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VOORWOORD
In de tent en op het veld volop activiteit, de dahlia’s staan in bloei en 
de vissen beginnen steeds meer gestalte te krijgen. De samenhorigheid 
van de Kapellekenaren is weer voelbaar en de corsokoorts stijgt.

In dit Kapstokske geen ellenlange verhalen, want de focus ligt nu op 
de bouw van de wagen. Maar tussen het bouwen door is er vast wel 
ergens een gaatje voor het lezen van de vaste rubrieken, en om terug 
te kijken naar een aantal leuke activiteiten die de afgelopen periode 
hebben plaats gevonden. 

Heel veel leesplezier !!

De redactie
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VAN DE  
VOORZITTER
Op het moment dat ik dit schrijf hebben we nog precies vijf weken 
voor het corso. Omdat ik namens onze buurtschap ook in de 
Commissie Gedragscode zit, heb ik intussen al veel details zien 
passeren over de grootse plannen en ontwerpen die men dit jaar 
hoopt te verwezenlijken. Dat het een spektakel wordt is inmiddels 
wel duidelijk geworden tijdens de maquettepresentatie. Onze wagen 
kwam daar echter niet goed uit de verf in de overvolle Anna-kapel. 
Zeker niet in het donkere hoekje naast de mastodont van buurtschap 
Wernhout, die er naast stond. Wie weet is het verrassingseffect van 
FLOW daarom des te groter op 4 september.

De bouw van de wagen is 
nu volop bezig. Hoewel het 
een wirwar van betonijzer 
en steigermateriaal lijkt, 
zit er toch een systeem 
in de volgorde van alle 
handelingen. Het is een knap 
staaltje constructiewerk dat 
weggezet wordt. Hulde aan 
al onze bouwers!

Het enige punt van zorg blijft 
natuurlijk de financiële kant 
van de zaak: de kosten van de 
bouwmaterialen zijn hoger 
dan ooit. Daar bovenop 
komt ook nog de huur van 
de beeldschermen. Ik hoop 
dat de opbrengst van de 
bloemen veel gaat bijdragen 
naast de sponsoring. Aan 
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de buurtgenoten van de veldploeg zal het in elk geval niet 
liggen. Zij leveren een enorme bijdrage op ons nieuwe grote 
bloemenveld.

De bedrijven die ons financieel of materieel steunen dank ik 
uiteraard ook, want zonder die hulp zou het niet gerealiseerd 
kunnen worden. 
Dat laatste geldt natuurlijk ook voor alle buurtgenoten die 
weer gul hebben gegeven tijdens de jaarlijkse rondgang.

Eén misverstand wil ik in dat verband nog wel rechtzetten 
naar aanleiding van enkele reacties: In juli hebben we 
iedereen een mail of brief gestuurd over de extra sponsoring 
van een beeldscherm of adoptie van een vis. Wij vroegen 
u om ons te helpen aan extra sponsorgeld door vrienden, 
familie, collega’s of kennissen over te halen om onze 
buurtschap te steunen. Het was nooit onze bedoeling om u 
naast de jaarlijkse bijdrage extra geld te vragen. Excuses als 
dat verkeerd is overgekomen.

Nu rest het mij te hopen op een mooie plaats in het klassement. 
Alle bouwers, plukkers, stekers en tikkers, sponsors en 
buurtgenoten wens ik fijne corsodagen. Heja Kapelleke!

Jan

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
 Davy Duijndam
 Rens Gommers
 Ineke van Overveld
 Erwin Vissenberg

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

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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KINDERBUURTFEEST
Een prachtige warme dag. Een springkussen, waterpistooltjes, 
glittertattoos en tafelfriet! Wat wil een kind nou nog meer? 
 
Maar ja, die regel hierboven is wel erg kort voor een stukje in 
het kapstokske… Dus hier een wat uitgebreider verslag van 
het kinderbuurtfeest van buurtschap ’t Kapelleke op zaterdag 
2 juli jl.
 
De middag begon met een lange tafel en een viscocktail. 
Mierzoet, precies wat een kind nodig heeft om vervolgens 
uren achtereen te kunnen springen en klauteren op het 

springkussen. Al is dat wel wat denigrerend. Het springkussen 
was namelijk een halve stormbaan met glijbaan en al. Uren 
speelplezier, maar dan echt he, UREN……! 

Oké tussendoor nog een mooi shirt kleuren, een eigen 
gepersonaliseerd T-shirt in het thema van onze wagen. 
Nog wat lekkers en wat te drinken, kopje koffie voor de 
volwassenen erbij… en weer door! Springen it is! O ja, ook 
nog een glitter tattoo laten zetten? Kan allemaal maar hoeft 
natuurlijk niet. Beetje het thema van deze mooie middag: 
“alles kan maar niks hoeft.” 

Alle kinderen, groot en klein, jong en oud, hebben zich 
kunnen vermaken zoals zij dat zelf het prettigst vonden. 
Als afsluiting een heerlijke tafel vol friet met een snack en 
natuurlijk nog even springen. Ouders druppelden binnen, 
ook op dat springkussen natuurlijk, want hun kinderen gingen 
niet zo maar mee naar huis….. dat betekent dat dit een heel 
geslaagde middag was. 
 
Bedankt organisatie en een goed plan om dit in het begin van 
het seizoen te plannen. Zo waren we weer goed opgewarmd 
voor de andere kinderactiviteiten dit corsoseizoen.  
 
Groetjes,
James en Anouk
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DE LED SCHERMEN VOOR 'FLOW'
Zoals iedereen ondertussen al weet worden er dit jaar op 
onze wagen een heleboel LED-schermen geplaatst voor 
het ontwerp “Flow”. Wij zijn natuurlijk nieuwsgierig naar 
Brightboard, het bedrijf dat dit voor ons gaat uitvoeren. 
Hebben ze weleens van Corso Zundert gehoord? 

Brightboard (gevestigd in Asse, in grote lijnen een plaats 
tussen Brussel en Dendermonde) verkoopt en verhuurt LED-
schermen. Ze zijn in 2007 begonnen in de sportwereld 
omdat voor dat doel geen LED-schermen op maat te vinden 
waren en al helemaal niet in de verhuursector. Het werd een 
succes: Naast wedstrijden in de Belgische, Nederlandse en 
Franse competitie en voor de UEFA Champions League is 
Brightboard in de wereld van de springpaarden ook partner 
van onder meer de Longines Global Champions Tour. Ze 
voorzien heel hun circuit van LED-schermen, gaande van 
Doha over New York tot Monaco.

Inmiddels zijn 17 vaste werknemers en een 20-tal freelancers 
werkzaam om leuke en uitdagende projecten tot een goed 
einde te brengen, zoals nu het bloemencorso. “Eerlijk 
gezegd hadden we nog nooit van Corso Zundert gehoord, 
maar wat we nu al gezien hebben is ronduit indrukwekkend. 
Dit overtreft het cultureel erfgoed van Aalst Carnaval”, aldus 
het antwoord op de vraag of men Corso Zundert kende. 

De samenwerking met ‘t Kapelleke wordt als uitstekend 
ervaren. “Wij werden gevraagd of we dit zagen zitten. 
Twee dagen later zaten we al samen en hebben we hen 
LED-schermen meegegeven om te passen in de bestaande 
profielen. Voor Brightboard is dit bovenal een uitdaging, want 

om LED-schermen te installeren op een rijdende wagen is het 
zowel qua installatie, bekabeling als sturing een ontzettend 
moeilijk gegeven. Daar komt heel wat voorbereiding bij 
kijken.  Alles moet tot in de puntjes kloppen. Het zal spannend 
worden, dat is zeker”.

Voor een optimaal resultaat zullen de medewerkers van 
Brightboard zich in het corso-weekend dus intensief 
bezighouden met de LED-schermen voor een maximaal 
resultaat. Men is erg benieuwd naar het hele gebeuren en 
hoe dit beleefd wordt. 

In elk geval is men vanaf het begin al onder de indruk van de 
professionaliteit en flexibiliteit van onze buurtschap. Laten we 
hopen dat deze samenwerking zal bijdragen tot een mooie 
prijs voor FLOW!
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KRUIKENBIER
Geheel volgens traditie werden op 29 juli weer tal van 
verschillende bieren binnengebracht met de kruiwagen. Voor 
iedereen was er keuze genoeg. Dat jong en oud het zich goed 
liet smaken bleek wel uit de toename van het geluidsvolume 
van het eind van de avond tot diep in de nacht. 

TOEKOMST IN DE SPOTLIGHTS
Hoe heet je?
Lizze Elst
Hoe oud ben je? 
9 jaar
Wie zijn je papa en mama? 
Inge & Ronald Hagens
Heb je nog broers en/of zussen? 
Lef & Fien 
Wat is je favoriete sport/hobby? 
Paardrijden
Wat vind je het leukste om te doen in de tent? 
Ik doe graag bloemenprikken zodat ik gezellig met andere kan kletsen. Plakken vind 
ik ook leuk. Lekker naar het bloemenveld als het zover is om bloemen te plukken. 
Kindermiddagen vind ik ook super leuk om aan mee te doen
Wat zou je graag doen met het kinderbuurtfeest? 
‘s Avonds een muziekbingo, Glow in the dark PARTY, XXL bioscoop met lekkere 
drankjes, hapjes, chips, popcorn en minisnacks. 
Als je ooit een wagen mag ontwerpen, wat zou je dan maken? 
Hondenwagen dat de honden spelen in een hondenspeeltuin
Als je de baas zou zijn in de tent, wat zou je dan gaan doen?
Zou ik in de ochtend al beginnen in de tent, gezellig tot 5 uur in de nacht opblijven en 
slaapfeest organiseren zodat de wagen op tijd af komt in het corsoweekend. Ook zou 
ik regelen dat er voor de meisjes jurkjes gemaakt worden. 
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VOORUITGANG 
OP HET BLOEMENVELD
Van bovenlangs beregenen naar druppelen bij ‘t Kapelleke!!
Afgelopen jaren hebben we altijd beregend met sproeiers 
over de planten, maar in 2022 is alles veranderd, we zijn 
gaan druppelen!!

De grootste reden om dit systeem aan te leggen is vanwege 
het hoge ijzergehalte in het water wat wij op kunnen pompen.  
Zouden we ons veld via de sproeiers beregenen met dit water 
terwijl er bloemen of knop op staat, dan worden deze bruin. 
Dit zorgt er dan weer voor dat de bloemen onbruikbaar en 
onverkoopbaar zijn.

Bijkomend voordeel van onderlangs bevochtigen is dat er 
minder kans op bladvlekkenziekte is, minder water verdampt, 
de bloemen droog blijven en dat de werkzaamheden 
(plukken, toppen, touw spannen) tijdens druppelen gewoon 
door kunnen gaan.

Daarnaast hebben we samen met de Veldstraat via sponsoring 
door Gotech een vaste leiding met elektrische kranen en een 
regenautomaat ter onze beschikking.

Dit heeft als grote voordeel dat we nu niet meer met buizen 
hoeven te sjouwen en dat de regeninstallatie, na instellen, 
volautomatisch kan draaien. Zo kunnen we nu ons veld in 
2 keer volledig druppelen, waarbij de kranen om de 6 uur 
wisselen.

Voordat dit allemaal in werking was is er veel werk verzet. 
Allereerst is Wim Mathijssen 2 dagen aan het graven geweest 
om de vaste leiding in de grond te leggen, vervolgens hebben 
we samen met de mannen van de Veldstraat de leiding en de 
kranen geplaatst en heeft Gotech alles elektrisch geïnstalleerd.

Half juni zijn Gerard en Ivo druk in de weer gegaan om 
alle blauwe verdeelslangen te voorzien van aansluitpunten, 
kranen en koppelingen op de juiste afstand. Ondertussen 
heeft Harry via de brandweerkorpsen in de regio ons nog 
voorzien van 4 brandweerslangen van 20 meter, zodat ook 
de aanvoer vanaf de kranen naar de blauwe verdeelslangen 
nu met slangen is, en niet meer met lekkende buizen. 

Daarna hebben we per 2 rijen planten de zwarte druppelslang 
getrokken en aangesloten op de blauwe verdeelslangen (Ter 
info: er is ongeveer 6,5 km aan druppelslang gelegd)

Eind juni was het dan zover: we konden proef gaan draaien. 
Dit bleek in eerste instantie nog niet mee te vallen, vanwege 
een fabricagefout in één van de rollen blauwe verdeelslang. 
Hier zaten met grote regelmaat gaatjes in, waardoor alles 
stond te lekken. Dus Gotech ingeschakeld voor nieuwe 
slang en 4 lengtes opnieuw gemaakt. Nu zijn we dan zover 
dat alles functioneert (we hebben ondertussen al 4 keer 
gedruppeld met een goed resultaat).

Hopelijk blijft alles na het hakken heel en kunnen we het 
gehele seizoen veel plezier hebben van onze nieuwste 
aanwinst en resulteert dit in een grote bloemenopbrengst, 
wat de penningmeester natuurlijk op prijs zal stellen.

Groetjes,
Ruud 
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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?

Vooral op het bloemenveld valt heel vaak de naam “Gotech”
Gotech is een groothandel en installatiebedrijf op het gebied 
van beregening en elektrotechniek. Zij zijn vooral werkzaam 
in de tuinbouw, boomkwekerij industrie, privé tuinen maar 
ook dahliavelden. Zij zijn gevestigd aan de Palmbosstraat 6 
in Zundert en bestaan dit jaar 25 jaar.

Het bedrijf ontwikkelt diverse producten voor waterzuivering 
en waterbeheer. Ontijzeringsinstallaties, omgekeerde 
osmose’s, UV units, bemestingunits, pomp sets, sproeiers, 
beluchtingsapparatuur etc. Je kunt er letterlijk terecht vanaf 
de bron tot aan eindproduct.

Toon zijn loopbaan is jaren geleden begonnen bij een 
soortgelijk bedrijf waar hij 9 jaar heeft gewerkt, daarna 
bij een bedrijf in Bosschenhoofd. Toen dit bedrijf failliet 
ging, is hij op advies van zijn accountant het diepe gat in 
gesprongen en voor zichzelf begonnen. Sindsdien is Gotech 
een niet meer weg te denken goed lopend bedrijf in Zundert.

Toon, Margo en Siem zijn de drijvende kracht binnen dit 
bedrijf, daarnaast hebben zij een team van circa 5 vaste 
en 7 parttime medewerkers. In de toekomst willen zij dan 
ook graag het stokje overgeven aan hun zoon Siem. Hun 
motto voor nu en in de toekomst is: “Wij brengen planten en 
techniek tot leven”.

De connectie met ‘t Kapelleke is dat er een aantal 
familieleden actief zijn binnen ‘t Kapelleke, en dat ze via 
Ruud Bartels benaderd zijn voor materialen op het veld voor 
de beregening. En in deze zijn ze dan nu actief als sponsor 
van ’t Kapelleke.

Familie Goverden is zelf niet actief bij ‘t Kapelleke. Zij zijn 
actief bij buurtschap Raamberg. Vanuit  buurtschap Raamberg 
mogen zij ook absoluut niet helpen bij ‘t Kapelleke (-;.

Het corso heeft ieder jaar weer zoveel nieuwe mooie wagens, 
dat ze niet kunnen benoemen wat nu echt de mooiste wagen 
is voor hun. Ieder moet daar maar zijn eigen keuze in maken.

Firma Gotech wil ‘t Kapelleke nog meegeven: Vooral zo 
doorgaan, we zien ’t Kapelleke als een hechte club.
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BBQ 2022
Wat je al niet kan doen met moertjes en een rolmaat.

In ieder geval een hele leuke avond hebben, de BBQ van 
’t Kapelleke was dan ook een hele geslaagde, gezellige 
avond. Lekker eten en drinken, gezellig elkaar weer zien en 
leuke spelletjes spelen. 

Bedankt organisatie !!!!
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COLUMN VAN D'N NIL
Bloemenveld of tent?

Tsja, dan ben je 63 jaar en hebt altijd de voorkeur voor 
de tent gehad. Wanneer maak je nu de keuze om de 
omschakeling te maken van de tent naar het bloemenveld? Ik 
zit nu in die overgangsfase. Mij kennende kan dat wel even 
duren. In het dagelijkse leven is de overgangsfase namelijk 
ook al 4 jaar aan de gang. Verjaardagen verschuiven naar 
de middag, klaar met werken, met zijn tweetjes hele dagen 
thuis, ’s morgens te lang op bed blijven liggen. ’s Middags 
wandelen met Robert en veel te veel koffie drinken. 

De tent is nog steeds mijn ding. Niet dat ik een alleskunner 
ben, maar mijn voorkeur gaat nog steeds uit naar de tent. Er 
is altijd wat te doen, je ziet het ontwerp tot stand komen, je 
ziet veel mensen en elke keer weer een ander praatje. Toch 
komen er twijfels.

Als ik op woensdagavond aan tafel zit met onze jongeren, 
dan zie ik toch wel een groot leeftijdsverschil. Andere 
interesses, andere leeftijdsfase, andere werkwijzen, andere 
humor en ga zo maar door. De oudjes zijn steeds meer bezig 
met randzaken. Werken aan de verlichting, iets maken, 
aansturen van de plakkers, vegen, opruimen en toch ook 
nog bouwen. Dan mis ik diverse leeftijdsgenoten die niet 
meer aanwezig zijn. Ze zijn al afgehaakt of ze zijn actiever 
geworden op het bloemenveld. Tijdens het Kruikenbier zit 
ik stilletjes te genieten van de jongeren die elkaar hebben 
opgezocht en ontzettend veel plezier aan het maken zijn. 
Dat is corso. Dan merk je dat de tafel waar ik aan zit de wat 

ouderen onder ons zijn. Ook daar is de sfeer goed, er wordt 
gelachen en zoals gebruikelijk de bekende oude verhalen 
opgehaald. Maar toch mis je weer diverse leeftijdsgenoten. 
Zouden wij misschien ook een ouderenavond moeten 
invoeren? Of een (zaterdag)middag misschien? Ik kijk vooruit 
en zie mij als 70-jarige straks ook niet meer 4 of 5 avonden 
in de week in de tent zitten. Ik spreek met mezelf af dat ik een 
overgangsperiode van 6 jaar ga pakken. In 2028 word ik 
zeventig en als ik dan nog kan kom ik op de ouderenavond 
of middag en verder ga ik touwen trekken, knollen planten 
en weer uit doen, hakken, waterslangen leggen, kunstmest 
strooien, paaltjes zetten, bloemen plukken, koffie drinken en 
een donker biertje drinken na afloop van de werkzaamheden. 
Tot die tijd kan ik op maandagavond blijven hakken en 
verder de knollen uit blijven doen en planten, paaltjes zetten, 
slangen trekken, vervoer regelen en bloemen plukken. Dat 
moet kunnen, als mijn rug, mijn voeten, mijn knieën en mijn 
verstand het allemaal maar blijven doen. Ik zal het zachtjes 
aan Ineke vertellen, want haar zegen heb ik nog niet.

Dat corso blijft in mijn hoofd zitten. Is het slecht weer, dan 
denk ik aan de bloemen en aan de tent. Schiet het niet op de 
in de tent, dan doe ik er maar een avondje bij. Niet zeuren, 
het is tenslotte maar een hobby! Straks, na het corso, is het 
weer even rustig. Dan komen de activiteiten weer. Is alles 
geregeld, hoe zal de opkomst zijn, vinden de mensen het 
leuk? Eigenlijk is het toch wel vermoeiend. Misschien moet ik 
iets laten vallen. De koffie?  

De komende tijd wordt het weer druk in de tent en op het 
bloemenveld. Dan zie je weer iedereen samen aan het werk. 
Dat is toch mooi. De discussies komen weer op gang. Die 
buurt moet nog veel doen en dat wordt een mooie wagen. 
Onze vissen komen steeds meer in het wit en tegen de tijd dat 
het Kapstokske verschijnt, zullen de meeste vissen al in kleur 
staan. Ik ben benieuwd hoe het gaat worden als deze vissen 
gaan bibberen rond de constructiepalen. Wat gaan we op 
de schermen zien? Top 10?

We gaan het allemaal meemaken. Als het weer maar 
goed is, als het maar lekker druk is. O ja, we moeten de 
parkeerplaats nog even uitzetten. Dan kunnen we weer wat 
geld verdienen. Dat laatste hebben we dit jaar zeker gedaan. 
Vele inspanningen zijn door diverse mensen geleverd om de 
eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Penningmeester Sam 
heeft het aardig druk om al die inkomsten te verwerken in 
zijn boekhouding. Nu alleen een kwestie van de uitgaven zo 
veel mogelijk te beperken.

Maar, het bloemenveld kan ook dit jaar weleens gaan zorgen 
voor een flinke duit in het zakje. Na de eerste pluk stond onze 
buurt met 14 geleverde kisten bovenaan de ranglijst. Ja, jullie 
lezen het goed. Hopelijk blijft onze buurt meedraaien met de 
top(pers) en is al dat werk niet voor niets geweest.

Nu zet ik even mijn bloemenveldpetje op. Zo, dat is aan 
de krappe kant. Ik wil een oproep doen aan al onze 
buurtgenoten om eens te komen helpen bij het plukken. 
Mannen en vrouwen, jong en oud, groot of klein, dik of dun, 
knap of lelijk… er wordt geen verschil gemaakt! Iedereen 
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COLUMN 
VAN D'N NIL
krijgt een emmer en er is geen prijs voor degene die zijn 
emmer het eerste vol heeft. Er is koffie, thee, limonade, een 
koekje en een alcoholische versnapering voor de liefhebbers. 
Misschien krijg je er wel plezier in en heb je een nieuwe 
hobby te pakken. Meld je aan bij Ruud Bartels en je komt 
in de app van de veldploeg. Alle veldberichten komen dan 
niet via een postduif, maar via de telefoon bij je binnen. Hoe 
mooi is dat!

Misschien kunnen we dan ook een fiets en/of wandelgroepje 
oprichten, zodat er vele corsoherinneringen opgehaald of 
gedeeld kunnen worden. 

Zo, ik krijg er weer zin in. Even naar de tent en daarna nog 
even plukken, morgen rondje wandelen in de ochtenduren 
en ’s middags een rondje fietsen. Opkomst wordt goed, er 
zijn 23 wandelaars en 17 fietsers die zich via de appgroep 
“Bewegen met ’t Kapelleke” hebben opgegeven. Daar droom 
je toch van.

Groetjes, De Nil

KINDERAVOND

Onze toekomstige bouwers 
bij de kinderavond van ’t Kapelleke !!!

BOERENDART 2022
Op zondag 3 juli kon het 
evenement Boerendart van 
buurtschap Veldstraat, na 
twee jaar afwezigheid, op 
het CLTV-terrein weer eens 
doorgaan. Ook buurtschap 
’t Kapelleke was weer goed 
vertegenwoordigd met wel 
5 teams. 

De uitslag is:
Kapelleke 1 – 7e plaats
Kapelleke 5 – 32e plaats
Kapelleke 2 – 37e plaats
Kapelleke 3 – 68e plaats
Kapelleke 4 – 79e plaats
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EEN GOEDE BUUR
Daar lag ‘ie. Toen ik thuis kwam van mijn werk. Pontificaal 
midden op tafel. Een Kapelleke-pen. Ontvangen van Daan 
Bastiaenen, het favoriete neefje van Shirley. Ik grijp de pen 
en breng de punt naar het papier. Het begin. 

Hoe het werkelijk ging? Terwijl ik vanmiddag, maandag 
1 augustus, op mijn werk zit, krijg ik een telefoontje van  
vriendin-lief Shirley. “Ik krijg niets op papier voor ’t Kapstok-
ske. En ik moet vanavond naar het bloemenveld.” Deadline? 
1 augustus. Lang verhaal kort: ik zit hier op maandag-
avond met de laptop op schoot, een stukje te tikken voor  
’t Kapstokske. Namens Shirley. 

Even voorstellen lijkt me voor Shirley enigszins overbodig bij 
’t Kapelleke. Maar vooruit, in het kort: Shirley is 29 jaar, 
werkzaam als Recovery verpleegkundige in het Amphia 
en woonachtig in de Kapelakker, onder de rook van de  
corsotent. Samen met mij dus, Michiel van den Broek. Met 
de paplepel werd haar de liefde voor het bloemencorso en 
specifieker voor de buurtschap ingegoten. Door vader Ivo, 
oud-voorzitter, voormalig ontwerper, erelid en al wat nog 
meer. Maar evenzeer door opa Cor, eveneens erelid van  
’t Kapelleke. 

Dat Shirley op enig moment gegrepen zou worden door de 
corsokoorts was onontkoombaar. Ik vermoed dat ze haast al 
vanaf haar geboorte bij ’t Kapelleke komt. Als klein meisje 
was ze samen met tweelingzus Linsey al vaak op het bloe-
menveld te vinden, om pa en opa te helpen (of in de weg te 
lopen). Toen ze wat ouder werd, was ze steeds vaker in de 
tent zelf te vinden. Daar hield ze zich onder meer bezig met 
kartonnen, plakken en tikken. 

Het bloemenveldbloed kroop echter waar het niet gaan kan 
en dus ging Shirley enkele jaren terug aan de slag als bloe-
menvrouw. Samen met Ruud Bartels en vader Ivo is ze verant-
woordelijk voor het wel en wee rondom het veld. Niet alleen 
de uitvoerende werkzaamheden tussen de dahlia’s, maar 
ook de handel en coördinatie behoren tot haar takenpakket. 

Het is een rol waar ze heel het jaar door mee bezig is, maar 
met name in de zomermaanden – het absolute hoogseizoen 
– is ze vaak op het veld te vinden. En als ze daar niet is, zit 
ze achter haar laptop de bloemenoverzichten bij te werken. 
En ik? Ik kook, maak schoon, doe boodschappen. Etcetera, 
etcetera... 

‘Als het corsobloed zo extreem door de aderen giert, dan 
zal haar wederhelft ook wel corsominded zijn?’, denkt men 
vaak. Nou, nee dus. De keren dat ik in de laatste tien jaar in 
een corsotent ben geweest, zijn op de vingers van één hand 
te tellen. Wat voor Shirley ’t Kapelleke is, is voor mij Moerse 
Boys. Laten we zeggen dat we allebei onze eigen hobby 
hebben. En we slagen er aardig in om die gescheiden van 
elkaar te houden. Misschien is dat wel ons geheim? Kunnen 
we ook geen ruzie maken. Overigens kan ik desondanks 
wel zeggen dat ik vaker dan Shirley aan een eerste prijs 
heb bijgedragen. Al was mijn bijdrage aan Camouflage van 
Klein-Zundert (2004) wel minimaal. 

Dat Corso binnen onze relatie helemaal geen betekenis 
heeft, is ook niet helemaal waar. Want op corsomaandag 
2012 – dit jaar tien jaar geleden dus – sloeg de vlam tussen 
ons over. Shirley figureerde dat jaar bij de wagen WWW. 
Tijdens de optocht kreeg ik haar in de smiezen en – met wat 
hulp van mijn vrienden – raakten we een dag later aan de 
praat. Van het een kwam het ander. Tien jaar zijn we alweer 
samen. Lang genoeg voor mij dat  zelfs ik – als corsoleek – 
dahlianamen als White Aster, Snowcap en Purple Fox zo kan 
opnoemen.  

Inmiddels is de schemering buiten ingetreden en is Shirley 
thuisgekomen van het bloemenveld. Ze leest mijn stuk en oor-
deelt dat dit niet de bedoeling is. “Dan mag je het zelf doen”, 
reageer ik. Afijn, ik vermoed dat mijn stuk uiteindelijk dus 
gewoon ’t Kapstokske haalt. 

Nou, dat was ‘m. Ik berg de pen weer op, zodat Shirley hem 
binnenkort (waarschijnlijk na Bloemencorso) naar Wernhout 
kan brengen. Naar Joyce Korsmit. Veel plezier ermee, Joyce! 
En ’t Kapelleke, veel succes en plezier met het aanstaande 
Corso. 

Heja Kapelleke (of iets in die trant).
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PRIKBORD

Oud ijzer-container
Op onze bouwplaats staat een container waar iedereen 

zijn of haar oud ijzer in kan achterlaten. Een volle 

container levert elke keer weer een mooi bedrag op. 

Onder ‘oud ijzer’ vallen bijvoorbeeld ook koper, messing, 

aluminium, zink, lood en blik. Veel mensen hebben de 

weg naar deze plek al weten te vinden. Waarvoor dank.

Helaas stellen we ook vast dat regelmatig enkele personen 

doelgericht spullen uit onze container halen voor eigen 

gewin. Dat gebeurt niet alleen bij onze buurtschap, maar 

ook bij andere bouwplaatsen. Zij benadelen hiermee 

iedereen die oud ijzer inzamelt en hoewel het zogenaamd 

om afval gaat, beschouwen we dit toch als diefstal.

Mocht u deze personen aantreffen op de bouwplaats, 

spreek ze dan aan en maak er desnoods een foto van. 

Samen met andere buurtschappen kunnen we dan gaan 

denken aan aangifte van diefstal.

Kindercorso
Yeeaaah !! Eindelijk mag het kindercorso dit jaar door 
de Zundertse straten gaan rijden. Enkele enthousiaste 
buurtgenoten hebben de draad weer opgepakt om 
gezamenlijk op onze bouwplaats mooie creaties te 
gaan maken. Zij hebben al een nieuw regelement en 
programma gemaakt. Dit kan je vinden in de nieuwsbrief 
en op de website.

Je kan je aanmelden via het opgavebord in de tent of 
via kindercorso@buurtschap-kapelleke.nl  Dit kan tot 7 
september 2022.

Het zou wel leuk zijn als straks buurtgenoten naar de 
mooie wagentjes gaan kijken!!

’t Kapelleke mee op vakantie
Nelis Matthijssen is dit jaar afgereisd naar de Noordkaap.







Autobedrijf Schrauwen
BASRIJS BV 
BergamoHavando
Bink-groep
Bouwbedrijf John Havermans 
Cafe Zaal Victoria 
Dave Mutsters autoservice 
De Bruijn mechanisatie
De Huizenbemiddelaar 
De Tuinstylist 
Hairlooks
Gotech B.V. 
Johan Vergauwen woninginrichting 
Juwelier Schrauwen 

Kevenaar Fysio/Orthopedisch Manuele Therapie
Luca 
Mon Amie 
PlantMarket
Proef op de Som 
Retrovisie databaseontwikkeling
Rodeko Elektrotechniek
Schildersbedrijf J. Bastiaansen 
Sweere
Keurslagerij Verhulst
Van den Buijs Install
Van Gogh Montage
Verdaasdonk Hoogwerkers

BOOMKWEKERIJ DENISSEN
VISSENBERG SIERTEELT
POELIERSHUIS SCHRAUWEN

HOOGAERTS LICHTTECHNIEK
DE KROM
LVN FYSIOTHERAPIE & COACHING

WIJ WILLEN SPONSOREN VAN
'T KAPSTOKSKE BEDANKEN:


