
                    
 
 

NIEUWSBRIEF JUNI 2021 

 
 
Op maandag 31 mei hebben we groen licht gekregen. CORSO 2021 gaat door!!! 
Wat een mooi en fijn nieuws. 
De vlaggen mogen weer naar buiten. 
Afgelopen week zijn we al begonnen met het zetten van de tent. Maar de grote vraag is: wat gaan we deze 
zomer in die tent bouwen….. Op zondag 13 juni zal dat duidelijk worden. 
 
Na een brainstormavond met meerdere buurtgenoten, hebben Adrie de Meijer, Wim Mathijssen, Ronald 
Jochems en Ron Gommers een ontwerp voorgelegd. Hierop heeft het bestuur positief gereageerd. Adrie, Wim, 
Ronald en Ron zijn nu druk bezig om hun idee vorm te geven. En willen dat graag na afloop van de vossenjacht 
(zondag 13 juni) laten zien aan de buurt. Dus bij deze: zorg dat je zondag 13 juni aanwezig bent bij de vertoning 
van het ontwerp. 
Hieronder alvast een voorproefje van hun idee ‘vreemde vogels’ (werktitel). 
 

            
 
 
Vanaf afgelopen maandag kan er weer elke avond gebouwd worden van 19.00 uur tot 22.00 uur. En op zaterdag 
van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur. In overleg met de Stichting en Gemeente, en met 
inachtneming van de richtlijnen, mogen er 30 mensen aanwezig zijn. Uiteraard gaan we er vanuit dat ieder zijn 
verantwoordelijkheid pakt, de Corona maatregelen naleeft en de benodigde veiligheidsmaatregelen treft. Tot in 
de tent! 
 
 

VOSSENJACHT en JUBILEUM SHIRTEN AFHALEN 
De vossen van ’t Kapelleke worden ZONDAG 13 JUNI losgelasten. Aan jullie om deze vossen te ontdekken. 
Verder zullen er vragen beantwoord en opdrachten uitgevoerd moeten worden. Genoeg te doen dus. 
 
We verwachten jullie tussen 13.15 en 13.30 uur op de bouwplaats, maar UITERLIJK 13.30 uur! 
In groepjes gaan jullie op pad. 
Iedereen, jong en oud, kan meedoen. 
Wie mag zich vossen-speurder van ’t Kapelleke noemen …. 
 
Na afloop kunnen de bestelde jubileum shirten meegenomen worden. Voor degene die nog niet betaald 
hebben, kunnen dat alsnog ter plekke doen. 
 
 



                    
 

GTC RALLY 
Heee, heb jij zaterdag 10 juli wat te doen? 
Nee, dan wil jij vast helpen met de GTC Rally. 
 
Zij hebben ons benaderd om te helpen. Dit zal zijn van ongeveer 15.30 tot 1.00 uur. En door te helpen verdienen 
wij weer inkomsten voor de buurt. Dus heb je tijd, geef je dan voor 14 juni op bij Sam (06-51759992). Ook voor 
meer informatie kun je terecht bij Sam. 
- je staat altijd met 2-en 
- mooi centje voor de buurt 
- entreeposten beheren 
- circa 7 uur helpen 
- HELP JIJ OOK MEE! 
 
 

AFKOPPELACTIE 
Zoals al eerder bericht organiseert de Gemeente Zundert een afkoppelactie. Voor elke afkoppelactie ontvangt 

onze buurtschap € 10. Terwijl het voor jullie helemaal gratis is. 

Door onze regenpijpen af te koppelen, geven wij het regenwater terug aan het milieu in plaats dat het via de 

riool wordt afgevoerd. Het regenwater stroomt direct in onze tuinen en dat geeft vele voordelen. 

 

Hoe werkt dat dan …… 

Het enige wat jullie moeten doen, is het aanmeldformulier 

downloaden, invullen en insturen naar 

secretaris@buurtschap-kapelleke.nl of afgeven bij 

Wielewaal 15. 

Vul bij ‘vereniging of buurtschap waar ik € 10 aan schenk’ 

buurtschap ’t Kapelleke in!! 

 

En hoe verder …… 

In het najaar worden de door ons bestelde afkoppelstenen 

(brickey’s) geleverd. De buurt zal, in samenwerking met de 

huiseigenaar, deze afkoppelstenen komen plaatsen, de 

huiseigenaar vult een formulier in en stuurt een foto naar de 

Gemeente Zundert. Wanneer dit in orde is, ontvangt onze 

buurt € 10 per afkoppelsteen. 

 

LET OP: het is € 10 per afgekoppelde regenpijp en niet per adres. Jullie kunnen dus meerdere regenpijpen per 

adres laten afkoppelen. Deze actie is voor ALLE inwoners van Zundert. Dus naast buurtgenoten mogen ook 

andere inwoners meedoen en onze buurt steunen. We zien de aanmeldformulieren graag tegemoet. 

Zie voor meer informatie: https://www.zundert.nl/afkoppelen 

 
 

OVERIGE 
- 3 juli BBQ 
- 4 juli Boerendart drive buurtschap Veldstraat 
- Wil je een avond of op zaterdag koffie zetten, neem dan contact op met Ineke (06-15953511). 
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