
                    
 
 

NIEUWSBRIEF APRIL 2021 

 
 
Corso Zundert gaat voor Corso 2021! 
Dat er iets gaat gebeuren in september staat voor Stichting Bloemencorso Zundert en de buurtschappen als een 
paal boven water. 
De Raad van Buurtschappen en Stichting Bloemencorso Zundert hebben besloten om de komende tijd te gaan 
gebruiken om binnen alle eventuele regelgeving iets mogelijk te maken. Een ‘normaal’ Corso of een eventueel 
alternatief behoren allebei nog tot de mogelijkheden. Het bouwproces en resultaat moet voor en door de 
corsobouwers zijn, wat de saamhorigheid van Corso Zundert laat zien en versterkt. Beide partijen hopen op een 
positieve toekomst met nog veel mooie Corso momenten.  
 
Bovenstaand bericht hebben wij ontvangen van de Stichting. Alles is dus nog mogelijk. 
Zoals al eerder gecommuniceerd gaan we FLOW niet inkrimpen, aanpassen of veranderen. Dus mocht een 
‘normaal’ Corso niet kunnen, zullen we op zoek moeten naar een alternatief. Heb jij zin om hier over te 
brainstormen, mee te denken, stuur dan een mail naar secretaris@buurtschap-kapelleke.nl. Zodra er meer 
bekend is plannen we een bijeenkomst.  
 
 

VOORJAARSACTIVITEIT 
Op zaterdagmiddag 24 april organiseert de activiteitencommissie een 

FietsBINGOtocht voor alle buurtgenoten, rekening houdend met de 

dan geldende Coronaregels. De afstand zal ongeveer 18 kilometer zijn. 

Onderweg zijn er cijfer-opdrachten en uiteraard wordt er voor een 

versnapering gezorgd. Je kunt starten tussen 13.00 uur en 13.30 uur 

vanaf de bouwplaats. Bij slecht weer zullen we de tocht verzetten. Meer 

informatie nodig, mail naar ac@buurtschap-kapelleke.nl 

 

Wie krijgt zijn bingokaart vol met de opdrachten onderweg?  

Noteer deze datum in je agenda en volg de komende tijd de berichten via de app en op de website! 

 
 

RONDGANG 
April is de maand van de rondgang. Ook dit jaar hopen wij weer op jullie bijdrage. In deze maand zal 
of een bestuurslid langs komen of jullie ontvangen een brief met een verzoek tot overmaken. Wat 
er gaat gebeuren de 1e zondag van september weten we nog niet, dat er iets gaat gebeuren weten 
we wel. 
Wij willen jullie alvast bedanken voor jullie bijdrage! 

 
 

FEESTWEEKEND 75 JAAR VERZET 
Dit jaar is ’t Kapelleke jarig, 75 kaarsjes mogen we uitblazen. De uitnodiging voor ons feestje op 21, 22 en 23 mei 
ligt klaar. MAAR we zullen hem niet gaan versturen…. 
Aangezien de maatregelen nog steeds niet versoepeld zijn, hebben we moeten besluiten het feestje uit te 

stellen naar 8, 9 en 10 oktober. Noteer deze data en zorg dat je bij ons feestje bent. 
Geen feestje in mei, betekent niet dat er geen activiteit is in mei. Op maandag 24 mei (2e pinksterdag) zal er 
een activiteit georganiseerd worden. Verdere informatie volgt nog. 
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OP ZOEK NAAR  GROND 
Waren we vorig jaar blij met ons nieuw dahliaveld, kregen we dit jaar te horen dat we volgend jaar alweer weg 
moeten. Helaas, we zijn dus weer op zoek naar een nieuw stuk grond. 
- perceel van circa 1,5 ha 
- met een mogelijkheid om te beregenen 
- voorkeur in een straal van circa 5km rondom de bouwplaats (Kapellekestraat) 
- beschikbaar vanaf maart 2022 
Heb jij of ken jij iemand die grond te huur heeft laat het dan weten aan Ruud Bartels (ruudenmarloe@home.nl 
of 06-51137590). 
 
 

GEBOREN 
14 maart 2021 IZE: dochter van Milenca Stuyck en Lennart Schrauwen 

Gefeliciteerd  met jullie wondertje! 

 
 

OVERIGE 
- 24 mei feestactiviteit 
- zin om de AC mee te helpen, neem dan contact op via: ac@buurtschap-kapelleke.nl / 06-18207348 (Cees) 
- jubileumshirt nog niet besteld, doe het voor 25 april per mail secretaris@buurtschap-kapelleke.nl of via de app 
06-50840083 (Olga), voor verdere info zie eerder verzonden mail of website 
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