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VOORWOORD
Corona en feesten. Is dit een combi die samen gaat? Corso 2021,
75 jarig bestaan en een eerste publieksprijs. Deze editie leent zich
dan ook om terug te blikken op een uniek alternatief corsojaar, en
op een mooi jubileum. Twee memorabele momenten die we niet snel
zullen vergeten.
Daarom presenteren we een editie vol mooie verhalen, mooie foto’s,
die ons weer even terug brengen naar die verdiende publieksprijs en
naar dat mooie feest vanwege ons 75-jarig bestaan.
Na het lezen van dit blad, staat in ieder geval vast, dat zeker voor
‘t Kapelleke Corona en feesten een hele goede combi kan zijn.
Heel veel leesplezier !!!
De redactie

VAN DE
VOORZITTER
Terugblikkend naar de evaluatieavond in september mogen we toch
wel de conclusie trekken dat we ondanks alles een prachtig bouwjaar
achter ons laten. Minpuntjes zijn er altijd wel, maar complimenten
werden gul gegeven. De achtste plek viel misschien wel tegen, maar
de eerste publieksprijs maakte weer veel goed. Enkele weken later
konden we ook nog eens genieten van een jubileumfeest dat dankzij
de jubileumcommissie en een club goedgezinde weergoden als zeer
geslaagd de boeken in kan.
Helaas ging het daarna toch weer mis met de besmettingscijfers: de
graﬁek lijkt wel op die van een bergetappe van de Tour: We zijn
weer op weg naar een volgende steile col. Het wordt tijd dat de ﬁnish
in zicht komt. Daarna een nieuwe ronde met nieuwe kansen. Kunnen
we live het nieuwe jaar inluiden en vergaderen of moet alles weer
online? Krijgen we weer een normaal corso? Het lijkt allemaal nog
ver weg, maar dat dachten we vorig jaar ook.
En afgezien van corona: Hebben
we straks een bloemenveld?
Houden we nog genoeg inkomsten?
Kunnen we weer op jullie rekenen?
Laat ik deze donkere dagen maar
gebruiken om alles weer eens op
een rij te zetten en ook de goede
dingen niet te vergeten. Ik hoop dat
jullie hetzelfde gaan doen.
Fijne feestdagen en een gezonde
jaarwisseling!
Jan
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WAT IS HIJ
LELIJK...
Zondagmorgen 07.00 uur.
Langzaam komen de “Vreemde vogels “uit hun kooi gevlogen.
Wat zijn ze mooi. De kleuren, de opbouw, de kleine vogels,
de grote wagen. Wat is er goed gebouwd door de buurt.
Wat is er mooi en strak getikt. Bloemen geen probleem
geweest, bloemen zat dit jaar!
Op naar de veiling. Onderweg alleen maar complimenten!
“Dat wordt een eerste prijs voor jullie”, “als die niet bij de
eerst drie zitten, weet ik het niet meer”, “Strakke bak, eerste
drie is zeker”. Zou het dan eindelijk toch een keer…?
Zondagmiddag in de tent, optocht kijken. Wie had dat
ooit gedacht! Iedere buurt wordt even in beeld gebracht en
daarna wordt gelijk de prijs bekend gemaakt. Er zijn drie
gouden stoelen waar de vertegenwoordiger van de buurt op
mag gaan zitten als je bij de eerste drie bent geëindigd. Die
buurten krijgen ook bezoek van een cameraploeg. Spanning
is om te snijden. Stemming zit er goed in.
Al twee gouden stoelen bezet. Nog geen cameraploeg
gezien. Zou die op het parkeerterreintje bij Kevenaar staan?
“En dan ‘t Kapelleke. 550 punten, goed voor een 8e prijs.”
Weg stemming, teleurstelling overheerst. Hoe kan dat nou.
Iedereen (publiek langs de kant) zei toch dat we grote
kanshebbers waren? Dachten wij zelf dat ook niet een beetje?

MAAR WAT IS TIE MOOI!
Rond een uur of half acht s’avonds, dan maar afgebrand naar
huis. Afgebrand door de slapeloze nachten, ingeademde
verfdampen of door de teleurstelling? Ik weet het niet.
De volgende dag met al de ontwerpers afgesproken om rond
14.00 uur naar de veiling te gaan om alles nog eens goed
te bekijken. Onderweg alvast een beetje geëvalueerd. De
eerste teleurstelling was eruit.
Laat ons eerlijk zijn, “een 8e prijs voor ’t Kapelleke” zijn we
jaren blij mee geweest. Ons streven was toch altijd bij de
eerste 10. Daar doen we het voor! Dus niet te lang treuren.
Halverwege krijgen we een telefoontje van Sam. Of wij langs
de Corsobalie op de Industrieweg willen gaan. We krijgen
toch nog een prijs. Druk speculerend komen we al snel tot
de conclusie dat dit wellicht toch een publieksprijs moet zijn.
Daar aangekomen blijkt het inderdaad dat we een
publieksprijs hebben gewonnen alleen weten we nog niet
welke. Van den Heikant en Laer-Akkermolen zijn er ook
vertegenwoordigers. Het gaat dus tussen ons drieën.

Heikant derde publieksprijs! Yeah, we zitten bij de laatste
twee kanshebbers voor de publieksprijs. Spanning stijgt!
Laer-Akkermolen tweede, dus we hebben hem. De eerste
publieksprijs. Voor het eerst in onze geschiedenis! Blij vallen
we elkaar in de armen. Snel de rest van de buurt informeren.
Die zitten voor een groot gedeelte bij Café 2. Snel rondje
veiling en dan naar de buurt.
De tocht van de veiling naar Café 2 voelt toch als een
triomftocht. Gelukwensen van iedere buurtschap die we
tegen komen, vaak ook van mensen die je helemaal niet kent.
Vaak met de toevoeging dat we ook bij de jury veel hoger
hadden moeten eindigen. Juichende ontvangst bij de rest van
de buurt.
s’Avonds bij den Bels toch nog een leuk feestje gebouwd.
Inclusief stagediven. Alles bij elkaar toch een heel geslaagd
corsojaar!!
Beste Kapellekenaren, dit hebben we samen toch maar weten
te bereiken. Allemaal hartstikke bedankt hiervoor!
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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.

Ik ben Jan Bastiaansen en eigenaar van schildersbedrijf
Jan Bastiaansen. Het bedrijf is een schildersbedrijf in de
breedste zin van het woord. Ook glas en behangwerk valt
onder mijn werkzaamheden. Ik ben mijn bedrijf 10 mei
1999 opgestart, dat is dus nu intussen al ruim 22,5 jaar.
Gezien de toekomst heb ik in petto om geleidelijk af te gaan
bouwen, maar momenteel is het werk en daarmee het bedrijf
juist groeiend en komt er 2 man personeel bij. Dus wat het
uiteindelijk gaat brengen is altijd moeilijk te voorspellen,
maar dit wacht ik rustig af.
Na die ruim 22,5 jaar ben ik nog steeds trots op wat we
doen. Dat mensen blij worden van het werk wat je levert, en
dat een nieuw behangetje of een schilderbeurt een huis gelijk
een andere look geeft en een huis hier vaak erg van opknapt.
Hier word ik nog altijd blij van.
Ik ben geen actieve corsobouwer, mijn bijdrage bestaat
voornamelijk uit het sponsoren van verschillende buurten.
Mijn lidmaatschap heb ik bij buurtschap de Lent. Maar ook
daar ben ik geen actieve bouwer. Wel heb ik bij verschillende
buurtschappen een bijdrage geleverd in het spuiten van
bloemen en het spuiten van het onderstel. Dit jaar heb ik ook
bij ‘t Kapelleke een bijdrage geleverd in het spuiten van de
bloemen.

langs, al is het maar
om een pintje te
drinken en van de
sfeer te proeven. Ik
wil ‘t Kapelleke nog
feliciteren met de
1ste publieksprijs.
Dit laat toch zien
dat
de
wagen
door de bezoekers
gewaardeerd
wordt,
en
dat
zijn
toch
de
belangrijkste
mensen voor wie je
de wagen bouwt.
Dan sluit ik graag
af met mijn motto:
Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg, en “Easy
Livin” naar een mooi nummer van Uriah Heep. Ik wens jullie
allemaal veel plezier met bouwen en feesten in de toekomst,
wat gezien ik weet van ‘t Kapelleke, vast goed gaat komen.
Tot slot een ﬁjne Kerst, en een gelukkig, gezond en kleurrijk
Nieuwjaar.
Groetjes, Jan Bastiaansen

Het bouwseizoen van het corso is natuurlijk ook altijd een
drukke tijd qua schilderswerkzaamheden. Tevens ben ik
leider bij de voetbal, en ook die start altijd weer op zo rond
de laatste weken van het corso. Er blijft
dus niet zoveel tijd over om ook actief
met het corso bezig te zijn, alhoewel
ik weet dat dit ook ontspannend kan
werken.
Als ik gevraagd wordt om verf te leveren,
dan ben ik nooit beroerd om te helpen
als me dat gevraagd wordt. Want ik vind
het dan toch wel gezellig om er tussen te
hangen.
De mooiste wagen vond ik “Katastrofka”.
Heel veel mensen vonden het niets,
maar voor de Lent was het een hele
leuke wagen om aan te bouwen, en dat
dit de 5de prijs haalde was voor een
beginnende buurtschap een enorme
prestatie. Ook de “Ballonnen” vond ik
een speciale wagen, heel mooi om te
zien hoe duizenden kilo’s bloemen door
de lucht kunnen zweven.
Bij ‘t Kapelleke ben ik niet actief als
bouwer, maar dus wel als sponsor.
Eenmaal per jaar kom ik altijd wel even
7
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KINDEROCHTENDEN
Na een aantal bezoekjes aan de “vogeltjes” in de tent
stonden de laatste 3 zaterdagochtenden van augustus in het
teken van de kinderochtenden.
Samen met papa ging ik naar de echte vogels kijken bij
het vogelrevalidatiecentrum. De andere grotere kinderen
hebben de weg hier naar toe gevonden met een speurtocht.
We zagen vooral heel veel uilen en kregen na de rondleiding
een lekker snoepje. Op de terugweg ging ik nog even met
Nikki en Liv langs een speeltuintje om te spelen.
De 2de kinderochtend hebben we wasknijpers geknutseld
met verf, oogjes, veren en heel veel glitters. Ook kregen we
een glittervogel tattoo. Een mooie roze! Daarna mochten
we plakken aan de vogeltjes. Lekker kliederen met plaksel
en kwasten, maar ook hard werken. Maikel kon ons niet
bijhouden.
Tussendoor lekker snoepen en buiten spelen.
De laatste kinderochtend was ik op vakantie. Helaas heb ik
het tikken en frietjes eten met alle kindjes gemist. Maar ik heb
nu al zin in volgend jaar!
Groetjes,
Fay van Laerhoven
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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 allemaal, ik ben Lars Hereijgers, ik ben 18 jaar en
woon in de Kapellekestraat. Mijn ouders heten Arno en
Ingrid en zijn allebei 52 jaar. Mijn zus heet Mirte en zij is 20
jaar, en is actief bij buurtschap Klein-Zundert.
Ik studeer bouwkunde op Avans in Tilburg. Deze opleiding
duurt 4 jaar, ik zit nu in mijn eerste jaar. Later wil ik dan ook
architect worden. Vorig jaar heb ik Havo gedaan op de KSE
in Etten-Leur.
Mijn hobby’s zijn voetballen en skiën. Ik voetbal bij de Moer
in de JO-19. Ik ben begonnen met voetballen toen ik 4 was.
Elk jaar gaan wij met ons gezin skiën. Eerst in Ehrwald, maar
tegenwoordig in Fachau. Helaas konden we vorig jaar niet
gaan door Corona.
Eerst woonden we in Klein-Zundert, maar toen we vrijwel
naast de tent gingen wonen ben ik vaker bij ‘t Kapelleke
gaan bouwen. Eerst plakken op de begane grond en bloemen prikken (en natuurlijk heel veel buiten spelen). Toen ik 12
was mocht ik zelfstandig op de steigers, dat was natuurlijk
veel leuker dan op de begane grond. Sindsdien ben ik steeds
vaker in de tent te vinden, meestal samen met Jop en Douwe.
De laatste 2 jaar hebben we natuurlijk geen echte corso optocht gehad. In 2020 zelfs helemaal geen corso. Hopelijk
kan de optocht dit jaar wel doorgaan. Vorig jaar begonnen

wij best laat met meehelpen. Dit jaar hoop ik ook mee te
kunnen bouwen met de constructie van de wagen.
Ik geef de pen door aan Daan Bastiaansen

TOEKOMST IN DE SPOTLIGHTS
Hoe heet je?
Owen van Elteren
Hoe oud ben je?
9 jaar
Wie zijn je papa en mama?
Ron en Sandra van Elteren
Heb je nog broers en/of zussen?
Nee
Wat is je favoriete sport/hobby?
Gamen op de tablet en op de switch
Wat vind je het leukste om te doen in de tent?
Bloemen steken
Wat zou je graag doen met het kinderbuurtfeest?
Naar de dierentuin
Als je ooit een wagen mag ontwerpen, wat zou je dan maken?
Een school vissen in een vorm van een haai
Als je de baas zou zijn in de tent, wat zou je dan gaan doen?
Game feest organiseren
Wat je nog graag zou willen zeggen?
Ik hoop dat ’t Kapelleke een keer eerste wordt
met bloemencorso.
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AFTRAP FESTIVITEITEN
75 JARIG BESTAAN
8 Oktober 2021 is de eerste avond van het volle programma
van het 75-jarig bestaan van ‘t Kapelleke. Deze avond staat
een informele avond op het programma, die start met een
receptie.
De feestcommissie heeft gezorgd voor een mooi versierde
tent, alle hapjes staan klaar en de drank staat koud.
Spannend wordt het wel of er voldoende mensen gaan
komen. Mogelijk laten velen zich toch afschrikken door de
corona maatregelen of door de corona check die plaats vindt
bij het binnen komen.
Maar gelukkig laat niemand zich hier door afschrikken en
vanaf 19.00 uur lopen zowel buurtgenoten, als naaste buren,
sponsors en bestuursleden van andere buurten gezellig de
tent binnen.
Ook de handhaving vereerde ons met een bezoek. Na een
kritische blik, kunnen ook zij niet anders constateren dan dat
‘t Kapelleke alles goed voor elkaar heeft, en zij wensen ons
dan ook een prettige avond.
Na het uitpakken van de verrassende, mooie cadeaus van de
andere buurten, geniet iedereen al kletsend, onder het genot
van een drankje, van een gezellige avond.

12

De avond wordt opgeleukt met achtergrond muziek en de
gehele avond zijn er foto’s te bewonderen van ‘t Kapelleke in
al haar geuren en kleuren van de afgelopen jaren.
Het klapstuk van de avond was toch wel “Klaas Vaak” (alias
Cees van Overveld) die een verhaaltje voor het slapen gaan
kwam vertellen. Nooit geweten dat er over zoveel mensen

van de buurt, zoveel verschillende dingen te vertellen zijn, en
dat iedereen zo toch wel zijn eigenaardigheden heeft. Het
was dan ook een alles behalve slaapverwekkend verhaal.
Man, man, man, wat kan die man vertellen.

Een geslaagde receptie, een leuke avond. Dit opwarmertje
van het feestweekend, belooft veel goeds voor de andere 2
dagen die dan nog moeten gaan komen.
Want feesten dat kan ’t Kapelleke.
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FEESTMIDDAG
ZATERDAG 9 OKTOBER
Vroeg in de middag komen jong en oud bijeen voor de
feestmiddag. Het is al heel wat dat het na een keer uitstellen
met wat regels door kan gaan. Eerst de QR-code scannen en
daarna de tent in voor de kofﬁe met wat lekkers. De tent is
mooi versierd en het is er gezellig ingericht. Iedereen heeft er
duidelijk zin in en er wordt weer heel wat bij gekletst. Intussen
kunnen we oude foto’s kijken op het scherm. De kinderen
kunnen ook nog op het luchtkussen om hun tomeloze energie
kwijt te raken.
Dan is het tijd om groepjes te maken en de spelletjes te doen.
We hebben geluk want het is prachtig weer. Ze hebben er
echt werk op gemaakt, het zijn soms oude spelletjes maar
ook veel wat nog niemand kent.
Bij de een komt het op snelheid aan, het ander moet met
geduld gedaan worden. Het gaat in de eerste plaats om
de gezelligheid, maar soms gaat het er fanatiek aan toe.
Opeens is het al tijd voor een pauze. We kunnen wat drinken
en daarna werken we de rest van de spellen af. Vooral met
het laatste spel met de ballonnen aan de voeten wordt er
hard gestreden. We gaan nog wat drinken en napraten in
de tent en dan is er de prijsuitreiking. De winnaars worden
gekroond en daarna is het tijd om naar huis te gaan.
We kunnen terugkijken op een leuke middag die dankzij de
feestcommissie helemaal top was. Voor sommigen houdt het
feest hier op en voor anderen is er nog het avondfeest.
Lydia van der Kloot-Hereijgers
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OP ZOEK NAAR HET ONTWERP
Na de eerste publieksprijs en en de achtste plaats in de
eindscore, willen we natuurlijk meer! Dat kan natuurlijk alleen
met een origineel, uitdagend, overtreffend maar ook goed uit
te voeren ontwerp.

Via open inschrijving kan het ontwerp worden ingediend
door iedereen van binnen EN buiten onze buurtschap.
Stuur voor 1 januari 2022 een e-mail naar secretaris@
buurtschap-kapelleke.nl.

Heb jij of hebben jullie HET idee voor een te gek ontwerp
voor het Corso van 2022? Dan houden we ons aanbevolen!

Ook voor vragen kun je via dit mailadres terecht. De
ontwerpverkiezing zal vervolgens op 14 januari plaatsvinden.

We bieden enthousiasme, vakkennis en gezelligheid. Onze
buurtschap staat te popelen om een eerste plaats te kunnen
pakken en wil dan ook alles uit de kast halen om dat een keer
waar te maken.
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FEESTAVOND
ZATERDAG 9 OKTOBER
Eind juli kwam er via een speciaal aangemaakte app het
verzoek binnen om de muzikale invulling te verzorgen voor
het 75-jarig bestaan van ’t Kapelleke.
Das een hele eer vonden wij. Onder wij verstaan we ikzelf,
John Wijnings en Ralph den Ridder. Laatstgenoemde heeft
zich met John ingezet voor de opbouw van het licht en geluid,
waarvoor dank. Voor John zijn feestjes nog regelmatige prik,
voor mij was dit alweer een tijdje geleden. Na de nodige
voorbereidingen thuis en een wel besproken vergadering met
de activiteitencommissie waren DJ-Jimmy en de Wup er klaar
voor.
De zenuwen gierden door ons lijf aan het begin van de
avond want gezien het korte tijdsbestek vanwege de
coronamaatregelen moesten we de boel z.s.m. op gang
zien te krijgen. Normaal duurt een feestje wat langer en kan
de boel rustig opgewarmd worden. Nu was het buurtfeest
in pocketformaat en moesten de ledematen al reeds
opgewarmd zijn. Na een paar consumpties was dit dan ook
geen enkel probleem voor buurtschap ’t Kapelleke en gingen
we er het maximale uithalen. De helpers van buurtschap de
Markt waren met stomheid geslagen en hadden nog nooit
zo’n explosief buurtfeest meegemaakt vernamen wij later uit
betrouwbare bron. Snollebollekes, Macarena, Hucklebuck,
roeien, polonaises…niks was te gek deze avond. Zelfs na
de traditionele afsluiter “You’ll never walk alone” wisten we
met een nieuwe binnenkomer de boel nog even “anders af
te sluiten”…
Vanwege een belofte aan de Vizz waren we genoodzaakt
om “Chiquitita” van Abba te draaien (we hebben het er
nog over in onze besloten app), waarnaar de ontwerpers
nogmaals hun stagedive-act vertoonden. Laat dit een nieuwe
trend zijn voor de toekomstige feestjes. Deze avond was in
ieder geval bijzonder geslaagd.
Los groetos,
Markske (alias DJ-Jimmy)
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KATERONTBIJT
ZONDAG 10 OKTOBER
Zondagochtend komt iedereen, die zich
had opgegeven voor het katerontbijt,
uitgerust en met een grote glimlach naar
het bouwterrein van ’t Kapelleke. Omdat
de feestavond om 24:00 eindigde, was
iedereen gewoon fris en fruitig.
Voordat we aan het werk gaan, staat
boven in de schuur voor ons een mooi
gedekte lange tafel klaar. Er zijn lekkere
broodjes, beleg en gebakken ei met
spek. Er kan lekker nagekletst worden
over het zeer geslaagde buurtfeest
van afgelopen dagen. De gezellige
vrijdagavond met de vele bezoeken die
we mochten ontvangen en het hilarische
optreden van onze “kabouter”.
De zeer geslaagde, drukbezochte
zaterdagmiddag, de leuke spellen
waaraan door jong en oud enthousiast
meegedaan werd. En we hadden een
heerlijk zonnetje, zodat we de spellen
buiten konden spelen. Alsof het zo moest
zijn…
En zaterdagavond nog een topfeest
waarbij vanaf het begin tot het eind de
dansvloer goed gevuld was.
En toen alles opruimen, maar we waren
met veel mensen. Dus ook hier gold het
spreekwoord “vele handen maken licht
werk”.
Rond 13:00 konden we allemaal lekker
in het zonnetje gaan zitten om nog na te
genieten van een heerlijk weekend.
Werkgroep 75-jarig bestaan, hartstikke
bedankt voor het organiseren van een
topweekend, ondanks de beperkingen
in deze moeilijke corona-periode. Jullie
hebben een hele prestatie neergezet.
Chapeau !!
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COLUMN VAN D'N NIL
Teleurstelling
We hebben het allemaal wel eens meegemaakt, een
teleurstelling. Sommigen onder ons stappen daar gemakkelijk
overheen, anderen lopen er iets langer of te lang mee rond. Ik
behoor ongetwijfeld tot de allerlaatste groep. Ik raak sommige
dingen heel moeilijk kwijt. Als ik vroeger een wedstrijd
verloor, dan had Ineke vaak een week geen beeld en geen
geluid. Nu had zij wel het geluk dat we meer wedstrijden
wonnen en gelijk speelden dan dat we er verloren. We zijn
een keer kampioen geworden met 20
overwinningen, 2 gelijke spelen en geen
enkele nederlaag. In dat jaar ben ik ook
vader geworden.

Het was een alternatief, maar de sfeer zat er goed in de
tent op de eerste zondag in september. Formule 1 werd
een grote teleurstelling. De race werd afgebroken. Dit was
waarschijnlijk een voorteken. Lang bleef er een plaatsje vrij
bij de presentatoren van Omroep Brabant. Kat in het bakkie
ging er door mij heen. Wie zou er anders dan wij hiervoor
in aanmerking kunnen komen. Onze droom spatte echter
uiteen nadat ons de achtste prijs werd toebedeeld. Geen
Omroep Brabant in onze tent. Geen groots feest. Alleen
maar teleurgestelde buurtgenoten. Weer was dat kleine k*t

Bij onze buurtschap is het verliezen niet
vreemd. In onze beginjaren moesten wij
als jongste bouwers nogal eens genoegen
nemen met een wat lagere prijs. Laten
we het netjes benoemen. Een enkele
uitschieter werd dan meestal ook groots
gevierd. Totdat de jaren ‘90 aanbraken.
Plots werden er goede prijzen behaald en
dat betekende minder teleurstellingen. We
kregen zelfvertrouwen en teleurstellingen
behoorden tot het verleden, maar niet echt.
We zijn aangeland bij het Corso van
2021. We waren van te voren wel
teleurgesteld in het feit dat de optocht
niet door kon gaan. Onze wagen zou
het meer dan voortreffelijk doen in een
rijdende optocht met onze kleine vogels
voorop, de vogelgeluiden en uiteraard de
grote wagen. Dat zeiden de kenners toch
volgens mij.
En dan de zondagmorgen. Veel
buurtgenoten waren aanwezig om de
wagens buiten te zien rijden en op de
groepsfoto te gaan. God, wat werden we
de hemel in geprezen door mensen die zich
rond onze wagens hadden verzameld.
“Jullie gaan winnen”. “Wat een kleuren”.
“Leuke wagen”. “Grote bak”. “Strak getikt”.
Tsja, dan ga je er toch een beetje in geloven.
Niet dat we zouden gaan winnen dacht ik
zo, maar wel een plaatsje bij de eerste vijf.
Stiekem kwam toch die felbegeerde eerste
prijs in mijn gedachten. Geen erehaag
van andere buurtschappen, geen applaus
van duizenden toeschouwers, geen “Jullie
mogen stoppen¨, geen huilende voorzitter
en buurtgenoten die elkaar in de armen
vallen. Niets van dit alles, maar een feest
met buurtgenoten onder elkaar kan toch
ook mooi zijn….
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grensrechtertje aan de zijlijn die roet in ons eten gooide.
Weer de -75 punten waar wij natuurlijk mee waren gestart.
Alle teleurstellingen samen zouden niet in de loods kunnen.
Niemand kon het geloven.

Ik feliciteer uiteraard de winnaars van dit unieke Corso, maar
was dat geen nagemaakt plaatje? O nee, sorry, de vlag was
niet achterop, maar voorop het voertuig geplaatst. Dat was
waarschijnlijk al voldoende voor de overwinning.

En dan de andere dag. ‘t Kapelleke mag dan toch stoppen.
Winnaar van de eerste Publieksprijs. Trots als een pauw
gingen onze ontwerpers op de foto. Adrie, Wim, Ronald en
Ron straalden, totdat …..ze de prijs zagen. Wat is dat nou,
we hadden toch wel iets anders verwacht dan een gekleurde
lolly. Wat een aanﬂuiting is dat! Zijn we een keer eerste,
dan gunnen ze ons niet eens een fatsoenlijke prijs. Wederom
teleurstelling. Misschien dat we de schijfjes kunnen gebruiken
voor de sjoelbak? Ik ben niet voor het slopen van prijzen,
maar als dat “geval” niet in de bekerkast kan, dan mag je
er van mij gerust wat ringetjes, schijfjes of rondjes af halen.
Ik snap er waarschijnlijk weer niets van, dat is toch kunst.
Volgens mij is het kunst om hier een waardige prijs in te zien.
Zouden die ringetjes ook gespoten zijn in de juiste kleuren?
Toch maar even het juryrapport afwachten dan. Dat gelezen
te hebben, wordt de teleurstelling, de frustratie en het ongeloof
alleen maar groter. Te veel gekleurde bloemen, nagemaakt
plaatje en ik haak af. Weer een teleurstelling. Ik had goede
argumenten verwacht, niet dus. Dat enkele juryleden onze
wagen totaal hebben afgekraakt doet mij pijn. Misschien
zijn deze juryleden teleurgesteld dat we hun kunstwerken niet
hebben gebruikt als inspiratiebron voor onze wagen. Ik weet
het niet meer. Alles wat we doen of proberen, het mag niet
baten. Steeds worden er argumenten gezocht en opvallend
nog gevonden ook om onze creaties niet op waarde te
schatten.

Misschien hadden wij de vogeltjes achteruit moeten laten
lopen of op zijn kop. Misschien hadden we de vogelgeluiden
moeten vervangen door het gehinnik van een kreupel
paard. We hadden de vogeltjes ook kunnen verstoppen in
één vogelnestje. Had een hoop werk gescheeld. Misschien
hadden we in plaats van de kleine vogeltjes wat bomen
kunnen laten meerijden. Misschien, misschien is niet meer. Er
staat al weer een streep onder Corso 2021.
Ik ga mijn teleurstellingen verwerken. Ik ga een winterslaap
houden en hoop dat ik het komend jaar dan toch de inspiratie
en motivatie kan vinden om weer mee te bouwen aan een
nieuwe wagen voor ‘t Kapelleke, mijn buurtje.
Eénmaal zullen we eerste zijn en die keer komt steeds
dichterbij.
Verdorie, ik kan helemaal niet gaan slapen, de jukken
moeten nog worden gewit en de railingen moeten in de kleur
geel. Gelukkig zijn het corsokleuren, niet spuiten dus! De tent
moet nog worden vermaakt. Dat kan ik niet. Even Luuk en Ad
bellen. O nee, dat is niet mijn pakkie aan.
Jeetje, ik vergeet ons jubileumfeest. Dat was in ieder geval
geen teleurstelling. Complimenten aan de organisatoren en
iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen.
Dan val ik toch in slaap. Welterusten.

Ik zie het uiteraard allemaal door een Kapellekesbril, maar
ja, hoe moet je de teleurstellingen anders verklaren.

D’n Nil

75STE KAPSTOKSKE?
In dit jubileumjaar hebben we eigenlijk nog een klein
jubileum te vieren: Het Kapstokske heeft met dit nummer de
25ste jaargang volgemaakt. Uitgaande van 3 exemplaren
per jaargang zouden we dan toevallig ook uitkomen op
nummer 75. Maar een rondvraag leert dat in het verleden
ons buurtblad méér dan 3 keer in één jaar is verschenen.
Dat maakt het wat lastiger om nu een exact volgnummer
te kunnen geven. In de zoektocht naar die geschiedenis
kunnen we helaas niet terugvallen op ons archief. We missen
namelijk nog wat jaargangen.

Om ons digitaal archief compleet te maken zouden we
scans willen maken van alle ontbrekende nummers van die
25-jarige geschiedenis.
Graag zouden we daarom in contact willen komen met
de buurtgenoten die alle nummers bewaard hebben. In de
volgende nummers kunnen we dan nog eens terugblikken
naar het roemrijke verleden van onze buurtschap. Een reactie
kan je mailen naar redactie@buurtschap-kapelleke.nl
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EN WEER VERKASSEN
VAN HET VELD
Na het slechte nieuws vorig jaar, bij het afrekenen van de
grond, moesten we voor half oktober van dit jaar het veld af.
Hendrik had zijn grond verkocht en wij konden nog maar
één seizoen gebruik maken van het veld aan de Bredaseweg.
Dus na het rooien van de knollen, onze mooie afhang
afgebroken, de tegels weggehaald en de keet en container
ontdaan van elektriciteit.
Op dinsdag 19 oktober was het dan zover, de grote verhuis
zou om 15:00 uur plaats gaan vinden. Gerard en ik stonden
op het veld met tractor en grote kar wachtend op een kraan
of hijsvoertuig. Na ongeveer 3 kwartier wachten toch maar
even bellen naar Allard om te vragen waar hij bleef. Hij
schrok en zei dat hij ons helemaal vergeten was, maar dat
hij een oplossing zou zoeken om alles toch nog te kunnen
verplaatsen. En ja hoor, om 16:15 uur komt er een bijna
nieuwe truck met kraan aangereden van Remie B.V. uit Breda.
De keet werd als eerste op de kar gezet en niet veel later
stond ook de container op de laadvloer van de vrachtwagen
van Remie B.V. Het transport kon beginnen, de chauffeur
zei tegen mij dat ik alvast kon gaan rijden met de tractor, zo
gezegd, zo gedaan. Ik was bijna in Zundert en toen kwam
Gerard razendsnel met de combo aangereden en sommeerde
mij te stoppen want de vrachtauto kon niet van het veld
komen. Daarop volgend de kar met keet afgekoppeld en
terug gereden naar het veld. Met behulp van een sleepband
kregen we de vrachtauto met enige moeite aan het rollen en
kon ook hij gaan rijden richting bouwplaats.

Op de bouwplaats heeft hij de container gelost en ik heb
de keet op het grasveld gezet, beide nu wachtend op een
mooie nieuwe locatie waar we hopelijk voor langere tijd
kunnen gaan vertoeven en waar we vele mooie bloemen
kunnen gaan plukken. Maar tot op heden hebben we nog
geen nieuw perceel, dus dat gaat nog spannend worden
aankomende periode.
Groetjes,
Ruud Bartels
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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 Huizenbemiddelaar
De Tuinstylist
Ruud Everaerts schildersbedrijf / Hairlooks
Decohome – De Verfmolen
Gotech B.V.
Johan Vergauwen woninginrichting

HOOGAERTS LICHTTECHNIEK
DE KROM
LVN FYSIOTHERAPIE & COACHING

Juwelier Schrauwen
Kevenaar Fysio/Orthopedisch Manuele Therapie
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

