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Het is alweer bijna zes jaar geleden dat 
buurtschap Rijsbergen werd opgericht. 
Zes jaar die de buurtschap brachten tot 
waar hij nu staat: een volwaardige groep 
vrijwilligers met een goede organisatie 
die deelneemt aan het grootste 
bloemencorso ter wereld.

Deze CorsoCourant is u aan de deur 
bezorgd en kwam samen met de vraag 
voor een kleine bijdrage. Via deze weg 
willen wij alle Rijsbergenaren heel 
hartelijk danken voor uw gift; buurtschap 
Rijsbergen is van ons allemaal!

Rijsbergen bedankt!

Boost VAn VoRiG JAAR DooRzetten

Het lijkt al weer zo lang geleden dat we in 
de stromende regen de uitslag van onze 
Bubbels hoorden.  510 punten!
Wat een blijdschap, enthousiasme en 
tranen van geluk met een 16e  plaats!
De energie van toen en de beleving onder 
de mensen zullen we dit jaar dansend 
presenteren bij de creatie van Werner en 
Freeks God is a DJ. op dit moment hopen 
we dat veel Rijsbergse dansers de vonk van 
Rijsbergen kunnen laten overslaan op het 
publiek in zundert. en dan maar bidden 
voor een mooiere uitslag.

De wagen is een uitdaging voor onze 
constructiemensen, want met deze 
overhangende hemel  moeten we zeer goed 
te werk gaan. Ook het tikwerk zal met veel 
liefde en geduld uitgevoerd moeten worden, 
soms zelfs in een niet al te comfortabele 
liggende houding. Wat dat betreft vragen 
we altijd veel van de mensen en is het altijd 
geweldig om te zien waar je met zijn allen 
voor kunt gaan.  Hoe het zal worden? Kom 
vooral eens kijken in de tent of op ons veld!
Want ook de veldploeg heeft een gigantische 
klus geklaard deze winter. De knollen hebben 
de winter goed doorstaan, zijn gesplitst en een 

kleine harde kern van 
het bloemenveld heeft 
er zorg voor gedragen 
dat we eind april maar 
liefst 35.000 knollen 
konden planten.

Bij al dit positieve 
nieuws even een 
kleine update over de 
bouwplaats. We hebben als bestuur inmiddels 
vernomen dat we langer zullen moeten 
wachten op een definitieve bouwplaats. 
We zullen worden meegenomen in de 
bestemming van Waterman II en kunnen niets 
anders doen dan afwachten.

Voor nu zou ik zeggen: kom vooral in de tent 
of op het veld. Corso is van en voor ons allen. 
Je hoeft nergens lid van te zijn, maar laat je 
vooral raken door het enthousiasme en de 
koorts die wij corso noemen.

Ik wens u veel leesplezier met deze 
CorsoCourant.

Henk van den Bemd
Voorzitter

Voorwoord
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Voorwoord
Een Rijsbergs staaltje woorden raden 
was op dinsdag 8 maart te zien op de 
nationale televisie. Henk en Gijs kwamen, 
zagen en…. overwonnen!
Resultaat van de dag: drie groene 
ballen, twee rode, een jackpot, én Lingo! 
De terechte beloning behalve het 
prijzengeld: een foto van een stralende 
Henk en Gijs met Lucille in hun midden. 
Uiteraard werd de overwinning na 
afloop goed gevierd met alle Rijsbergse 
supporters die waren meegereisd naar 
het mediapark in Hilversum.

Een gloednieuwe lay-out, dagelijks up-
to-date nieuws en een overzicht van de 
hele buurtschap. Onze nieuwe website 
is online! Grote inspanningen van een 
groepje buurtgenoten met webmaster 
Ton Witlox brachten ons het nieuwe 
Buurtschaprijsbergen.nl. Wil je meer 
informatie over onze buurtschap, ben je 
benieuwd wanneer we gaan bouwen of 
wil je die grappige foto’s van 2009 nog 
eens terugzien? Het kan allemaal! De 
website wordt voortaan volop gebruikt 
voor het laatste (belangrijke) nieuws, dus 
houd hem goed in de gaten!

De catering is op zoek naar mannen of 
vrouwen die een handje bij willen steken 
in de catering in de corsotent. In het 
begin van het seizoen (juni/juli) verzorg 
je één keer per week  ’s avonds koffie, 
thee en limonade voor alle bouwers. 
Later in het seizoen (augustus) werken 
we met z’n tweeën en  blijft er een van 
ons om rond 22.00u bier en fris uit te 
delen. Daarnaast vragen we of je zou 
willen helpen tijdens het corsoweekend. 
Wil jij wel een avondje helpen of wil je 
meer weten?
Stuur dan even een mailtje naar 
secretariaat@buurtschaprijsbergen.nl.

Henk en Gijs palmen Lucille in en winnen Lingo!

Gloednieuwe site krijgt belangrijke taak

zijn we op zoek naar jou?
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Bed & Breakfast
op de Waarft
Mevrouw J.P.M. Daemen
Antwerpseweg 61
4891 CM  Rijsbergen
Noord-Brabant

Telefoon +31 (0)76 596 32 36
Mobiel    +31 (0)6 20 36 27 99
Fax         +31 (0)76 596 32 36

 
 

DYNASTY SHIPPING BELGIUM N.V. 
 
Zomerweg 30A  Tel:  +32 (0)3 – 542 41 55 
2030 Antwerpen        Fax:  +32 (0)3 – 542 56 66 
Belgium       GSM:  +31 (0)6 - 53374378 
                         E-mail: forwarding@dynastyshippingbelgium.com 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Bank: K.B.C. Bank   Account no.: 733-0112244-45 / IBAN no. BE44 7330 1122 4445 
B.I.C./Swift code: KREDBEBB     V.A.T. no.: BE 0879.386.756 
 

All our transactions are subject to the Belgian Freight Forwarding Standard Trading Conditions 2005. 
The text of those Conditions has been put under number 0090237 in the Annexe au Moniteur Belge 

dated June 24th 2005 and available on simple request. 
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PLUS Van Eekelen
 Ma. t/m do. 08.00 - 20.00
Sint Bavostraat 50 Vrijdag 08.00 - 21.00
4891 CJ  Rijsbergen Zaterdag 08.00 - 18.00
Tel.: 076-5968280 Zondag 10.00 - 17.00



De zevenkoppige kiescommissie 
vervulde ook dit jaar weer een 
belangrijke taak door de ingediende 
ontwerpen te beoordelen en te 
selecteren. toine Graumans, lid van 
de bloemencommissie en al voor 
het tweede jaar achtereen in de 
kiescommissie, geeft een kijkje achter 
de schermen. 

Toine, jij zat dit jaar alweer voor de tweede 
keer in de kiescommissie. Het bevalt je dus 
goed?

Ik vind het zelfs heel jammer dat ik 
volgens de regels niet voor een derde 
jaar mag meedraaien! Je ziet alle 
ontwerpen voorbij komen en mag 
meebeslissen over onze nieuwe wagen. 
Geweldig!

Vertel er nog eens wat meer over: hoe 
gaat het allemaal in zijn werk bij de 
kiescommissie?

De kiescommissie bestaat uit zeven 
personen; twee buurtgenoten die zijn 
ingeloot en vijf personen die vanuit een 
commissie zijn aangewezen. Zo zit er 
iemand in voor de constructie, iemand 
van de bloemenploeg en bijvoorbeeld 
een ervaren ontwerper.
Het bestuur geeft een aantal wensen 
en eisen door waaraan de ontwerpen 
moeten voldoen. Denk dan aan een 

een bomvolle Harmoniezaal, drie 
prachtige ontwerpen en spanning 
alom. Het was een roerig avondje 
op zaterdag 7 januari, de avond 
dat Rijsbergen God is a DJ en zijn 
ontwerpers in de armen sloot.

Al snel na het corso van 2011 was 
duidelijk dat er ook dit jaar voor 
iedereen de mogelijkheid was om een 
eigen ontwerp in te dienen. De open 
inschrijving trok uiteindelijk zeven 
ontwerpen aan; een aantal dat na een 
strenge doch rechtvaardige selectie van 
de kiescommissie terug werd gebracht 
tot drie. De buurtgenoten waren aan zet.

Wordt het Een Hard Gelach, Tattoo of 
toch God is a DJ? Het bleek een niet al te 
makkelijke keuze na de presentaties van 
alle ontwerpersduo’s. Deze volgden op 
een korte jaarvergadering en het

maximaal aantal kisten bloemen, het 

al dan niet toestaan van figuranten 
en voorwaarden voor wat betreft de 
beweging. Iedereen die een ontwerp 
indiende, gaf een presentatie voor de 
kiescommissie. Er kwamen vijf ontwerpen 
voorbij. Wij zaten achter een tafel, 
beoordeelden en stelden vragen. Alsof 
je in de jury van een talentenjacht zit! 
We waren het helemaal eens over de 
drie ontwerpen die door mochten. Ik 
lette vooral op het totaalplaatje. Er was 
bijvoorbeeld een wagen bij die nogal 
gedateerd overkwam en van een ander 
ontwerp vond ik het idee leuk, maar was 
het te weinig een corsowagen.

uiteraard in stijl afsluiten van het 
afgelopen corsojaar met een glaasje 
bubbels. Twee bestuurswisselingen 
vonden plaats: Diana Peeters en Ludo 
Aerts schuiven voortaan aan in plaats 
van Arno van Exsel en John Verpalen. 
Het terechte applaus werd dankbaar 
aanvaard door de mannen, beide mede-
oprichters van de buurtschap.

Een razendspannende stemronde bleek 
niet genoeg; geen van de ontwerpen 
behaalde direct genoeg stemmen om 
gekozen te worden. Na de tweede 
stemronde was dit wel het geval; God is 
a DJ behaalde iets meer dan 64 procent 
van de stemmen en Freek de Bruijn en 
Werner Pellis konden hun vreugdedans 
beginnen. Een gezellige nababbel en vele 
plannen voor het gekozen ontwerp later 
werd corso 2012 goed begonnen.

‘net de jury van een talentenjacht’

Recorddrukte tijdens razend spannende ontwerpkeuze
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Wat vond je van de uitslag op de avond van 
de ontwerpverkiezing?

Ik had niet gedacht dat God is a DJ het 
zou worden, omdat ik vermoedde dat de 
buurtleden vooral op de persoon zouden 
stemmen en minder op het ontwerp.
Toch is dit niet gebeurd en daar ben ik 
blij om, want deze wagen was ook mijn 
keuze. Het is denk ik een wagen die niet 
per sé een hoge prijs, maar sowieso veel 
plezier oplevert. En daar doen we het 
voor! Het wordt in ieder geval weer een 
hoop werk.
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Wat doet een zunderts duo, bestaande 
uit een fotograaf en een militair, deze 
zomer in de tent van Rijsbergen? 
Juist, hun ontwerp God is a DJ tot in 
perfectie op straat krijgen! Werner 
Pellis (37) en Freek de Bruijn (24) 
werden tijdens de ontwerpverkiezing 
met een duidelijke meerderheid 
gekozen en staan nu voor een zware 
taak.

Waarom hebben jullie ervoor gekozen om 
God is a DJ hier in te dienen? 

Freek: ,,Toen we dit ontwerp hadden 
bedacht, zochten we naar een geschikte 
buurt om hem in te dienen en Rijsbergen 
sprong er wat dat betreft uit, omdat het 
zo’n jonge buurt is met veel jeugd.’’
Werner: ,,Daarnaast speelde het mee 
dat Freek vorig jaar ook al bij jullie had 
ingediend. Zodoende kende hij al een 
aantal mensen van de buurt.’’

Wat was jullie eerste indruk van de buurt 
tijdens de ontwerpkeuze?

Freek: ,,We waren vooral verbaasd 
over het grote aantal mensen dat was 
gekomen die avond! Vooral de grote 

‘Het moet één groot spektakel worden’

 ‘RiJsBeRGen HeeFt Met 

VeLe JeUGD Potentie 

VooR De toekoMst’

Naam: FReek De BRUiJn
Leeftijd: 24 jaar
Relatie: Ja, een vriendin
Woonplaats: Zundert
Beroep: Beroepsmilitair
Hobby’s: NAC, voetballen
Corsobouwer sinds: 2003 (Tiggelaar)
Ervaring als ontwerper: Kip en Ei (2011, Loenhout; 6e plaats)
Favoriete wagen: Giornata (Tiggelaar)
Wat maakt Corso zo speciaal: ‘Met een relatief kleine club mensen 
zoiets groots weg kunnen zetten.’
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hoeveelheid jeugd viel op. Rijsbergen 
heeft wat dat betreft veel potentie voor 
de toekomst.’’ 

Hoe zijn jullie als ontwerpers samen 
gekomen om vervolgens een ontwerp te 
maken?

Werner: ,,Wij komen allebei van dezelfde 
buurt, Tiggelaar, dus we kennen elkaar al 
best een tijdje en kunnen het goed met 
elkaar vinden. Ik wist dat Freek graag 
wilde ontwerpen in Zundert en na afloop 
van het corso in Loenhout, waar Freek 
afgelopen jaar al wel een ontwerp had 
uitgewerkt tot wagen, begonnen we er 
samen over te denken. Daar is uiteindelijk 
God is a DJ uit voortgekomen.’’ 

Wat was jullie inspiratie voor het ontwerp?

Werner: ,,Eigenlijk van het nummer God 
is a DJ van de Engelse groep Faithless dat 
iedereen wel kent. Dat nummer zat in 
mijn hoofd en daar zijn wij toen als duo 
mee aan de slag gegaan. Uiteindelijk is 
dat een kerk geworden. Een plaats waar 
niet langer het geloof mensen in trance 
brengt, maar de muziek.’’ 

LEES VERDER 

‘Het moet één groot spektakel worden’

 ‘Het WoRDt een oDe

AAn De DAnCeMUziek,

een DAnCeteMPeL’

Naam: WeRneR PeLLis
Leeftijd: 37 jaar
Relatie: Nee
Woonplaats: Klein-Zundert
Beroep: Fotograaf
Hobby’s: Zwemmen, lezen, Corsief
Corsobouwer sinds: Eerst kindercorso, van 1986 tot 1993 (Helpt 
Elkander) en vanaf 1993 (Tiggelaar)
Ervaring als ontwerper: Lijf aan lijf (1996, Tiggelaar; 1e plaats) en 
Spreeuw (2010, de Lent; 17e plaats)
Favoriete wagen: Zwerm (Tiggelaar)
Wat maakt Corso zo speciaal: ‘Samen met andere mensen, als 
gemeenschap en elkaars concurrent, zo’n optocht op straat zetten 
van groot niveau.’
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Wat houdt God is a DJ precies in?

Freek: ,,Net zoals mensen vroeger 
opgingen in hun geloof, gaan vooral 
jongeren tegenwoordig helemaal op 
in Dancemuziek. Die gedachte ligt er 
een beetje achter. We willen een echt 
spektakel wegzetten met in totaal 
vijfenveertig figuranten (!), veel geluid 
en van allerlei dingen op de wagen die 
de aandacht trekken. De verbinding 

tussen de ‘feestbinnenkant’ en de 
‘kerkbuitenkant’ van de wagen zal het 
één geheel maken.’’

Werner: ,,Het concept is simpel: een 
discotheek, maar dan in een kerk. Het 
moet een echte Dancetempel worden, 
een soort ode aan de Dancemuziek. En 
ondanks dat het inderdaad een spektakel 
moet worden, gaan we ook voor een 
mooi totaalplaatje met veel detailwerk.’’

Tot slot: welke klassering hopen jullie te 
behalen?

Freek: ,,We gaan voor een nieuwe beste 
klassering voor Rijsbergen en wanneer 
dat lukt zijn wij zeer tevreden. Daarnaast 
willen we het publiek vooral een 
spetterende show bieden waar we met 
zijn allen trots op mogen zijn!’’

God is a dJ;  dancetempel op vier wielen
De titel zegt het al; Gods taak wordt op de wagen dit jaar iets bijgesteld. Vanuit zijn preekstoel 
spreekt hij zijn kerkgangers niet toe uit de Bijbel, maar laat hij ze dansen op de klanken van zijn 
Dancemuziek! Een grote kerk zal te zien zijn op de wagen, van zowel de binnen- 
als de buitenkant. Aan de binnenkant, de rechter zijkant van de wagen, zullen 
maarliefst zesendertig figuranten losgaan op de tonen van de muziek. Zes grote 
glas-in-lood-ramen, waarop geen heiligen maar DJ’s zijn afgebeeld, vullen de ruimte 
op en laten tegelijk transparantie over. De binnenkant van het dak wordt één 
groot aquarel, siertikwerk van maarliefst honderd vierkante meter. De kerkkant, 
de linker zijkant van de wagen, wordt tot in detail uitgewerkt als een echte kerk.
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MEIRSEWEG 21, 4881 DH ZUNDERT

Maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 20.00 uur.
en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Kijk voor onze aanbiedingen op: WWW.MULTIMATE.NL

Uw advertentie op deze plaats?

Word sponsor!

Aanmelden kan op
 www.buurtschaprijsbergen.nl

Buurtschap Rijsbergen wordt dit jaar
ook gesponsord door:

De noordhoek Autoservicestation
noordhoeksestraat 1
4891 PM Rijsbergen
tel.: 076-5964557 

slagerij Graumans
Bredaseweg 12
4891 Ak Rijsbergen
tel.: 076-5961285

echte Bakker Joost Douenburg
st. Bavostraat 53
4891 CH Rijsbergen 
tel.: 076-5961265

Party tenten Verhuur J. Frijters
tel.: 076-5961415
Mob. 06-53802331

Uitvaartverzorging

Jack Mathijssen

In ons nieuwe Afscheidshuis is nu alles onder één dak.
Auladiensten tot 100 personen. Opbaar- en koffiekamer.

Kijk op onze tarievenlijsten: www.jackmathijssen.nl

Afscheidshuis: Sint Bavostraat 18.
Kantoor: Sint Bavostraat 36,  4891 CJ Rijsbergen.

Telefoon: 076-5963698 / 06-13185863



St. Bavostraat  27a, 4891 CG  Rijsbergen
T 076 59 63 914    •    M 06 27 14 15 83
E-mail info@fysiotherapiesligchers.nl

www.fysiotherapiesligchers.nl

Praktijk voor Fysiotherapie

• Fysiotherapie
• Sportfysiotherapie
• Manuele therapie
• Kinderfysiotherapie
• Oedeemfysiotherapie
• Beweegprogramma’s

S i n t  B a v o s t r a a t  5 7 - 5 9 - 6 1 ,  R i j s b e r g e n ,  0 7 6 - 5 9 6 1 5 7 9

Bar Ut krisje
st. Bavostraat 77
4891 CH  Rijsbergen
tel. 076 - 59 61 503
e-mail: info@utkrisje.nl
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Agenda

Activiteit Wanneer Waar

Aardbeienfeesten  9 en 10 juni CCZ, Zundert

Zomeractiviteit Juli Tent, Rijsbergen

Open tentdag 4 augustus Tent, Rijsbergen

Corsong 18 augustus Leeuwerik, Zundert

Barbecue Eind augustus Tent, Rijsbergen

Generale repetitie figuratie  25 augustus  Tent, Rijsbergen

Bouwersontbijt /plakmarathon 26 augustus Tent, Rijsbergen

Bezoek groepen 7  30 en 31 augustus Tent, Rijsbergen

Grote pluk 29 t/m 31 augustus Bloemenveld, Rijsbergen

Tikweekend  30 augustus t/m 1 september  Tent, Rijsbergen

Corso  2 en 3 september  Centrum, Zundert

Kindercorso 16 september Centrum, Zundert

Voor actuele data, nieuwtjes en inschrijven:

www.buurtschaprijsbergen.nl
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Henk vertelde tijdens de algemene ledenvergadering dat corso al veel setjes heeft opgeleverd. Daar werd in de zaal gelijk al een leuke parodie op verzonnen. Pierre: ‘Ja, Corsetjes!’

Er komen dit jaar workshops voor siertikwerk. Dat is natuurlijk nodig om de grote glas-in-lood-ramen zo mooi mogelijk uit te werken en ook heel de binnenkant van het dak prachtig te laten ogen. Wie doet er mee?

We gaan dit jaar véél bloemblaadjes 

plakken. Sterker; in totaal worden 

er 32 heiligenbeeldjes van veertig 

centimeter hoog helemaal beplakt. 

Dat wordt een monnikenwerk voor 

onze muziektempel!
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Vijf jaar geleden is het alweer dat elf 
buurtgenoten de eer hadden op de 
Zegewagen van Kalloo te figureren. nu, 
vijf jaar later, doen we er een flinke 
schep bovenop. Aan Marleen en Hilke 
de taak om met God is a DJ en zijn 
maar liefst vijfenveertig figuranten 
zundert op zijn grondvesten te laten 
trillen.

Wie in Rijsbergen Hilke zegt, denkt 
gelijk aan Marleen. En andersom. Hoe 
kan het ook anders; Al acht jaar zijn de 
Rijsbergse meiden grote vriendinnen en 
in al die jaren hebben ze al ontzettend 
veel samen gedaan. “Ik zie jou nog steeds 
vaker dan Robin’’, zegt Hilke wat lacherig 
tegen Marleen over haar vriend. Maar 
gelogen is het zeker niet.

Eigenlijk begon het voor het succesvolle 
duo op hun middelbare school, de 
KSE. Voor de schoolmusical was nog 
dansbegeleiding nodig, en daar 
hadden de meiden wel oren naar. 
“Sinds die openingsmusical werd het 
de kerstmusical, daarna de afsluitende 
musical. En vanaf toen hebben we heel 
onze schoolperiode alle dans van de 
musicals begeleid’’, vertelt Marleen. 

Sindsdien gaat het hard met de 
‘choreografiecarrière’ van de meiden, 
die tot nu toe nog helemaal vrijwillig 
gaat. Via hun muziekleraar op school en 
wat andere stationnetjes werd de dans 
voor Promz, Repelsteeltjes, de Rijsbergse 
Bonte avond en Hé Cabaret uitgevoerd. 
Vorig jaar kwam daar voor het eerst 
de figuratie op een corsowagen bij. De 
‘tandwielzijde’ van buurtschap Markts 
Onder Druk werd door de meiden in 
elkaar gestoken en ontzettend positief 
ontvangen.

“Echt een enorm gave ervaring’’, kijkt 
Marleen terug op de begeleiding van de 
groep jongens. Een groep die moeilijk 
tot stand kwam. “De Markt had eigenlijk 
te weinig mensen, en zo hebben we 
een aantal van onze eigen vrienden uit 
Rijsbergen urenlang over moeten halen 
om mee te doen.’’ Toen dat uiteindelijk 
lukte, werden het een paar hele leuke 
maanden, vult Hilke aan. “De jongens 

‘De dansers gaan  de wagen maken’

HiLke BAstiAAnsen

Leeftijd: 21 jaar

Uit: Rijsbergen

opleiding: 

Dansacademie

Bekend van o.a.: 

Promz, Repelsteeltjes, Hofdame Rijsbergs carnaval, Bonte Avond

Choreografie Onder druk (Markt, 2011)

 ‘De DAnseRs

BePALen De 

CHoReoGRAFie’
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die eerst zo tegenstribbelden, gingen 
er opeens vol voor. Ook tijdens de 
optocht deden ze het geweldig, met volle 
concentratie. Dat had ik nooit verwacht.’’

En toen kwam opeens de uitdaging God 
is a DJ voorbij. De kans om een leuke 
choreografie in elkaar te steken laten 
Marleen en Hilke nooit echt schieten, en 
dus gaan zij in de komende maanden 
volop werken met de bijna vijftig 
figuranten. “En daar hebben we natuurlijk 
superveel zin in’’, begint Marleen. “Freek 
en Werner hebben een duidelijk idee 
over het eindresultaat, maar we hebben 
daarbinnen veel vrijheid om ons eigen 
ding te doen.’’ Na de auditie van half mei 
zijn de gekozen figuranten al keihard aan 
de bak in de repetities, om op een gave 
Dance-mix een spektakel te creëren. “We 
laten de dansers daarin ook veel bepalen’’, 
legt Hilke uit. “We kijken naar de groep 
en gaan vervolgens bedenken wat voor 
choreografie daar het beste bij past.’’

Met een grote climax op zondag 2 
september hopen de dames een ‘hele 
gave wagen’ neer te zetten, waar ze zelf 
overigens ook op mee gaan dansen. “En 
ik denk dat dit voor Rijsbergen ook een 
goed ontwerp is’’, voegt Marleen toe. “Als 
we er een spektakel van maken zoals 
we in gedachten hebben, kunnen we 
Rijsbergen helemaal als een toffe buurt 
neerzetten.’’

‘De dansers gaan  de wagen maken’

MARLeen HenDRiCkx

Leeftijd: 21 jaar

Uit: Rijsbergen
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Theater- film- en televisiewetenschappen

Bekend van o.a.: 

Promz, Repelsteeltjes, Hofdame Rijsbergs carnaval, Bonte Avond

Choreografie Onder druk (Markt, 2011)

Uw advertentie op deze plaats?

Word sponsor!

Aanmelden kan op

 www.buurtschaprijsbergen.nl
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TIJDEN VERANDEREN

Onze visie op milieubewust drukken gaat veel 
verder dan het gebruik van energiezuinige 
(digitale) persen, FSC papiersoorten, inkten 
zonder chemicaliën en biologisch afbreekbare 
en recyclebare verpakkingen.

Bij drukkerij Koevoets hebben wij een uniek 
kwaliteitssyteem ontwikkeld dat klinkt als 
een klok. Hieruit blijkt dat wij als moderne 
drukkerij met de tijd meegaan en er zelfs op 
vooruit lopen. 

Drukkerij Koevoets koppelt hoogwaardig 
kwaliteitsdrukwerk aan een duurzaam 
productieproces.
Tijden veranderen maar kwaliteit blijft!

Drukkerij Koevoets BV

Kroonstraat 40,  4879 AV Etten-Leur

t.  076 - 501 27 59

e.  sales@drukkerijkoevoets.nl

www.drukkerijkoevoets.nl
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Onbetwist uw specialist! 
 

uw adres voor: 
 Bemiddeling bij aan- en verkoop van uw  

woning, boerderij of grond; 
 Taxaties voor alle doeleinden; 
 Bemiddeling in agrarische rechten en melkquotum; 
 Advies bij onteigeningen 

 
Kijk ook eens op www.schalkmakelaardij.nl 

 
St. Bavostraat 39a – 4891 CG Rijsbergen 
Tel.: 076-5937000 – fax: 076-5966177 

e-mail: info@schalkmakelaardij.nl 
 

 

St. Bavostraat 30  •  4891 CJ  Rijsbergen  •   Tel. 076 5968169
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Ploegen, wieden, plukken, splitsen, schoonmaken en nog 
veel meer; op het bloemenveld is het hele jaar door volop 
activiteit. ook dit jaar gingen binnen twee dagen weer ruim 
vijfendertigduizend knollen de grond in. Hoe goed kennen 
we de dahlia eigenlijk? en welke is het meest geliefd, of 
misschien wel het meest gevreesd?

Helden van het veld
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Weet jij wel zoveel van de dahlia als je zelf denkt?
Test hieronder je kennis!

1) De dahlia is een… a. Bol
  b. Knol
  c. Zaaigoed

2) Hoeveel varianten a. 1.000 soorten
 kent de dahlia inmiddels? b. 6.000 soorten
  c. 10.000 soorten

3) De dahlia is vernoemd naar… a. De bekende schrijver Roald Dahl
  b. Botanicus Andreas Dahl
  c. De streek waarvan hij afkomstig is

4) Waar vond de dahlia a. Mexico
 zijn oorsprong? b. Duitsland
  c. Nederland

5) In welke periode a. In de lente/zomer
 bloeit de dahlia? b. In de zomer/herfst
  c. Alleen in de herfst

6) My Love is een… a. (Semi)Cactus Dahlia
  b. Bal/bol Dahlia
  c. Waterlelie Dahlia

7) De dahlia werd voor het  a. 1600-1700 (na Chr.)
 eerst in Europa b. 1700-1800
 geïntroduceerd  tussen… c. 1800-1900

Quiz voor de échte kenner
Antwoorden:  1:b,  2:c,  3:b,  4:a,  5:b,  6:a,  7:b
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Het rooien, schoonmaken en opslaan van de knollen duurde 
vorig jaar erg lang; tot december was een delegatie van de 
bloemenploeg zelfs bezig. ook na het corso blijft er genoeg 
te doen voor onze bloemen!

De knollen zijn perfect uit de opslag bij de familie Verdonk 
gekomen. Vele controles en goede verzorging hebben het 
zodoende mogelijk gemaakt dat we meer knollen konden 
verkopen dan dat we moeten aankopen. Het splitsen van de 
knollen, vanaf half februari, kende wel wat weinig animo. 

Vanaf dit jaar kent Rijsbergen rondom het bloemenveld een 
managementteam, bestaande uit Frans Boomaerts, toine 
Graumans en Jan Dictus.

My Love
De fraaie witte bloem die officieel een 
sterdahlia is, oftewel cactus. De My Love, 
in de Rijsbergse corsomond ook wel Mie 
Loef genoemd, kan al snel een diameter 
van wel tien centimeter bereiken! Het 
witte schoon is onder de Rijsbergse 
tikkers wellicht wat minder populair; 
op zowel Bubbels als What’s Up zat hij 
met tienduizenden tegelijk. De ene keer 
berucht omdat hij als ‘snot’ binnenkwam, 
de andere keer hadden we er duizenden 
te kort van. Populair omdat er lekker snel 
veel oppervlakte mee te tikken is.

In het laatste weekend van april zijn in totaal ongeveer 35.000 
knollen geplant. Deze zijn verdeeld over de hectare grond van 
Henk Noorden (Bredaseweg) en de halve hectare op de Kouter.

Met de ontwerpers is al overleg geweest over de benodigde 
aantallen en soorten bloemen voor God is a DJ.

Het bloementeam kijkt erg uit naar het corsojaar van 2012, wil 
alle winterhulp van harte bedanken en ziet iedereen graag een 
handje toesteken op het bloemenveld!

Preference
De fraaie, zalmroze bloem die zonder 
twijfel een cactus genoemd mag worden. 
Zijn (of haar?) puntige bloemblaadjes 
strijken als zachte veren over je handen 
heen. Werd met vele kisten tegelijk 
verwerkt op Bubbels, het vrouwenlichaam 
dat in de wagen verstopt lag dan wel. 
De Preference groeit op een ietwat lage 
plukhoogte van negentig centimeter.

Blue Bell
Wellicht bij sommigen nog bekend 
van De Zegewagen van Kalloo, waar dit 
paarsblauwe stukje pracht van de natuur 
de pluimen op de paarden gedeeltelijk 
vulde. Deze dahlia van de grootbloemige 
soort is wat smaller dan de sterbloemen 
en kent ietwat fragiele blaadjes. Zal ook 
op God is a DJ nog tevoorschijn komen 
in het tikweekend. Groeit op een mooie 
meter hoogte om de plukkers een handje 
te helpen.

een update van het bloemenveld

Liever de witte ster dan de blauwe pracht?
ze zijn er in alle soorten en maten en krijgen soms de gekste namen mee. ieder heeft wel zijn eigen favoriet, maar welke 
dahlia wordt de meest begeerde (of misschien wel meest verfoeide) van 2012? De redactie maakte alvast een voorselectie; 
stemmen kan in de tent of via Facebook! De drie genomineerden voor de Dahlia van het Jaar 2012 (in willekeurige volgorde)
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‘Pastoor Verheijen: God is in zekere zin een DJ’
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Als er iemand is die niet vergeten 
mag worden bij God is a DJ, dan is 
het natuurlijk onze eigen pastoor 
Verheijen. 
Weinigen zullen even druk zijn als 
hem. We waarderen het dan ook zeer 
dat hij hieronder zijn licht wil laten 
schijnen over onze wagen en het 
daarmee gekozen onderwerp.

,,Ik vind de titel van de wagen best 
gedurfd. Ik zie zelf God niet als iemand 
die alles bepaalt, die dus de muziek kiest, 
maar juist als de Schepper die iets heel 
moois in gang heeft gezet en die nu 
benieuwd is hoe zijn mensen er in alle 
vrijheid mee om gaan. 
Toch is God in zekere zin wel een DJ. 
Want de schepping, de natuur en de 
menselijke lichamen zijn heel bijzonder. 
Daar zie je Gods eigen hand in en je kunt 
er Gods eigen lied, melodie en ritme in 
ontdekken en daar aansluiting bij zoeken. 
De gekozen titel wil ik dus als een open 
titel zien die je verder zelf met je fantasie 
kunt invullen.”

“Ik vind het een mooi ontwerp en heb 
het gevoel dat buurtschap Rijsbergen 
zich heel goed ontwikkelt. 
Grote bewondering heb ik voor jullie 
moed en doorzettingsvermogen om een 
eigen plaats in te nemen in het Corso. 
Jullie laten zien dat Rijsbergen heel wat 
kan.”

“Als pastoor vind ik het soms wel eens 
beangstigend als ik beelden zie van 
massale dancefeesten, dat zoveel mensen 
in trance de leider volgen. 
Groepsgevoel kan mooi zijn, maar kan 
ook verworden tot massahysterie. 

Ik vind ook dat DJ’s 
en organisatoren hun 
verantwoordelijkheid goed 
moeten beseffen, zodat 
rampen verder voorkomen 
worden. 
Ik zie de kerk het liefst als 
een gemeenschap van 
gelovige mensen die samen 
komen en samen vieren. 
Maar dan graag als vrije 
mensen, die zich willen 
laten inspireren door de 
voorganger en tegelijkertijd 
zelfstandig blijven denken. 
Ik ben blij dat we in 
Rijsbergen een bloeiende 
parochie hebben met een 
mooie kerk, die bijna elke 
zondag door best velen 
bezocht wordt.  Graag 
ben ik hier herder en 
voorganger, DJ als je wilt.’’

,, We hebben gelukkig veel 
vieringen met de kinderen 
en de jeugd en Rijsbergen 
is landelijk bekend 
vanwege het Nationaal 
Jongerenkorenfestival 
en sinds enkele jaren ook 
vanwege het Nationaal 
Kinderkorenfestival. 
Ik heb overigens de ervaring 
dat ook een viering met een 
kleine groep mensen heel 
waardevol kan zijn. Je moet 
niet altijd voor de grote 
massa willen gaan.”

Ik verwacht dat Buurtschap Rijsbergen 
met God is a DJ naar het midden gaat  

opschuiven qua waardering. In ieder 
geval wens ik jullie veel succes en ik 
zal de wagen samen met mijn gasten 
bewonderen bij de pastorie in de 
Molenstraat.”

Sinds vorig jaar maken wij veel 

gebruik van het Twitter-account @

bsrijsbergen! Hier kun je alle laatste 

nieuwtjes en belangrijke zaken 

rondom de buurtschap vinden. 

Volgen dus allemaal!

Na het grote succes van vorig jaar krijgen we ook dit jaar kort voor corso weer bezoek van de groepen 7 van de Sint Bavoschool. Al bijna 75 jonge talentjes ontvingen vorig jaar hun CorsoDiploma; komen er dit jaar even zoveel bij die klaar zijn voor het echte werk?

Heb je veel corsofoto’s en wil je ze met 

de hele buurt delen? Op de nieuwe 

website kun je zelf je foto’s uploaden! 

Ga eens naar foto’s; de rest wijst 

zichzelf uit.
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in zijn zoektocht naar het perfecte 
frietje gaat het Bon Appetit-eigenaar 
edwin van es (38) voor de wind. De 
goed draaiende snackbar, pizzeria 
en ijssalon in één werd afgelopen 
jaar zelfs het beste cafetaria van 
Brabant. Vanaf dit jaar is Bon Appetit 
hoofdsponsor van buurtschap 
Rijsbergen.

Het was 2008 dat Edwin officieel Bon 
Appetit, in de Rijsbergse volksmond 
nog wel ‘de Fot’, overnam van zijn vader. 
Sindsdien is er nogal wat veranderd 
in en rondom het gebouw op het 
Kennedyplein: de aanbouw van een hele 
ijssalon, het uitbreiden van het terras 
en het inbouwen van een pizza-oven 
die menig liefhebber uit de omgeving 
naar Rijsbergen laat komen. Als beloning 
voor al deze investeringen won Edwin 
al vele ijs- en snackbarprijzen, waarvan 
zijn bronzen medaille als derde beste 
cafetaria van Nederland afgelopen jaar 
een hele mooie was.

“Voor mij staat kwaliteit altijd voorop’’, 
vertelt de eigenaar, die samen met zijn 
vrouw Kim boven de snackbar woont. Hij 
is dan ook constant met zijn zaak bezig, 
te merken aan de grote metamorfose 
die Bon Appetit in de afgelopen jaren 
is ondergaan. “Als je tien jaar geleden 
kwam aanrijden, leek de snackbar net 
een bouwkeet. Het oog wil ook wat; daar 
is dus een hoop aan veranderd.’’

En dat moet alleen nog maar beter 
worden. Met zijn keuze voor kwaliteit zijn 
veel klanten blij. “Mensen weten vaak niet 
dat een goed gebakken frietje helemaal 
niet ongezond is. Thuis friet bakken, in 
zo’n klein pannetje met vaak goedkoop 
frietvet, dát is niet gezond inderdaad! 
Bij ons proef je dat alle ingrediënten 
zorgvuldig zijn gekozen. En dan vind ik 
het geweldig iemand met een glimlach 
op zijn gezicht te zien vertrekken door 
een lekker frietje.’’

Al enkele jaren sponsort Edwin met zijn 
zaak buurtschap Rijsbergen, en de stap 
om een van de hoofdsponsors te worden 
is een bewuste. “Het corso begint hier 
steeds meer ‘dorps’ te worden, dat merk 
je. Waarom zou ik daar in achterblijven?’’ 
Daarnaast ziet ook hij de snelle 
ontwikkeling van de buurtschap. “De 
organisatie staat veel beter en de wagens 

‘Willen net als een buurtschap de beste zijn’

‘GRoot Feest oP 

kenneDyPLein’



De Harmoniezaal
Café  Marktz icht

St. Bavostraat 62

4891 CK Rijsbergen

Tel: 076-5961225
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worden steeds mooier. Zoals Bubbels, 
dat vond ik tot nu toe de mooiste wagen. 
Als de wagens wat strakker afgewerkt 
worden, kunnen denk ik nog meer 
stappen gezet worden.’’

Edwins eerste stappen in een corsotent 
moeten nog komen, maar dat kan dit 

jaar niet gaan uitblijven. Zijn vrouw Kim 
was eerder al actief bij de Raamberg, 
maar zelf gaat hij alleen op de dag zelf 
kijken. “Ik zie ook gelijkenissen tussen 
de buurtschappen en mijn cafetaria; we 
willen allemaal nummer één worden. Ik 
zet hier de puntjes op de i door de beste 
kwaliteit friet en een mooier terras, jullie 

‘Willen net als een buurtschap de beste zijn’

www.techniek.nl

werken aan een betere organisatie en 
ontwikkelen steeds mooiere wagens.’’ Het 
is voor Rijsbergen vanaf nu hopen dat 
Bon Appetit eind dit jaar de stap maakt 
naar beste cafetaria van Nederland. Want, 
zo zegt de eigenaar: “Dan geef ik hiervoor 
op het Kennedyplein één groot feest 
voor het hele dorp.’’



Vertraging met de jubileum-dvdbox van het bloemencorso in zundert zorgde ervoor 
dat we nog geen prijswinnaar bekend konden maken. De dvd-box is nog steeds niet 
gearriveerd, maar een winnaar hebben we wel! Caroline van der Linden kan, wanneer hij 
binnen is, de box tegemoet zien. Proficiat! 

Vul onderstaande woordzoeker met nederlandse DJ’s in, vind de oplossing en mail deze 
naar corsocourant@live.nl. Wie weet ben jij dan de winnaar van een God is a DJ – wagenshirt 
in je eigen maat!
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Almelo - Amsterdam - Breda - Den Haag - Ede - Groningen

Peitsman is o.m. leverancier van de volgende topmerken:

Kijkt u ook eens op www.peitsman.nl
CLASSIC
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Woordzoeker
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Waardebon

tweede

bolletje ijs

gratis!

in de ijssalon

van Bon Appetit

Knip snel uit
en lever hem in!

Geldig in heel 2012

✄
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