats! Ik mag die mannen
van buurtschap ’t Stuk overigens erg graag, maar dat leek
meer op een buitenspelgevalletje waarvoor niet is gevlagd.
Ik weet niet wie er aan de zijlijn stond, maar dat vlaggetje
hadden ze van mij gerust in zijn reet mogen duwen. Maken
wij een keer iets met rook, dan zijn we gewoon laatst en dat
stonk toch ook!
Een andere spelregel is gevaarlijk spel. Serieus, ook daar
hebben wij ons meerdere malen schuldig aan gemaakt.
Denk alleen maar aan de hamer die het publiek in vloog bij
Rabbot. Een hoogtepuntje, maar gevaarlijk spel was het.
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BBQ 'T KAPELLEKE
Zaterdag 3 juni was het weer zover. De jaarlijkse BBQ van ‘t
Kapelleke. Ook dit jaar moest er rekening gehouden worden
met het vervelende covid 19. Hier was de zijtent naast de
schuur met veel tafels en stoelen perfect op ingericht. Dit was
wel nodig want de opkomst voor de BBQ was overweldigend
te noemen met meer dan 80 personen. Ook het geluid en licht
waren weer goed verzorgd door onze licht en geluidsman
John.
Bij aankomst is iedereen aan tafels gaan zitten en na eerst
een bakje kofﬁe, fris en/ of alcoholisch drankje werd de BBQ
aangestoken. Ook dit jaar waren er goede BBQ-koks en
werden we op onze wenken bediend door de dames achter
het buffet. Chapeau voor deze mensen die er toch maar weer
stonden.
Nadat onze buikjes goed en vooral lekker gevuld waren
kregen we geen tijd om uit te buiken want we werden
verdeeld in groepjes. Jong en oud, bekend en minder bekend
kwamen zodoende bij elkaar in verschillende groepjes
te zitten. Nu ging het erom spannen. Wie zijn er goed in
algemene vragen, puzzels en ditjes en datjes oplossen. Er
werd dan ook fanatiek gezocht op mobieltjes en de hersenen
werden hier en daar behoorlijk op de proef gesteld. Menig
gekraak viel af en toe te horen, of waren dat die vreemde
vogels van de WUP?.
Ook goed dat de jongeren met de ouderen gemixt waren
want die zijn vingervlug op hun mobieltjes wat bij de
ouderen onder ons ietsje minder is. In de pauze was er nog
tijd voor een heerlijk toetje. Uiteindelijk nadat alle vragen en

puzzeltjes opgelost waren, kwam er een winnaar uit de bus.
Wie dat ook alweer waren weet ik niet meer, wij in ieder
geval niet, helaas. De nummers 1,2 en 3 hadden prijs. Deze
mochten de prijs smakelijk verdelen.
Er werd daarna nog wat nagekletst, gedronken, nog wat
BBQ-vlees gebakken en rond geserveerd. De avond werd
afgesloten met een dankwoordje van Rens. Al met al wederom
een zeer geslaagde avond en chapeau aan al diegene die
dit mogelijk gemaakt hebben.
Ad Doomen
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WIE IS JACQUELINE SCHÄFER?
Adrie, Ron, Ronald en Wim lieten zich inspireren door de
Vreemde Vogels van Jacqueline Schäfer. Kijk maar eens op
haar website: https://jacquelineschafer.wordpress.com
Daar staan vele kunstwerken afgebeeld.
Jacqueline Schäfer studeerde in 1989 af aan de Gerrit
Rietveld Kunstacademie en begon daarna haar professionele
carrière als kunstenares.
We vroegen haar hoe lang de Vreemde Vogels al bestaan.
“Als schilderij gaan de Vreemde Vogels terug tot 2000. In
2004 besloot ik op een mooie dag dat ik ook beeldjes wilde
maken en bedacht me dat de Vreemde Vogels zich uitstekend
leenden als driedimensionaal object”.
Maakt u alle beeldjes zelf?
“De prototypes maak ik zelf en die worden vervolgens naar
mijn model in opdracht vervaardigd. Ze zijn genummerd en
die nummering werkt hetzelfde als bij zeefdruk. Elk beeld
heeft weer een eigen oplage”.

Kende u Bloemencorso Zundert?
“Nee, ik kende het corso niet tot ik vorige maand benaderd
werd door de ontwerpers met het idee een Vreemde Vogel
praalwagen te maken. Ik vind het heel bijzonder en voel
me zeer vereerd. Ben dan ook heel erg benieuwd naar het
resultaat en kijk ernaar uit om het in levende lijve te mogen
aanschouwen”.
Heeft u nog een aanvullende boodschap aan onze
buurtgenoten?
“Ik hoop dat iedereen enorm zal genieten van de Vreemde
Vogelwagens. De schilderijtjes en beeldjes zijn destijds
gemaakt met heel veel plezier en liefde en ik hoop dat
iedereen dat ook zal voelen als men de praalwagens ziet”.
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GTC RALLY
Vanuit ’t Kapelleke kwam de vraag om te helpen bij de GTC
Rally op 10 juli 2021. In totaal hadden hier 11 buurtgenoten
gehoor aan gegeven. We werden ingedeeld bij 4 posten
in Klein-Zundert voor toegangscontrole. Op KLZ02 stonden
Maikel en Tommie. Deze post was op de Luitertweg. Op
KLZ03 stonden Marcel, Olga en Shirley. Later sloot hier
Eveline nog bij aan. Deze post was gesitueerd aan de
Stuivezandseweg ter hoogte van kinderdagverblijf Donkies.
Bij deze posten konden bezoekers kaartjes kopen om de
rally te bezichtigen. Op KLZ03 was tevens een PIN-apparaat
aanwezig. Hoe toevallig dat ze net Olga hadden uitgekozen
om dit apparaat aan haar telefoon te koppelen.
Op KLZ04 stonden Wim, Richard en Ronald om de
Bredaseweg/Palmbosstraat te bewaken voor ongewenste
indringers. Tenslotte stonden op de Bredaseweg/
Stuivezandseweg bij het ﬁetspad op KLZ05 Linsey en Ivo.

bij, naast het lunchpakket, om er zeker een week te kunnen
bivakkeren. Maar tegen het vallen van de avond begon de
lucht te betrekken, waardoor we ons konden opmaken voor
een stevige regenbui. Gelukkig hadden we paraplu’s bij om
ons droog te houden. We kregen er zelfs nog 1 extra van een
paar vriendelijke voorbijgangers. Bedankt nog, Pelk.

We werden om 15.00 uur in de schuur bij ’t Kapelleke
verwacht om door Sam geïnstrueerd te worden. Nadat
de instructies waren afgerond en de PIN-automaat was
geïnstalleerd hebben we nog snel een groepsfoto voor de
tent gemaakt.

Op de ﬁets zijn we vervolgens naar onze posten gereden.
Sam kwam met de auto achterop om de lunchpakketjes
vanuit de organisatie te bezorgen. Leermomentje: zet je auto
nooit te dicht naast de sloot, of probeer je in ieder geval te
herinneren dat er een sloot ligt.
Na het plaatsen van de dranghekken konden we ons
opmaken voor de lange dag. Dat de organisatie van de rally
erg op hun punten staan, bleek wel toen ons hek een paar
meter te ver bij het parcours stond. Een van de auto’s die
de controle van het parcours uitvoert voordat de rally begint
kwam dit nog even piekﬁjn mededelen. Maar goed, nu weet
ook Olga in ieder geval wat een remzak is….
Helaas was niet vanuit alle controleposten het parcours
te zien, wat voor sommige van ons de dag wel heel lang
maakte. Tot halverwege de eerste doorkomst van de rally
was het heerlijk weer. We hadden ook genoeg proviand
22

Rond 18.30 uur kwam Eveline onze post nog versterken.
Ze was zo slim om met de auto te komen, waardoor we
ook nog even droog konden zitten. Sam ging rond 19.00
uur voor iedereen friet met een kroket halen, zodat we toch
nog iets warms te eten hadden. Wij hebben dit nog in een
knusse setting met z’n vieren in de auto opgegeten. Intussen
was het weer droog geworden, waardoor het toch nog een
aangename avond werd. Later op de avond kwam Bas
ons nog vergezellen. Aangezien we toen toch met genoeg
mensen de post bemande (of bevrouwde) zijn Marcel en Bas
even verderop de rally gaan kijken.
Voor ’t Kapelleke heeft deze dag uiteindelijk nog een leuk
bedrag opgeleverd om de kas te spekken. Wat ons betreft
willen wij deze post volgend jaar wel weer bezetten.
Eveline en Marcel
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Tijd voor een feestje op 8, 9 en 10 oktober 2021
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Noteer deze data in je agenda en zorg dat je er bij bent.
Verdere informatie zal volgen.

Buurtschap ’t Kapelleke bestaat 75 jaar en dat gaan we vieren.
Op vrijdag 8 oktober willen we samen met jullie het feestweekend openen.
Vanaf 19.00 uur zijn jullie van harte welkom voor een hapje en drankje.
Om 19.30 uur wordt de avond officieel geopend.
Gedurende de avond treed het KAC, terug van weggeweest, regelmatig op en zal DJ xxx voor de muziek zorgen.
Wij zouden het leuk vinden om ons jubileum samen met jullie te starten.
En zien jullie graag op deze openingsavond.
Tot vrijdag 21 mei op onze bouwplaats aan de Kapellekestraat 6BY (naast/achter fysio Kevenaar).

1946 – 2021
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KRUIKENBIER
Een kruiwagen vol biertjes te kust
en te keur tijdens het traditionele
Kruikenbier op 30 juli.

BOERENDART
Bij de Boerendart van buurtschap Veldstraat speelden we mee met 2 teams.
Kapelleke 2 eindigde op de 4e plaats, en ons eerste team eindigde op de 11e
plaats. Niet slecht op een ranglijst van 33 teams! Heja Kapelleke!
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KINDERCORSO
Onder voorbehoud is er dit jaar weer een normaal
kindercorso. In tegenstelling tot vorig jaar zou het dan weer
mogelijk moeten zijn de wagentjes te bouwen op onze
bouwplaats.
We hebben echter een probleem: De Werkgroep Kindercorso,
die afgelopen jaren alle zaken regelde, heeft aangegeven te
stoppen met deze activiteit.
We zijn daarom op zoek naar buurtgenoten en/of ouders
die het stokje willen overnemen in de vorm van coördinatie,
toezicht, hulp bij de bouw en verzorging van de catering.
Mocht je geïnteresseerd zijn ons hierbij te helpen, laat het
ons weten via secretaris@buurtschap-kapelleke.nl.
We hebben dus weer de intentie om het gezamenlijk bouwen
mogelijk te maken maar het is mede afhankelijk van nieuwe
werkgroepleden en de coronamaatregelen.

APART VELDJE
VOOR DE STEK
Op 21 april en 4 mei zijn de stekjes opgepot en bij Erwin
Vissenberg in de kas gezet om even lekker door te kunnen
groeien alvorens we deze uitplanten.
Erwin heeft de stekjes lekker vertroeteld en zodoende
konden we op 7 juni alles uitplanten. Louis van de Broek is
zo aardig geweest om ons uit de brand te helpen met een
mooi stukje grond voor de stek aan de Luitertweg. Op ons
veld aan de Stuivezand was namelijk geen plaats meer om
de 2000 stekjes uit te planten.
Louis had de grond nog even lekker van mest voorzien en
de gaatjes waar de plantjes in moesten komen, keurig geponst. Zo konden we op een stralende maandagavond de
stek uitplanten en beregenen.

In een volgende nieuwsbrief volgt meer informatie.

Met een mooi ploegje van 9 mensen was dit klusje dan
ook in een mum van tijd geklaard, allen dank hiervoor. Nu
zijn we bijna 2 maanden verder en alles begint lekker te
groeien, zodat we hopelijk veel mooie bloemen kunnen
plukken voor onze “Vreemde Vogels”.
Mocht je in de avonduren zin hebben om lekker een beetje
buiten te werken, dan ben je altijd welkom op maandagavond en woensdagavond op één van onze velden, houd
hiervoor de “Kapellekes Veldploeg app” in de gaten.
Mocht je daar nog niet inzitten, laat het me dan weten,
zodat ik je toe kan voegen.
Groetjes,
Ruud Bartels
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RetroVisie

PRIKBORD
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WIJ WILLEN SPONSOREN VAN
'T KAPSTOKSKE BEDANKEN:

BOOMKWEKERIJ DENISSEN
VISSENBERG SIERTEELT
POELIERSHUIS SCHRAUWEN
ALCION HOLLAND BV

Autobedrijf Schrauwen
BASRIJS BV
BergamoHavando
Bouwbedrijf John Havermans
Cafe Zaal Victoria
Dave Mutsters autoservice
De Bruijn mechanisatie
De Tuinstylist
Ruud Everaerts schildersbedrijf / Hairlooks
Decohome – De Verfmolen
Gotech B.V.
Johan Vergauwen woninginrichting

HOOGAERTS LICHTTECHNIEK
DE KROM
LVN FYSIOTHERAPIE & COACHING

Juwelier Schrauwen
Luca
Mon Amie
Proef op de Som
Retrovisie databaseontwikkeling
Rodeko Elektrotechniek
Roks Installatiebedrijf bv
Schildersbedrijf J. Bastiaansen
Sweere
Keurslagerij Verhulst
Van Gogh Montage
Verdaasdonk Hoogwerkers

