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VOORWOORD
De redactie van ’t Kapstokske heeft ook een feestje te vieren. 
’t Kapstokske bestaat al 25 jaar. Tijden veranderen. In de loop der 
jaren is er dan ook veel in het uiterlijk van ’t Kapstokske veranderd.  
Van een klein stencil boekje in zwart/wit naar een groter formaat in 
kleur. 

Wij van de huidige redactie willen dan ook alle oud-redactieleden 
en medewerkers bedanken voor al hun inzet en bijdrage om het wel 
en wee van onze buurtschap vast te leggen in ons buurtblad. Ook 
deze editie heeft weer heel veel nieuws, informatie en mooie foto’s 
van afgelopen maanden. 

Heel veel leesplezier !!

De redactie
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WIST U DAT...
- ’t Kapstokske 25 jaar bestaat, en dat we daar erg trots op zijn.

- De toenmalige redactie bestond uit:
Wim Mathijssen, Ronald Jochems, Ineke van Overveld, Alex van 
Keulen, Ilona Loose en Luciënne Gommers de AC van toen.

- Niemand meer weet hoe het idee voor het maken van een clubblad 
is ontstaan.

- Dat de eerste uitgave nog geen naam had.

- Dat er een wedstrijd is geweest om een zo origineel mogelijke 
naam te bedenken.

- Dat Marten Hoekstra deze heeft gewonnen, en ons clubblad 
sindsdien ’t Kapstokske heet.

- Na 25 jaar nog steeds dezelfde slagzin wordt gebruikt:
‘t Kapstokske is het buurtblad waaraan ’t Kapelleke al zijn nieuws 
ophangt.

- Het eerste Kapstokske is uitgereikt op het huwelijk van Ilse en Erwin 
Vissenberg en zij dus 25 jaar getrouwd zijn.

- We een beetje onzeker waren over hoe het clubblad werd 
ontvangen, dat er dan ook een last van onze schouders viel en ons 
voor niets zenuwachtig hadden gemaakt.

- Dat we zelf stukjes schreven maar ook de buurtgenoten werden 
uitgenodigd om een stukje te schrijven.

- Er al 25 jaar iemand wordt voorgesteld in “een goede buur”.

- Dat we vroeger een ideeënbus hadden, en waar stond die ook 
alweer?
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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.

BESTUUR

REDACTIE

WIST U DAT... 
- Er na 25 jaar nog steeds 3 uitgaves per jaar zijn.

- Alle uitgaves van 25 jaar ’t Kapstokske in het bezit zijn 
van de huidige redactie.

- We altijd met veel plezier aan ’t Kapstokske hebben 
gewerkt.

- We trots zijn dat ’t Kapstokske nog steeds bestaat.

- Wij hopen dat ’t Kapstokske ooit zijn 50 jarig bestaan 
mag vieren.

Namens de oude Activiteiten Commissie:
Wim, Ronald, Ineke, Ilona, Jolanda en Luciënne

Zoek de verschillen
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VAN DE 
VOORZITTER
Wordt het scenario een, twee drie of vier? Deze vraag stond 
als onderdeel van Corso 2022 op de agenda van de Raad 
van Buurtschappen. Zonder alle details en uitzonderingen te 
noemen gaan we voor scenario 1: een normaal corso zonder 
alle - inmiddels tot in den treure bekende - beperkingen en 
regels. 

Scenario 4 werd vorig jaar gevolgd, wat ongeveer een beeld 
geeft van de tussenliggende varianten. Waarom toch nog 
rekening houden met een nieuwe coronagolf? Kort gezegd: 
‘t is de wereld nog niet uit en de garantie dat het weg blijft 
zullen we nooit krijgen. 

Sowieso willen Gemeente en SBZ-bestuur niet voor 
verrassingen komen te staan. Maar primair gaat iedereen 
dus voor een volwaardig corso. We hopen echter wel dat 
de materiaalprijzen niet hoger gaan worden dan ze nu al 
zijn, want anders is het nu en in de toekomst financieel niet 
meer op te brengen. Wat dat betreft heeft meneer Poetin zelfs 
invloed op óns feestje. 

Ondanks dat alles, hebben alle buurtschappen er wel veel zin 
in. Ook onze buurt is al lang uit de winterslaap. Inmiddels zijn 
we druk in de weer met de knollen die eind april de grond in 
gaan op het nieuwe veld en zijn de voorbereidingen voor de 
tent en de vormgeving van FLOW opgestart. Binnenkort volgt 
weer een voorjaarsactiviteit en zal het bestuur langskomen 
voor de jaarlijkse donateursbijdrage. 

We hopen de komende tijd wederom op veel hulp te mogen 
rekenen, want soms ontbreekt die weleens op cruciale 
momenten, getuige onze paaseitjesverkoop die moeizaam 
op gang kwam. In zijn column stemt dat d’n Nil eveneens een 
beetje somber. Gelukkig heeft hij daarna nog een luchtige 
beschouwing over het komende corso. Net als hij kijk ik ook 
niet al te ver vooruit, maar reken in elk geval wel op een 
gezellig bouwjaar.

Heja Kapelleke!

Jan
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NOTULEN JAARVERGADERING 2022
Datum: 19 februari 2022
Aanvang: 15.00 uur
Locatie: Wapen van Zundert
Aanwezige leden: 39 personen
Afmeldingen: 1 persoon

1. Opening
Jan van Trier opent de vergadering. We beginnen met een 
minuut stilte ter nagedachtenis aan buurtgenoten of andere 
dierbaren die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.
Vanuit de Stichting kan Jan mededelen dat 2022 een 
normaal Corso zal worden. Mocht er toch een alternatief 
Corso komen, zal 2021 het uitgangspunt zijn aangevuld met 
de geëvalueerde verbeterpunten.

2. Verslag secretaris
Olga van Hassel doet verslag van het afgelopen corsojaar. 
Er zijn geen vragen / opmerkingen. 

3. Financieel verslag
Sam de Meijer licht het financieel jaarverslag toe. Hierbij 
worden de inkomsten en uitgaven doorgenomen.

Harrie: er is geen navraag gedaan over de vervanging 
betreffende noodverlichting en brandblussers. Zijn deze 
kosten wel in de begroting meegenomen? -> is inderdaad 
vergeten en dus niet meegenomen.

4. Verslag kascommissie 
Ilona Loose, Linsey van Nijnatten en Ivo van Hassel zaten in 
de kascommissie. Ivo licht het verslag van de kascommissie 
toe. Via Teams heeft de kascontrole plaatsgevonden. 
Sam heeft een keurig verslag gepresenteerd. Er zijn 
geen onregelmatigheden geconstateerd in het verslag. 
Complimenten.

5. Benoeming kascommissie
De kascommissie bestaat dit jaar uit Ilona Loose (3e keer), 
Linsey van Nijnatten (2e keer) en Ivo van Hassel (1e keer). 
Ilona Loose is aftredend. Een nieuw lid voor de kascommissie 
wordt gevraagd.
Lindy Wierks meldt zich aan en zal volgend jaar toetreden 
tot de kascommissie.

6. Benoeming ontwerpkeuze groep
Maikel van Overveld, Danny Albers, Richard Peeters en Inge 
Doomen hebben zich aangemeld. Na loting nemen Maikel 
en Danny zitting in de ontwerpkeuze groep.
Tijdens afgelopen ontwerpverkiezing waren er 8 ontwerpen 
ontvangen.

7. Mededelingen bestuur
Jan wil als eerste alle werkgroepen, bouwers, bestuursleden, 
sponsors etc. bedanken voor hun inzet.
• Rondgang
In april/mei gaan we weer een rondgang langs de deuren 
doen. Tevens gaan we daarna de ledenlijst opschonen. Leden 
die niet betaald hebben halen we van de lijst /uit de mailing. 

Uiteraard blijft iedereen welkom in de tent.
Oproep: geef adres- en mailwijzigingen door.
• Sponsoring
Nieuwe sponsors zijn welkom. Alle buurtgenoten kunnen 
hierbij een steentje aan bijdragen door sponsors aan te 
dragen. Er is een sponsorbrochure aanwezig.
• Nieuw bloemenveld
Dit jaar begon de zoektocht naar een nieuw bloemenveld 
weer opnieuw. Deze zoektocht leek hopeloos te eindigen. 
Tot we in november de keuze uit 3 stukken grond hadden. 
Uiteindelijk hebben we de tos bij Erik Bastiaansen 
(Rucphenseweg) gewonnen. Het is niet bekend hoe lang we 
daar kunnen huren maar voor komend jaar hebben we weer 
een bloemenveld.
• Werkgroep kindercorso
De bestaande werkgroep kindercorso heeft al eerder 
aangegeven te stoppen. We zijn dus op zoek naar een 
nieuwe werkgroep kindercorso. Ralph de Ridder heeft zich 
hiervoor aangemeld. Hopelijk melden zich nog meer mensen 
aan.
• Paaseieren verkoop
Vrijdag 4 maart gaan we inpakken en zaterdag 5 maart 
verkopen. Naast huis aan huis, mogen wij ook bij de Albert 
Heijn verkopen. Uiteraard mag je ook vanuit thuis verkopen. 
Mocht je dit willen, geef het door aan het bestuur.
• Vriendenloterij
We zijn door de Vriendenloterij benaderd voor een belactie. 
Opbrengst is sowieso € 500. Voor elk lidmaatschap 
ontvangen we nog een extra bedrag. Hiervoor zijn we op 
zoek naar 7 of meer buurtgenoten.
Naast de Vriendenloterij brengt ook Sponsorkliks en de oud 
ijzer container geld op. We zullen dit nogmaals onder de 
aandacht brengen.
• Activiteitencommissie
We hebben geen AC meer, het groepje was te klein 
geworden. Vanaf nu zal er voor elke activiteit een groep 
gevormd worden. Cees van Overveld zal aanspreekpunt 
c.q. algemeen coördinator worden van alle activiteiten. 
Buurtgenoten die interesse hebben om een activiteit mee te 
organiseren kunnen zich bij Cees (ac@buurtschap-kapelleke.
nl) aanmelden.

8. Bestuursverkiezingen 2022
De uitslag van de bestuursverkiezingen is als volgt:
Herkiesbare bestuursleden:
- Davy Duijndam:  37 stemmen voor 2 tegen en 0 blanco
- Olga van Hassel: 39 stemmen voor 0 tegen en 0 blanco
Emiel Braat treed af. Waarna een dankwoordje volgt voor 
zijn inzet in het bestuur.
Voor de vacature van Emiel zijn we in gesprek. Laura 
Kuijten-Wierks gaat meelopen met Ineke om mogelijk deze 
bestuursfunctie over te nemen.
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NOTULEN JAARVERGADERING 2022
9. Rondvraag
• Wim Mathijssen: gaat fietsen voor Kika en vraagt een 
bijdrage te doneren.
• Bas van Overveld: kan nog hulp gebruiken op de 
Floriade (laatste weekend van maart (26 maart)), ongeveer 
10-12 personen.
Daar zijn we blij mee en willen we zeker gehoor aan geven.
• Harrie van Erk: vanaf september is het weer klussen. Met 
Sam zijn de werkzaamheden doorgesproken maar daarna is 
het rustig gebleven. Wat is de bedoeling?
Het realiseren van de afhang is in gang gezet maar is nu 
wachten op de Gemeente. Het storten van de poeren zal 
vooruitgeschoven worden. Overige klus werkzaamheden 
kunnen uitgevoerd worden.
• Harrie van Erk: wat was de opbrengst van de eerste 
oud ijzer container? Er worden namelijk regelmatig spullen 
uitgehaald.
Dit is nog niet bekend. Idee: bordje erbij zetten “je wordt 
gefilmd” of de spullen kapot maken.

9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

• Lindy Wierks: is het een idee om een vacaturebord te 
maken zodat duidelijk is waar er mensen voor nodig zijn?
Dit idee wordt meegenomen. Evenals het idee om met de 
rondgang een brief uit te delen.
• Jan van Trier: de bouwplaats van buurtschap de 
Lent is goedgekeurd. Dit is de laatste buurtschap die een 
goedgekeurde bouwplaats heeft gekregen. Tevens zal het 
vergunningstraject opnieuw tegen het licht worden gehouden 
omdat dit verouderd is en problemen voor de buurtschappen 
oplevert.
• Jan van Trier: bedankje en applaus voor de ‘oude’ 
Kindercorso werkgroep.

10.Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Presentatie FLOW
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De Brug 2b, Zundert
tel. 076-5971888
www.hairlooks.nl

   De Brug 2b, Zundert
  T: 076-5976394
M: 06-50812124

De B
T: 076

M: 06
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IN MEMORIAM: 
JACQUELINE VAN HASSELT
Het overlijden van Jacqueline kwam niet geheel onverwachts, 
maar het maakte toch een diepe indruk op mij. Ons 
Jacquelientje, ons Jackie is niet meer. Wat rest zijn de mooie 
herinneringen aan deze dappere buurtgenoot en vriendin. 
Jacqueline was meer dan een buurtgenoot voor mij en voor 
anderen. Wat hebben we gelachen als we weer ons jaarlijks 
fietstochtje hadden met Henk, Carina, de Pelk, Ineke en ik 
zelf. Niet te ver, op tijd een drankje, een sigaretje voor Henk 
en Jacqueline en afronden met een etentje. 

Velen onder ons zullen Jacqueline herinneren als een 
gezelschapsmens. Ze was graag in de tent en vooral na afloop 
van de werkzaamheden kwamen de verhalen los. Daar kon 
ze van genieten onder het genot van een drankje en een 
sigaretje.  Als ze een jongere buurtgenoot niet kende vroeg 
ze: “En van wie bende gij er ene?” Ze draaide nergens om 
heen en één van haar uitspraken in het onvervalst Achtmaals 
dialect kan iedereen zich vast wel  herinneren.

Bij vele activiteiten waren Henk en Jacqueline aanwezig. 
Soms was dat de laatste tijd wat moeilijker vanwege haar 
gezondheid, maar als het half kon, dan was ze er helemaal 
bij. En op de vraag hoe het ging kon je het antwoord zelf ook 
wel geven: “Goed”. Klagen was er niet bij. Doorgaan en niet 
zeuren. Iedereen heeft wel wat.

Toen Jacqueline nog goed kon,  kwam ze ook regelmatig op 
het bloemenveld. Samen met ons fietsgroepje toppen op het 
veldje aan de Palmbosstraat. De bossen waren zo hoog dat 
we haar en Carina kwijt waren. Bloemen plukken voor de 
buurt en voor de leveringen aan andere corso’s. Ze was er 
om de buurtschap te helpen en te genieten van het samenzijn. 
En dan het corsoweekend. Steken in de steekhoek en op 
maandag en dinsdag helpen met de catering. Frietjes bakken 
en zorgen dat iedereen om de beurt te eten kreeg. Was je 
niet aan de beurt dan werd dat even kenbaar gemaakt: “Gij 
het al gehad”.  Dat is duidelijk dus. Als iedereen een beetje 
aan het inkakken was op dinsdagmiddag kwam er op een of 
andere manier bij sommigen toch weer wat energie vrij en 
dan was het lachen aan een stuk door. Het ene verhaal nog 
sterker dan het andere, maar niemand wilde meer naar huis. 
Daar moest je bij zijn. 

Op corsomaandag Zundert in. Bij Neste rond de biljart met 
eerst een klein groepje, wat later uitgroeide tot een klein 
buurtfeest van ’t Kapelleke. Wat was dat gezellig. Jacqueline 
was dan helemaal los en Henk had weleens de grootste 
moeite om haar mee naar huis te krijgen. 

“Ben ik een kjeer weg, motte meej naor huis”. 

Wij gaan dit allemaal missen en dat gaat pijn doen. Gelukkig 
kunnen wij Jacqueline terug halen in onze herinneringen. 
Dan zullen de woorden prachtig mens, bikkel, gezellig, 
lachen, plat praten, recht voor zijn raap, frietjes bakken, 
sigaretje, pilske, bloemencorso, samen genieten, niet zeuren 
en buurtschap zeker in onze gedachten terugkomen. 

Jacqueline, het was fijn om jou als vriendin te hebben gehad. 
Namens buurtschap ’t Kapelleke bedank ik je voor je inzet, 
je gezelligheid en positiviteit.

We gaan je missen!

Cees van Overveld
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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.

Al jaren prijkt de naam Hoogaerts Lichttechniek op de 
corso-shirts van alle Kapellekenaren. We staan er eigenlijk 
nauwelijks bij stil wat deze onderneming zoal doet. Aan 
de buitenkant van het bedrijfsgebouw aan de Hofdreef is 
het in elk geval niet te zien. Je zou bij lichttechniek namelijk 
verwachten dat de naam Hoogaerts in schitterend LED-licht 
op de gevel zou staan, maar bescheidenheid siert deze 
onderneming.

Op grote projecten van bedrijven en instellingen zoals Tesla, 
ABN-AMRO, de Bijenkorf, VUmc en Corendon laten ze 
bij Hoogaerts graag letterlijk hun licht schijnen. Dat is niet 
zomaar een lampje ophangen aan plafond of muur. Hier 
komen uitgebreide kennis, oriëntatie en berekeningen aan 
te pas. Met een enorm netwerk en kennis van wereldwijd 
beschikbare materialen achter de hand wordt dan 
uiteindelijk een totaal lichtplan ontworpen en geleverd. Het 
blijft bovendien niet beperkt tot binnenverlichting, maar ook 
buiten- en noodverlichting kunnen onderdeel zijn van zulke 
projecten. Overigens installeert Hoogaerts het allemaal 
niet zelf. Dat wordt weer uitgevoerd door aannemers en 
opdrachtgevers. Als particulier kan je dus niet even bij hen 
binnenstappen voor een LED-armatuurtje. Zij denken en 
handelen groter!

Totaal werken er 14 mensen in het pand aan de Hofdreef. 
We spraken met Roy Hoogaerts die vertelde dat hij erg trots 

was op het huidige team dat grotendeels uit Zundertenaren 
bestaat. We hoefden dus niet te vragen of er op de een 
of andere manier binding met het corso is. In het verleden 
heeft Roy namelijk ook eens een ontwerp ingediend, dat het 
helaas niet haalde bij een ontwerpverkiezing. De corso-liefde 
is er echter nog steeds. Hij is nu regelmatig te vinden bij 
buurtschap Helpt Elkander. Zijn favoriet is De begrafenis van 
de jager (Tiggelaar, 1992).

Vader Jos heeft meer binding met ‘t Kapelleke vanwege de 
vriendschap met de familie Wierks. De shirt-sponsoring is 
daar een (erg gewaardeerd!) gevolg van. Kort gezegd zit 
het corso-hart bij het bedrijf Hoogaerts dus op de goede plek.
Het grootste dahliacorso ter wereld en Vincent van Gogh 
zijn dan ook gemakkelijke gespreksonderwerpen als er 
gasten op visite komen. Als het buitenlandse relaties betreft 
hangt de nationale vlag van die bezoekers als welkom bij de 
hoofdingang. Leuk om daar eens op te letten!

Een eigen motto heeft Roy niet meteen paraat, maar hij 
refereert graag aan het Duitse motto Geht nicht gibt’s nicht 
ofwel vrij vertaald:  Kan niet bestaat niet. Op de vraag 
naar de toekomstplannen kregen we het antwoord ‘Lekker 
zo doorgaan met dit team’. Kort, bondig en misschien zelfs 
een tikkeltje bescheiden. ;-) De conclusie is echter duidelijk: 
Zundert wordt niet alleen door het corso, maar zeker ook 
door Hoogaerts op de kaart gezet.

Zie ook: www.hoogaerts.nl
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SP(R)OOKJESTOCHT
De Sp(r)ookjestocht stond gepland in het najaar van 2021. 
Helaas gooide Corona weer eens roet in het eten en werd 
deze verzet naar het voorjaar van 2022. Gelukkig kon het 
zaterdag 9 april wel doorgaan. Het weer was droog maar 
koud, dus een dikke jas aan, sjaal en muts op. 

Ongeveer 55 deelnemers hadden zich opgegeven om mee 
te doen aan deze spannende tocht. We werden verwacht in 
een schuur aan de Gaardsebaan 15a waar we met koffie en 
thee werden ontvangen. We werden in groepjes verdeeld, 
en om de beurt mochten we van start gaan. Eerst kwamen we 
langs de trollenkoning, die voor iedereen een onderhoudend 
verhaaltje voorlas.  Hij vertelde wat de opdrachten waren en 
dat we maar 1 zaklamp per groep mochten meenemen.

Wat we die avond in het bos allemaal gezien hebben. Een 
prinses op een rode kool, een roodkapje die bij oma op 
bezoek ging, maar dat bleek een ijsbeer te zijn. Een reus 

die niet lag te slapen 
maar klein duimpje 
wel, een kabouter 
die appels aan het 
uitdelen was. Vrouw 
Holle die bladeren 
aan het uitschudden 
was, een konijn in 

een put. Een rare kraai in een boom en een wonderlijke en 
schaars geklede keizer die in het bos rond liep te paraderen. 
En een raar Pietje die kroepoek uitdeelde. Je had het mee 
moeten maken.

De bedenkers en makers van de Sp(r)ookjestocht hadden 
zich dan ook helemaal uitgeleefd. Dit kon je dan ook zien 
aan de gehele aankleding van de sp(r)ookjes. Dank jullie wel 
voor de leuke tocht 
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COLUMN VAN D'N NIL
Wat gaat 2022 ons brengen?

Het is dinsdag 22 maart en ik neem plaats voor mijn 
computer. Ik heb twee dingen te doen. Een in memoriam over 
Jacqueline en een column van d’n Nil schrijven. Ik besluit te 
beginnen met het schrijven van de in memoriam. Het doet pijn 
als het gaat over iemand die je lief hebt. Ik ken Jacqueline al 
vrij lang en ik heb altijd graag met haar te doen gehad. Dat 
geldt uiteraard ook voor Henk. Na het overlijden van Nikita 
wederom een zeer treurig moment voor de familie. Wat kan 
een mens verdragen en hoe pak je de draad weer op. In een 
tijd dat we weer van alles mogen en kunnen is het voor velen  
toch al moeilijk om oude gewoonten weer op te pakken.

Ik merk aan alles dat er dingen zijn veranderd. We hebben 
een verschrikkelijk oorlog in Oekraïne, de prijzen rijzen de 
pan uit, veel normale dingen zijn niet meer zo normaal. We 
geven de ander een vuistje in plaats van een hand/knuffel 
of kus. We proberen wat meer afstand te houden. Contacten 
zijn veranderd na twee jaar Corona. Nog meer appen, 
elkaar minder zien. Ook het Corso moet weer gaan leven. 
Jullie weten dat mijn glas meestal half leeg is en daarin is 
niets veranderd. Ik maak me weer ouderwets zorgen om vele 
dingen en ben blij dat ik vanmiddag eerst een rondje heb 
gewandeld met Robert. Lekker weertje en iedereen daardoor 
weer een stukje vrolijker. Bolletje wat leeggemaakt en afsluiten 
met een stukje overgebleven appeltaart met slagroom en een 
heerlijk kopje koffie. 

Verder een drukke agenda deze week. Donderdag- en 
vrijdagmiddag stekken en zaterdag naar de Floriade. 
Allemaal voor ons buurtje. Voor de Floriade direct veel 
belangstelling, maar voor het stekken is de animo helaas een 
stuk minder. Daar word ik dan niet echt blij van. Ook voor 
de verkoop van de paaseitjes was de belangstelling niet echt 
groot. Ik betrap me er zelf op, dat ik gelaten ben. Ik ben 
die week al 2 middagen bezig geweest voor de buurt. Ik 
sla de paaseieren maar eens een keer over, voor het eerst, 
maar ik voel me deze keer niet geroepen. Er zijn toch meer 
buurtgenoten die zouden kunnen komen helpen. Ik voel me 
hier niet prettig bij. 

Binnenkort kunnen we weer volledig los met het zetten 
van de tent, knollen planten op ons nieuwe bloemenveld 
en buurtactiviteiten. Ons nieuwe bloemenveld aan de 
Rucphenseweg ligt lekker dichtbij. Hopelijk kunnen we er 
weer een gezellig veldje van maken waar weer plaats is voor 
een hoop plezier. 

Maar er gaat dit jaar nog meer gebeuren. Aardbeienfeesten 
met een ouderwetse maquettetentoonstelling. We zitten wel 
met een probleempje, want een of andere profkoers komt 
dan door Zundert, richting Rijsbergen. Dus we zullen dan 
wel even aan de kant moeten met de kraampjes. Dat gaan 
we meer meemaken vrees ik. Iedereen wil de afgelopen 
twee verloren jaren inhalen. Zo zal ons Corso ook de nodige 
concurrentie krijgen in het eerste weekend van september.  
We gaan er vanuit dat ons Corso sterk genoeg is om de 
concurrentie aan te gaan. 
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COLUMN VAN D'N NIL
Buurtschap Helpt Elkander maakt een groeimodel. Ik vind 
de maquette al groot genoeg. Niks meer aan doen zou ik 
zeggen. Buurtschap Laer-Akkermolen gaat ook al op het 
water bouwen. Een rots wordt een draak. Zij kunnen het 
feestje van Molenstraat wel eens gaan verpesten als de 
draak toe gaat happen. 

Buurtschap Klein-Zunderste Heikant gaat een of ander gek 
festival op de weg zetten. Heikant kennende zal  het geen 
vrolijk festival zijn. Nu heel de buurtschap figurant is gaat 
Heikant contact opnemen met de Veldstraat om de buurt op 
zondag te beveiligen. 

Dat de dieren allemaal tijdig kunnen eten is een feit. 
Buurtschap Raamberg gaat een doorsnede maken van een 
rode kool. Een eerdere doorsnede lijkt er verdacht veel op, 
maar de handjes en beentjes zijn nu weggelaten. Buurtschap 
Klein-Zundert zal hier wel blij mee zijn, al weet ik niet of 
(H)olifanten rode kool lusten. Ik zou ze maar niet achter elkaar 
laten rijden in ieder geval. Lijkt me beter voor Raamberg. Of 
dat allemaal nog niet genoeg is komt er nog meer water en 
hele grote beesten. Ik heb uit betrouwbare bronnen vernomen 
dat buurtschap ’t Stuk met een spektakel gaat komen, iets met 
nijlpaarden. Nou vind ik nijlpaarden nu niet echt beesten 
voor een spektakel, maar bij ’t Stuk weet je het nooit. De 
rode kool is in ieder geval veilig, want ze kunnen niet uit de 
waterbak. 

Wie er eerste wordt. Waarschijnlijk iets met dieren, water 
of vuil.

Zo zijn we weer een half jaartje verder. Verder vooruitkijken 
ga ik niet doen. 

Allemaal tot ziens in de tent!

Groetjes, De Nil

Ik hoop dat de titel van onze wagen (FLOW) een aanmoediging 
zal zijn voor vele buurtgenoten om de schouders er weer 
onder te zetten. 

Go with (the) FLOW. Dat is Engels voor heja ’t Kapelleke, 
we gaan het maken. Die lolly van vorig jaar mag in de 
prijzenkast blijven staan, maar hopelijk komt er weer wat 
geifs bij.

Bang ben ik wel een beetje voor het voortbestaan van ons 
dierencorso. Als er steeds meer beestjes doodgaan, moeten 
we straks dan allemaal een wagen gaan maken over het 
afval? Buurtschap Schijf speelt al in op het tekort aan energie 
en gaat de wagen (auto)  met touwen door de Molenstraat 
trekken. Ditmaal ligt Lennart niet op de wagen. Hij is 
vervangen door twee paradijsvogels. Buurtschap Molenstraat 
springt met zijn allen in het water. Ik verwacht dan ook niet 
dat ze dit jaar van de partij zullen zijn. Buurtschap Wernhout 
wil duidelijk aangeven dat ze geen kleine buurt zijn en bouwt 
dit jaar een iets grotere wagen dan normaal. De optocht zal 
daardoor een half uurtje langer gaan duren. 

Buurtschap Veldstraat vertrouwt de buurt niet meer en 
gaat overal camera’s ophangen. Niet bekend is of op het 
bloemenveld ook camera’s worden opgehangen. Hopelijk 
wel, hoeven wij niet meer te waken. 

Buurtschap de Lent is voor de duvel niet bang en gaat de 
Trudokerk vol zetten met deze griezelige mannekes. Er moet 
nog wel een overleg komen met de pastoor en het Vaticaan. 
De pastoor wil de duvels liever in de kerk. Zit daar ook weer 
een keer iemand. Buurtschap de Markt zegt al Sorry voordat 
ze beginnen. De reden is niet bekend. Misschien omdat ze 
juffrouw mier een baard hebben gegeven?

De optocht gaat wel erg lang duren vrees ik. Harrie heeft 
ditmaal gekozen voor drie slakken. En dan nog bij buurtschap 
Stuivezand. Als ze maar op tijd op de veiling zijn ’s morgens.
Buurtschap de Berk komt met een onderzeeër. Het is te hopen 
dat hij boven water komt, anders zal er maar weinig te zien 
zijn vrees ik. Buurtschap Achtmaal komt net zo als wij ook met 
vissen. Helaas voor Achtmaal hebben wij veel meer vissen. Ik 
vrees dan ook dat Achtmaal achter het net zal vissen. 

Buurtschap Rijsbergen zal pas in de avonduren rond gaan 
rijden. Ze hebben een nachtwagen. Het moet echt donker 
zijn. Ik ga niet kijken, je ziet dan toch niets. Buurtschap 
Tiggelaar gaat druk zetten. Ze gaan het oude melkfabriek 
herbouwen. Nu met volop druk op de leidingen, zodat er veel 
meer geproduceerd kan worden. Helaas heeft de buurtschap 
geen rekening gehouden met het feit dat alle boeren moeten 
stoppen. Dinsdag gewoon afbreken dus.

Buurtschap Laarheide gaat het hebben over stille honger. 
Er komt geen geluid bij. Ook niet van knorrende magen. 
Buurtschap Poteind heeft dit jaar schildpadden. Ook daar zal 
weinig snelheid in zitten. Om de schildpadden niet helemaal 
zichtbaar te maken gooien ze er wat rotzooi bovenop. Waar 
hebben we dat al meer gezien?  
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PAASEITJES ACTIE
Op vrijdagavond 4 maart hebben we weer met een grote 
groep leden van onze buurtschap de paaseitjes afgewogen 
en in zakjes gedaan.
Dit is altijd een heel gezellig onder het genot van een bakje 
koffie of thee lekker bezig zijn en de laatste nieuwtjes van 
Zundert bespreken. Omdat er zoveel mensen aanwezig 
waren was de klus dan ook vlot geklaard.

De volgende dag waren er maar enkele mensen aanwezig, 
dit was wel even een tegenvaller. Maar we zijn met vol 
goede moed op pad gegaan. Het weer was overigens heel 
erg goed, dus alle mensen waar we aanbelden hadden 
allemaal een goed humeur en kochten dan ook bijna altijd 
onze overheerlijke paaseitjes.
We konden dit jaar ook gebruik maken van een QR-scancode, 
wat superhandig is. Dus diegene die geen gebruik meer 
maken van contant geld, konden altijd paaseitjes kopen. 
Tussen de middag was er voor een overheerlijke lunch 
gezorgd, lekkere soep met tosti’s. 

Daarnaast hadden we dit jaar ook nog een heel goed 
verkooppunt bij de Albert Heijn achter bij de parkeerplaats. 
Daar stond onze paashaas van buurtschap ’t Kapelleke met 
2 assistenten. Niemand kon om deze paashaas heen, want 
hij sprong gewoon voor je winkelkar. 

Helaas hebben we deze zaterdag niet alle eitjes kunnen 
verkopen, omdat er te weinig mannen en vrouwen aanwezig 
waren. De volgende zaterdag hebben enkele fanatieke 
mensen nog een ochtend een route gelopen en de laatste 
eitjes verkocht.

TOEKOMST IN DE SPOTLIGHTS
Hoe heet je?
Roan Christianen
Hoe oud ben je? 
10 jaar
Wie zijn je papa en mama? 
Vader Michel Christianen en moeder Cindy Hoendervangers
Heb je nog broers en/of zussen? 
Nee, maar wel een opa die vaak op het bloemenveld is te vinden
Wat is je favoriete sport/hobby? 
Voetbal 
Wat vind je het leukste om te doen in de tent? 
Tikken maar dat mag nog niet. Bloemen prikken vind ik ook heel 
leuk. En bij kindercorso friet eten met snacks met alle kinderen van 
de tafel zonder borden! 
Wat zou je graag doen met het kinderbuurtfeest? 
Speurtocht 
Als je ooit een wagen mag ontwerpen, wat zou je dan maken? 
Een frietkraam met ook kippen aan het spit  
Als je de baas zou zijn in de tent, wat zou je dan gaan doen?
Tikken 
Wat je nog graag zou willen zeggen?
Ik heb heel veel zin in het nieuwe seizoen.
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EEN GOEDE BUUR
Hallo allemaal, ik ben Daan Bastiaenen en ik ben 18 jaar. 
Ik woon in de Wielewaal samen met mijn moeder (Olga), 
vader (Bas) en mijn zusje (Lotte). Ik zit momenteel nog op 
de KSE in Etten-Leur. Dit is mijn laatste jaar en volgend jaar 
hoop ik naar Tilburg te kunnen gaan, als ik slaag natuurlijk. 
Ik wil een economische studie gaan doen, die ongeveer zo’n 
4 jaar duurt. Wat ik precies later wil worden, weet ik op dit 
moment nog niet. 

Verder zijn mijn hobby’s voetballen en skiën. Ik voetbal al 
heel erg lang en dit vind ik nog steeds superleuk. Ik speel 
bij V.V. Zundert in de Jo-19-1. Dit is het jeugdteam dat ze 
vroeger de A-jeugd noemden. Ik sta al van kleins af aan op 
het veld als verdediger en ook nu nog steeds. Ook skiën is 
een grote hobby van mij. Al vanaf erg jonge leeftijd gaan 
we met het gezin skiën. De eerste jaren altijd naar dezelfde 
plek:  Sell am See. Daarna zijn we elk jaar eigenlijk naar een 
ander gebied gegaan. 

Ik ben vooral in aanraking gekomen met ’t Kapelleke vanwe-
ge mijn moeder, die erg fanatiek is. Vroeger ging ik regel-
matig mee en speelde ik dan meestal buiten op het veld of 

in de bossen. Ook aan het plakken op de begane grond en 
bloemen prikken met het corsoweekend beleefde ik altijd veel 
plezier. Ik moet ook eerlijk zijn, dat ik de laatste paar jaren 
wat minder fanatiek ben geweest, een goed excuus heb ik 
ook niet echt. Het gaat nu allemaal weer langzaamaan be-
ginnen, de knollen waren gezet, toch Shirley?

Ik geef de pen door aan Shirley van Hassel.

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

zijn of haar oud ijzer in mag achterlaten. Een volle 

container levert elke keer weer een mooi bedrag 

op. Onder ‘oud ijzer’ vallen bijvoorbeeld ook koper, 

aluminium, zink, lood en blik.

Helaas worden de laatste tijd ook meubilair en 

computerapparatuur, huishoudelijke apparaten en 

koelkasten gedumpt. Dat is echter niet de bedoeling, 

omdat de metaalhandel deze spullen in principe niet 

accepteert. Met een enkele wasmachine, vaatwasser of 

bakoven heeft men geen moeite, maar bedenk zelf of het 

metaalgehalte in het aangebodenen hoog genoeg is. In 

elk geval accepteert de metaalhandel geen electronica, 

plastic en hout.
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JAARLIJKSE 
RONDGANG
In de maanden april/mei zijn we weer voornemens u te 
bezoeken voor de jaarlijkse bijdrage. U ontvangt dan weer 
‘t Kapstokske en de donateurskaart. Tevens houden we u 
op de hoogte van alle activiteiten van de buurtschap door 
middel van nieuwsbrieven en e-mails.

In 2020 was de rondgang niet mogelijk vanwege de coro-
namaatregelen. Gelukkig heeft een groot deel van alle 
ingeschreven buurtgenoten toen gewoon een bijdrage 
betaald. 
In 2021 zijn we weer wél bij iedereen langs geweest, 
maar beperkten we ons tot één bezoek. Ook toen heeft het 
merendeel de bijdrage betaald.

We constateren echter helaas ook dat we adressen in ons 
bestand hebben, van waaruit helemaal geen respons meer 
is gekomen in die afgelopen twee jaar. Misschien is het ver-
getelheid, maar kan er ook een reden zijn om ons niet meer 
te steunen. Uiteraard vinden we dit heel jammer, maar we 
zouden het dan wel graag willen vernemen. 

Om kosten en tijd te reduceren hebben we dan ook besloten 
om de verzending van e-mails, nieuwsbrieven en ‘t Kapstok-
ske te beëindigen als binnen een redelijke termijn na de 
komende rondgang wederom geen reactie of bijdrage van 
de betreffende mensen volgt. 

Nogmaals met klem: Wij zouden dat erg jammer vinden, 
want dankzij de bijdragen van alle buurtgenoten is het 
mogelijk een respectabele corsowagen te bouwen en ieder-
een een leuke tijd te bezorgen met de nevenactiviteiten.
Wij rekenen daarom nog steeds op u!  

Alvast dank voor uw bijdrage!

Jan van Trier, voorzitter

WERKZAAMHEDEN BLOEMENVELD
Afgelopen maanden is er al een heleboel werk verzet om 
straks een mooi bloemenveld met faciliteiten te realiseren op 
onze nieuwe locatie aan de Rucpenseweg (vanaf de rotonde 
1e klinkerpad over de brug rechtsaf).

De veldploeg heeft de knollen al uit de kuil gehaald. De keet 
en de container zijn inmiddels van wielen voorzien, zodat 
we deze voortaan zonder inhuur van een kraan kunnen ver-
plaatsen.

Ook is er in samenwerking met buurtschap Veldstraat een 
sleuf gegraven waarin een  vaste  hoofdleiding met kranen 
komt te liggen zodat we in de toekomst minder met regen-
buizen hoeven te sjouwen.

Knollen zetten is dit jaar op vrijdag 29 april (vanaf 18:30 
uur) en zaterdag 30 april (vanaf 8:30 uur).  



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
Gotech B.V. 
Johan Vergauwen woninginrichting 
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

BOOMKWEKERIJ DENISSEN
VISSENBERG SIERTEELT
POELIERSHUIS SCHRAUWEN
ALCION HOLLAND BV

HOOGAERTS LICHTTECHNIEK
DE KROM
LVN FYSIOTHERAPIE & COACHING

WIJ WILLEN SPONSOREN VAN
'T KAPSTOKSKE BEDANKEN:


