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VOORWOORD
Wat gaf het iedereen weer een goed gevoel dat het corso in Zundert 
dit jaar weer op een normale manier kon doorgaan. Ook alle 
activiteiten van onze buurtschap konden afgelopen periode zonder 
corona maatregelen doorgaan.

In dit Kapstokske kijken we terug op de periode na de corso 2022 en 
kijken we ook alvast vooruit naar het nieuwe jaar 2023. 
De kalender met de aankomende activiteiten voor het jaar 2023 is bij 
’t Kapstokske bijgevoegd, plak deze op je koelkast of op het prikbord 
en zet alvast alle belangrijke data in je agenda.

Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen en een gelukkig en gezond 
2023.

Heel veel leesplezier !!

De redactie
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VAN DE 
VOORZITTER
Ondanks een fl inke verkoudheid heb ik op 26 november toch nog even 
de sfeer geproefd van Opsporing Verzocht. Deze najaarsactiviteit 
was weer een leuke en waardige afsluiting van het corsojaar. Er 
gebeurde natuurlijk nog veel meer, maar het geven van een complete 
terugblik op 2022 is ondoenlijk in deze beperkte column. Op de 
volgende pagina’s geven we verslag in woord en vooral in beeld.
Samengevat heeft onze buurtschap een leuk bouwjaar achter de rug, 
maar in 2023 ziet iedereen graag weer een normale corso-zaterdag 
met de nodige lol, drukte en gezonde stress.

Corso Zundert liep afgelopen jaar niet helemaal lekker op een 
groot aantal punten. Dat 
bleek wel uit de fl inke 
lijst met bevindingen die 
twintig buurtschappen en 
verschillende commissies 
hadden verzameld. Een 
uitgebreid Handboek 
Optocht is weliswaar een 
prima handleiding, maar 
iedereen zou zich ook aan 
die aanwijzingen moeten 
houden. 
De gemaakte kanttekeningen 
beperken zich niet alleen 
tot het corso als optocht 
en evenement. Oplopende 
kosten en het leveren van 
verkeersregelaars zijn 
zomaar enkele punten die me 
te binnen schieten. Komende 
tijd is er dus nog heel wat te 
bespreken tijdens de Raad 
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van Buurtschappen. Maar Zundert zou Zundert niet zijn, als 
we er met zijn allen niet uit gaan komen. 

Ik ga me eerst maar eens beperken tot onze buurtschap: 
ontwerpverkiezing, jaarvergadering en nieuwjaarsborrel 
zijn de naderende agendapunten. Wat volgt zijn weer leuke 
activiteiten en vaste onderdelen op onze jaarkalender. Het 
belooft weer een fi jn corsojaar te worden.
Mede namens het bestuur wens ik iedereen fi jne feestdagen 
en een gezond 2023!

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.

BESTUUR

REDACTIE

VAN DE 
VOORZITTER

KINDER
OCHTENDEN
De kinderochtenden in augustus werden weer druk bezocht. 
Na het schilderen, tekenen en bouwen aan de boothut, 
konden de kinderen echt aan de slag met het opbrengen 
van bloemen op de grote vis, die in de tent stond. Na al dat 
hard werken gingen die lekkere pannenkoeken er natuurlijk 
gemakkelijk in.
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IN DE TENT
In het laatste weekend voor het corso stond de traditionele 
Kip-van-Lennart weer op het menu. Daarna kon de trekking 
van de Bierbingo beginnen. Hiervoor was deze keer een 
professionele presentator in passende kleding ingehuurd.
De spelleider van deze avond werd bijgestaan door de twee 
charmante assistentes Jip en Lotte.

Op de laatste dagen voor het corso was het een drukte van 
belang op ons bloemenveld, want zonder bloemen geen 
corso!

OP 'T VELD
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EEN GOEDE BUUR
Nou Michiel (en Shirley) bedankt voor de pen. Ik zal me 
even voorstellen: ik ben Joyce Korsmit, maar geboren als 
de Labie, jongste dochter van Andre en Elly. Omdat ons 
pa vroeger voorzitter was, werden wij ook automatisch 
met het corso virus besmet. Maar ook na de dood van ons 
pa was het fijn om naar de tent te gaan. Ik heb daar toch 
al vele meters gemaakt met het plakken en menig pilsje 
gedronken. Heel veel leut gehad en vele malen mee naar 
het corso café geweest, kruikenbier gedronken, corsosongs 
aangemoedigd. Ik ben ook vele jaren lid geweest van de 
activiteiten-commissie. Dus vele tochten uitgezet, bbq-spellen 
verzonnen, bingoprijzen bij elkaar gezocht, veel vergaderd 
en vooral veel paaseieren verstopt. We waren toen met een 
leuke en enthousiaste groep, maar als het met thuis niet meer 
goed te combineren valt en je creativiteit op raakt dan is 
de tijd om te stoppen. Maar wat heb ik dat met jaren met 
veel plezier gedaan. Al weer 20 jaar geleden ben ik naar 
Wernhout verhuisd, maar gelukkig wel bij ons eigen buurtje 
gebleven. Ondertussen ben ik getrouwd met Udo, die ook 
nooit in de tent komt. Hooguit een keer om één van onze 
dochters op te halen, omdat het te laat wordt. (dat is echt het 
geheim Michiel). Maar onder tussen zijn onze dochters Alma 
en Odile ook besmet met het corsovirus. Dit jaar was het voor 
ons gezin een verdeeld  raar weekend met corso. Alma en 
Udo zijn naar Zandvoort geweest voor de Formule 1 en ik 
bleef met Odile in Wernhout. Nou ja, Odile is bij oma gaan 
logeren zodat ik naar de tent kon. (nogmaals dank mam!) 
Maar volgend jaar zijn we er gewoon weer allemaal bij met 
corso, gelukkig! 

Want Corso is leuk, en zo heerst er altijd en speciale sfeer 
in heel Zundert tijdens het corsoweekend.  Het lijkt wel of er 
dan iets in de lucht hangt. Elke corso zondagochtend fiets ik 
met mijn dochters (dit jaar dus alleen maar met Odile) door 
Zundert om naar het uitrijden van de wagen te gaan kijken.      
De uitslag keken we vroeger op de Markt, maar sinds ik ook 
moeder ben (en we gelukkig nu ook live beelden hebben 
op Omroep Brabant) zie ik het vaak op de TV. Sindsdien 
ben ik stiekem wel blij dat we nooit eerst zijn geworden. Je 
zal het mee maken, je bent nog in de Veldstraat, in Klein-
Zundert of al in Wernhout en je ziet dat je het moment van 
de jubel moet missen. Ondanks dat, zou ik dan wel eerst een 
vreugdedansje gaan doen, denk ik. Maar goed, eenmaal 
zullen we toch ooit wel eens eerst worden? Of moeten we 
altijd iets hebben om van te dromen? 

Maar de mooiste corso herinneringen heb ik aan de 
figuratie. Figurant zijn is toch een corso-ervaring die moeilijk 
te omschrijven is en vooral niet uit te leggen valt aan mensen 
die ons corso niet kennen. (collega’s bijvoorbeeld). Ik was op 
mijn 9e voor de eerste keer figurant met de wagen puzzel. 
We werden 16e, maar dat waren we in die tijd wel gewend. 
We waren al lang blij dat we niet laatst waren. Je bent zo 
moe, maar je gaat toch door en je vindt dat helemaal niet 
erg. De sfeer, de reacties uit het publiek, de spanning bij 
de prijsuitreiking, de ontlading daarna. Een goede prijs 
(Gulliver), dan ben je alle ellende van vermoeidheid en 
pijntjes vergeten. Of een tegenvallende prijs, dan kun je 
gelukkig rekenen op steun van buurtgenoten en al vrij snel 
bouwen we er dan toch maar een feestje van. Dus als tip 
geef ik mee, dat als er ooit een kans voordoet dat je figurant 
kan zijn, niet over nadenken, gelijk ja zeggen. 

Ik geef de pen door aan goede buur 
Yvonne Braspenning - Marisse 
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TOEKOMST IN DE SPOTLIGHTS

CORSO WEEKEND

Hoe heet je?
Philippe den Ridder, maar dat zeggen mijn ouders alleen wanneer ik niet luister, 
normaal is het Flip 
Hoe oud ben je? 
Ik ben net 10 jaar geworden
Wie zijn je papa en mama? 
Fransien Som en Ralph den Ridder, Fransien is heel eigenwijs en zit daarom bij 
Buurtschap de Markt.
Heb je nog broertjes en/of zusjes? 
Ik heb een broetje, Julius, maar die noemen we normaal Juul.
Wat is je favoriete sport/hobby? 
Allerlei creatieve dingen; Tekenen, Zingen en Dansen; ik ben keigoed in Breakdance.
Wat vind je het leuks om te doen in de tent? 
Anderen meehelpen.
Wat zou je graag doen met het kinderbuurtfeest? 
Een Buurtfeest in de zomer lijkt me leuk, met een heel waterparcours.
Als je ooit een wagen mag ontwerpen, wat zou je dan maken? 
Ik ben al bezig met Bjorn Kuijten iets te bedenken, en dat ga ik natuurlijk niet zeggen, 
het heeft iets te maken met heel veel buizen. Een kat in een bloemenveld lijkt me ook 
wel heel gaaf.
Als je de baas zou zijn in de tent, wat zou je dan gaan doen?
Ik zou graag meehelpen met de beweging. 

Corso-zaterdag zag er anders uit dan normaal. ’s Morgens 
waren de vissen op de wagen al grotendeels getikt en beplakt. 
Dat moest ook wel omdat de mannen van Brightboard al op 
tijd arriveerden met de LED-schermen.
Het resterende steken en tikken ging relaxt en werd dus geen 
nachtwerk. 
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CORSO WEEKEND

Na een kleine aanpassing en herstelling aan huize Kevenaar, 
kon Flow naar ‘het puntje’ voor de groepsfoto.

Onze wagen eindigde dan wel op de 11e plaats, maar 
vele toeschouwers waren onder de indruk. Vooral op corso-
maandag – na de onweersbui – zag het er spectaculair uit! 

De duwers waren er klaar voor.
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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? 

Een bezoekje aan BergamoHavando voelt vertrouwd aan. 
Het lijkt wel een vriendenclub waar je binnenvalt. We 
spraken met Edwin van den Broek die vaak de opmaak van 
ons Kapstokske verzorgt en voor onze redactie meestal de 
contactpersoon is. Hij hoeft niet lang na te denken over de 
vraag waar hij trots op is: “Het team en de splinternieuwe 
behuizing werken bijzonder inspirerend” vertelt hij. En 
inderdaad mag het donkere pand met de kleurige bedrijfsnaam 
op bedrijventerrein Molenzicht er in alle opzichten zijn. Het 
heldere interieur is een enorme verbetering vergeleken met 
de vorige bedrijfsruimte aan de Hofdreef.

BergamoHavando is sinds 1993 actief in Zundert. De namen 
van de grondleggers Kees van Bergen en Henri van Doremalen 
hoef je maar door elkaar te husselen om tot de bedrijfsnaam 
te komen. Het al die jaren gebruikte motto ‘grafisch compleet’ 
wordt nu niet meer zo prominent genoemd, maar de term is 
nog steeds actueel. Van advies tot ontwerp en de uiteindelijke 
vormgeving worden allemaal onder één dak uitgevoerd. 
Dat werkt erg efficiënt natuurlijk. Aangevuld met de huidige 
digitale druk- en opmaaktechnieken kan nog beter worden 
ingespeeld op soms heel specifieke wensen van de klant. 

Vroeger beperkte een gemiddeld bedrijf zich vaak tot het 
laten drukken van briefpapier met enveloppen. Vaak was men 
genoodzaakt een grotere oplage te nemen, omdat offsetdruk 
duur was en een grote oplage relatief goedkoper. Een full-
color folder was voor veel kleine ondernemers in die dagen 
een droom en behoorlijk duur, afgezien van de oplage.
Met de huidige technieken kunnen heel gerichte producten 
worden geleverd, zelfs in kleine oplagen. Je kunt bij 
BergamoHavando nog steeds terecht voor alle drukwerk, 
maar naast papier kunnen bijvoorbeeld ook (bedrijfs-)
kleding, banners en stickers bedrukt worden. Het gaat te ver 
om alle mogelijkheden te noemen. Die zijn beter zichtbaar 
op de website:  www.bergamohavando.nl

Hoewel in het 7-koppige team geen fanatieke Kapellekenaren 
zitten, zit het corsohart bij iedereen wel op de goede plaats. 
De wagen die Edwin het meest is bijgebleven is ‘EvenBeeld’ 
van Helpt Elkander. Niet alleen omdat dat ook een mooie 
was, maar vooral door het gebruik van figuratie, die duidelijk 
iets toevoegde en één geheel vormde met de wagen.
Enorm grootse toekomstplannen heeft men niet zo: lekker 
kunnen doorgaan met het huidige team in de huidige 
omgeving is al een loffelijk streven. Wat ons betreft horen 
daar het behoud van de korte lijnen en de laagdrempeligheid 
ook bij. 
Kort samengevat: ons Kapstokske is in goede handen en 
grafisch compleet bij BergamoHavando.
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EN NA HET CORSO....
In de twee weken na het grote corso werd de bouwplaats 
ingenomen door onze jonge Kapellekenaren. Met stiekem 
een beetje hulp van de ouders werden weer mooie wagentjes 
gemaakt. Het was alleen jammer dat het weer niet erg 
meewerkte. Tussen twee buien door hebben we de jonge 
bikkels nog even op de foto gezet voordat ze vertrokken voor 
de optocht.

Eind oktober was het weer tijd om de dahliaknollen van het 
bloemenveld te halen. Verschillende groepen werkten op het 
bloemenveld of bij de bouwloods om de knollen te rooien, te 
knippen en droog op te slaan.

Het buurtfeest op 5 november bestond uit twee programma’s. 
In de namiddag genoten we van een goedgeorganiseerd 
spelprogramma.

’s Avonds konden de fuifnummers-in-bonte-blouse nog eens 
goed feestvieren in Café 2.
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COLUMN VAN D'N NIL
Terugblik Corso 2022

Het is dinsdagmiddag 22 november 2022. Net WK-wedstrijd 
Argentinië – Saoedi Arabië gezien. Wat een verrassing! 
Wereldster Messi verliest met zijn Argentinië. Ben benieuwd 
wat onze journalisten nu weer te melden hebben. Wat hebben 
ze gebaald onze journalisten, dat Noppert een geweldige 
wedstrijd stond te keepen. De messen lagen al klaar om Van 
Gaal af te slachten. De krant en de televisie zijn wel een 
gemakkelijk medium geworden om je gelijk te krijgen als je 
zelf kunt bepalen wat je schrijft of wie je op televisie wat laat 
zeggen. Ik ben van mening dat er tegenwoordig alleen maar 
geluisterd mag worden naar de minderheid. Televisie en de 
krant zijn dan ook steeds minder aan mij besteed. Teveel 
podium voor die mensen. 

Het Corsoweekend is al even voorbij. Het wordt hoog tijd 
dat ik aan mijn 17e column ga beginnen. Waar gaan we 
het deze keer over hebben. Buiten het Corsogebeuren is 
er genoeg te melden. Ons kikkerlandje staat op zijn kop. 
Er zijn zoveel problemen en onze gekozen politici bakken 
er werkelijk niets van. Ook de niet gekozen politici zijn 
opvallend rustig. Een zacht geblaf van wat poedeltjes op 
de achtergrond, maar verder weten zij het ook niet meer. 
Geld gaat met bakken naar het buitenland en vele mensen in 
Nederland moeten de verwarming lager zetten om te kunnen 
overleven. Alles wordt fors duurder en de regering wekt niet 
echt de indruk dat zij er iets aan gaat veranderen. In plaats 
daarvan wordt er in de Tweede Kamer wat geruzied over 
zaken die niemand interesseert. 

Door al deze problemen dreigen ook grote evenementen om 
te gaan vallen. De sterk opgelopen kosten zijn nauwelijks 
meer te betalen en van de verenigingen wordt veel te veel 
gevraagd. Je kunt het nauwelijks meer hobby noemen. 
Bestuurders krijgen te maken met allerlei nieuwe regels. Deze 
worden verzonnen in Den Haag en die personen hebben 
waarschijnlijk nog nooit iets voor het verenigingsleven 
gedaan. Ze leven daar onder een steen en komen steeds met 
nieuwe absurde eisen en deze kosten altijd geld!
Zo dat ben ik alvast even kwijt. Ik heb nog heel wat ergernissen, 
maar daar mag je niets over zeggen, anders krijg je al die 
wereldverbeteraars over je heen. Plak jezelf lekker vast aan 
een lantaarnpaal in plaats van een schilderij en val verder 
niemand lastig. Je mag het gerust weten: Ik maak je niet los! 
Ga postzegels plakken! Ga lekker protesteren tijdens een 
kinderfeest als de Pieten zwart zijn. Helden! Onvoorstelbaar 
toch. Lang leve Staphorst!

Maar goed dit is een column in een Corsoblad, dus even 
schakelen, al zou ik….nee Nil zwijgen nu …o.k.
Laten we even teruggaan naar de eerste zondag in september. 
In tegenstelling tot vele andere berichten trok de optocht bij 
ons in de Willem Passtoorsstraat zoals het hoort. Genoten 
dus. Na een totaal ander corsoweekend was het toch weer 
spannend. Hoe zou de jury tegen onze vissen aankijken? 
Zou dat manneke aan de zijlijn weer ten onrechte staan de 
vlaggen? 
Ik moet zeggen dat ik ’s morgens niet het idee had dat we bij 
de eerste twintig zouden rijden. Na een kleine aanpassing 
aan de woning van Hans Kevenaar werd dat vermoeden 
gelukkig naar de achtergrond verdrongen. Ik zag op het 
puntje mooie dingen en wat tegenvallende dingen. De 
vissen deden het prima, de led schermen vond ik iets minder 
geslaagd, al zal onze Belgische vriend Ollie over dit laatste  
wel een andere mening hebben. Het totaalbeeld was niet 
verkeerd. 

Ik dacht dat een 7e of 8e plaats haalbaar was. Inmiddels 
weten we de uitslag en gelet op enkele wagens die voor ons 
eindigden was een 7e of 8e plaats zeker terecht geweest. 
Dat Den Heikant en Helpt Elkander zouden strijden om de 
eerste plaats was voor mij duidelijk. Toch ging mijn voorkeur 
uit naar de wagen van Helpt Elkander. De kolossale, lugubere 
wagens van Den Heikant heb ik nu wel gezien, maar het was 
wel een waar festijn voor de neutrale toeschouwers zonder 
deze voorkennis. De olifanten van Klein Zundert brachten 
naar mijn mening niet wat er was voorspeld. Ik vond deze 
wagen te hoog geplaatst. 

Mijn top 20 zou er zo hebben uitgezien:
Winnaar: Helpt Elkander, 2. Klein Zundertse Heikant, 3. 
Schijf, 4. Tiggelaar, 5. Wernhout, 6. Klein Zundert, 7. ’t 
Kapelleke, 8. De Lent, 9. Veldstraat, 10. Laarheide, 11. ’t 
Stuk, 12. Rijsbergen 13. Akkermolen, 14. De Markt, 15. 
Raamberg, 16. Poteind, 17. Stuivezand, 18. De Berk, 19. 
Achtmaal, 20. Molenstraat.

De algemene indruk was niet slecht, maar er waren voor mij 
toch enkele wagens die te weinig niveau hadden. 
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Veel fi guratie mag van mij als het echt de wagen verbetert, 
maar ik vond bij Schijf de fi guratie geen goed doen aan 
het eindresultaat. Aankleding fi guratie was niet echt goed en 
het voorttrekken van de wagen met touwen hebben we nu 
ook wel gezien. Wie was daar trouwens meer dan twintig 
jaar geleden mee begonnen? Wij wisten toen al dat touwen 
zouden scoren. Hadden we die vissen ook niet beter …. Ook 
de fi guratie van Klein Zundert kon mij niet echt bekoren. Te 
massaal en te oubollig. Verder heb ik het wel gehad met het 
brengen van een boodschap over het milieu. Al die wagens 
met plastic en rommel, scoren niet meer bij mij.

Maar ja, het is allemaal gemakkelijk praten vanaf de zijlijn. 
Verzin maar eens wat nieuws en dat mag geen dier meer 
zijn volgens de jury. Je ziet betweters overigens dagelijks 
op televisie. Mensen die precies weten hoe het moet en 
achteraf vertellen wat er verkeerd is gegaan. Mensen die 
overal commentaar op hebben zonder zelf wat gepresteerd 
te hebben. Ik laat tegenwoordig alles aan me voorbij gaan. 
Beetje Netfl ixen zonder reclameonderbrekingen, zonder 
commentaar. Heerlijk toch. 

Om mijn steentje vooraf bij te dragen heb ik alvast wat 
ideeën voor de ontwerpers. Deze passen precies in deze tijd. 
De jury zou dit prachtig vinden.

COLUMN VAN D'N NIL
Tongzoenen met een bevroren lantaarnpaal

KOZPH (Kick Off Zwarte Piet Haters)

De kop van Jette

Twaalf ambachten, dertien ministers

Een leugentje van Rutte

Zo, niemand kan nu zeggen dat ik geen steentje heb 
bijgedragen aan Corso 2023. Het is nu verder aan de 
ontwerpers! Voor de ontwerpers alle respect hoor. Jullie 
steken je kop uit en hopen dan dat ons grensrechtertje daar 
niet met zijn houten vlaggetje een enorme deuk in mept. 
De scheidsrechters (jury) zitten er toch altijd naast en dat is 
alleen maar omdat iedereen een andere mening heeft. Voor 
alle ontwerpers dan ook heel veel succes en moge de beste 
gekozen worden. 

Zo, beste buurtgenoten, dit was het weer. De winterslaap 
doet zijn intrede en ik zou zeggen alvast prettige feestdagen 
en een goed en gezond 2023. 

Gegroet,

De Nil. 

OPSPORING VERZOCHT
Zaterdag 26 november om 19:00 uur kwam de politie een 
bezoek brengen aan onze bouwloods. Commissaris Piet de 
Zwarte en brigadier Flow kwamen met het nieuws dat er een 
moord was gepleegd, en dat zij op zoek waren naar de 
dader, het moordwapen, de locatie en het motief.

Iedereen werd meegenomen naar de oude schuur, waar het 
lijk zich bevond. Om de gehele zoektocht in goede banen 
te leiden, werden alle aanwezigen ingedeeld in groepen. 
Iedere groep kreeg een plattegrond mee en een formulier 
met mogelijke daders, locaties, moordwapens en motieven. 
Op diverse locaties kon men aanwijzingen verdienen door 
zo goed mogelijk te scoren bij de te spelen spelletjes. Maar 
men moest ook heel goed speuren op de locaties en de langs 
de route naar aanwijzingen. Ook kregen de groepjes de 
opdracht mee, om zoveel mogelijk letters te zoeken. Iedereen 
was heel enthousiast en bloedfanatiek om het misdrijf op te 
lossen.

Bij terugkomst kreeg iedereen warme chocomelk met 
slagroom, die bij iedereen er wel in ging, aangezien het 
buiten heel koud was.

Commissaris Piet de Zwarte en brigadier Flow willen 
iedereen nog bedanken die meegeholpen heeft het misdrijf 
op te lossen.
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OPSPORING VERZOCHT
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PRIKBORD

Wij zijn op zoek naar HET ontwerp voor Corso 2023

Buurtschap ’t Kapelleke is een buurtschap met alle 

leeftijden, gezelligheid en waar ambitie blijft groeien. 

Daar hoort natuurlijk een mooi en uitdagend ontwerp bij.

Heb jij of hebben jullie HET idee voor een te gek ontwerp 

voor het Corso van 2023? 
Durf jij of durven jullie de uitdaging aan? En vind je het 

leuk om met een gemoedelijke buurtschap dit idee te 

realiseren? 
Of ken je iemand die misschien wel een mooi ontwerp 

voor ons heeft?

Neem dan contact met ons op. Stuur voor 1 januari 2023 

een e-mail naar secretaris@buurtschap-kapelleke.nl. 

Iedereen van binnen EN buiten de buurt is welkom.

Ook voor vragen kun je via dit mailadres terecht. 

De ontwerpverkiezing zal vervolgens op 14 januari 2023

plaatsvinden.

Verkeersregelaars gevraagd

Tijdens elk corso staan 80 verkeersregelaars uit 
Prinsenbeek garant voor een goed verloop van alle 
verkeer. De Zundertse tegenprestatie hiervoor is het 
regelen van het verkeer tijdens de carnavalsoptocht van 
Boemeldonck.

Per buurtschap zou men graag minimaal 4 vrijwilligers 
beschikbaar willen hebben. Vanuit de Stichting 
Bloemencorso wordt vervoer geregeld. Eten en drinken 
wordt verzorgd door de carnavalsvereniging.

Wie wil helpen? 
We zouden het erg op prijs stellen als 4 buurtgenoten 
namens onze buurt zouden willen meewerken op 19 
februari 2023, als tegenprestatie voor de diensten van 
Prinsenbeek.

Voor opgave en informatie (graag voor 31 december):  
secretaris@buurtschap-kapelleke.nl
Bij voorbaat dank. 
Het bestuur
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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:


