


Colofon

De CorsoCourant is een uitgave van 

Stichting Corso Rijsbergen.

Redactieleden:

Lars Verpalen

Ludo Aerts

Ineke Verpalen

Daisy van Aert

Contactadres:

Heiveld 7

4891 VD Rijsbergen

076-5963594

E-mailadres: corsocourant@live.nl

Wilt u donateur worden

van onze buurt?

Bijdrages zijn altijd welkom op rekening-

nummer: 122.304.551

Uw advertentie in deze krant? 

Word sponsor! Neem contact op

met de penningmeester:

penningmeester@corsorijsbergen.nl

Bestuursleden

buurtschap Rijsbergen:

Henk van den Bemd (voorzitter)

Jeannet Mulder (secretariaat)

John Verpalen (penningmeester)

Jan Dictus (bestuurslid)

Arno van Exsel (bestuurslid)

Lars Verpalen (bestuurslid)

Jolanda van Miert (bestuurslid)

Herwin van Veltom (bestuurslid)

William Vrolijk (bestuurslid)

Druk:

Drukkerij Koevoets bv

Etten-Leur

‘GeWelDiG seizoen is 
BRon van inspiRatie’

Meer dan iemand ooit had 
kunnen bedenken werd het 

afgelopen jaar een gigantisch zwaar 
bouwproces. Met de keuze voor het 
ontwerp ‘Bubbels’ wisten we dat er een 
grote uitdaging voor ons klaar lag, en 
die verwachting is meer dan ingelost. 

Ondanks dat is het ons gelukt om als 
buurtschap met ongelooflijk weinig 
ervaring in het bouwen van een wagen 
deze klus te klaren. Daar wil ik iedereen die 
zijn steentje heeft bijgedragen heel erg 
voor complimenteren en bedanken.

Toen ik na de jury-uitslag de grote 
vreugde onder vele buurtgenoten zag, 
gaf mij dit als voorzitter en ons als bestuur 
een enorme impuls om door te gaan op 
de ingeslagen weg. De eerstvolgende en 
meest belangrijke stap is daarin

duidelijkheid over onze huidige, en nog 
steeds tijdelijke, bouwplaats. We komen 
per jaar een stuk verder, maar kunnen pas 
écht gaan investeren als onze bouwplaats 
door de gemeente als ‘vast’ aangemerkt 
wordt en we dus een gebouw neer 
kunnen gaan zetten en andere faciliteiten 
beter kunnen organiseren.

De CorsoCourant die nu voor u ligt geeft 
u een exclusief inkijkje in het afgelopen 
jaar binnen onze buurtschap. Ik hoop 
van harte dat u na het lezen, mocht u dit 
nog niet gedaan hebben, eens een kijkje 
komt nemen bij onze bouwplaats of op 
ons bloemenveld. Iedereen is ten allen 
tijde welkom. Op de eerste zaterdag in het 
nieuwe corsojaar, op 7 januari 2012, gaan 
we tijdens de nieuwjaarsborrel alweer 
kiezen welke wagen volgend jaar door ons 
gebouwd gaat worden. Wij ontvangen u 
dan graag in de Harmoniezaal!

Henk van den Bemd
voorzitter

voorwoord

er hangt een bijzonder sfeertje, op deze 
zondagmiddag 4 september. Het aantal 
meters dat rest voordat we voor de tweede 
keer de Markt gaan passeren, slinkt opeens 
snel. Honderd meter, tachtig meter, vijftig 
meter. voor ons klinkt gejuich: buurtschap 
laer-akkermolen behaalt een derde prijs. 
niemand krijgt het echt mee. 

De afstand wordt kleiner en kleiner. Veertig 
meter, vijfendertig, dertig. De burgemeester 
wordt geïnterviewd voor Omroep Brabant; 
niemand boeit het wat. De harten van 
de duwers en wagenbegeleiders draaien 
overuren, bonken maar door. 

Druppels komen naar beneden. Meer 
druppels, het begint te regenen. Binnen 
een paar tellen spoelt het als een gek en 
vliegen de poncho’s van alle kanten over de 
toeschouwers. Alsof de duvel er mee speelde, 
zo leek het. We lopen de Markt op. Iedereen 
met gekruisde vingers en gebogen hoofd 
onder de wagen. Dan komt toch eindelijk Ton 
Biemans aan het woord: ,,Met vijfhonderd 
en’’…Tientallen koppies gaan omhoog. ,,En 
tien punten een zestiende plaats!’’ 

Íedereen die op dat moment op of rond onze 
wagen liep, zal zich dit moment nog lang 
heugen. Toeschouwers zagen blijdschap alsof 
het Nederlands elftal plots in de herhaling 

wél wereldkampioen was geworden. Vuisten 
gingen de lucht in.

Over tien jaar kijken we er wellicht minachtend 
op terug, die zestiende plaats. Maar de ‘boost’ 
kwam op het absoluut perfecte moment. 
Dát gevoel, en natuurlijk wat er allemaal aan 
voorafging, delen we met u in deze krant. Met 
ontzettend veel plezier.

Kippenvel
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van de Redactie



Het is een naCHt…

We hadden hem inderdaad wel eens op films gezien, deze nacht. Wát een stress, de laatste paar uur voor de optocht.
Het tikken ging tot aan zaterdagavond meer dan voortvarend. Tal van mensen in de tent, de bloemen vlogen de wagen op. 
Maar toen kwam het bericht van buiten Rijsbergen dat de
pluk tegenviel;  minder bloemen voor alle buurtschappen.
Onze eerst zo groot ogende voorraad wit slonk als een malle.
Tientallen noodoverleggen en overwegingen later kwam
de witte verf tevoorschijn uit de kast. Geen witte bloemen?
Dan maken we ze wel wit. Het deed de ontwerper, Ruud, pijn.
Een mooi resultaat zou het niet worden. Godzijdank bleven
er zoveel mensen. Het is dan half 2. De oranje bloemen gaan
op de bellen. Een raar gezicht. Met frisse tegenzin gaan
ongeveer zestig fanatiekelingen door. Dan, tegen 3 uur,
klinkt gejuich van beneden. De tikkers snappen de
boodschap: er komen witte bloemen! Alle inmiddels
aangebrachte oranje dahlia’s gaan er weer af om ze te

vervangen door witte. 
Een oneerbiedige taak
voor de tikkers, maar
ze doén het. Ruud laat
een traantje. Om 7 uur
kan de wagen, in het
wit, de tent uit.

Dankzij een hele hoop dingen 
zal Corso 2011 door ons niet snel 
meer worden vergeten. een dubbel 
jubileumjaar – Corso zundert bestond 
75 jaar en onze buurtschap 5 jaar – 
was daar nog maar een klein stukje 
van. Dat zorgde wel voor een extra 
groot feest met vele optredens op 
zowel de twee vaste corsodagen als de 
derde feestdag, de corsodinsdag. 

Op de betreffende zondag waren wij 
pas als vijftiende in de optocht aan de 

beurt om de Markt te passeren met 
onze ‘Bubbels’, van Ruud Daems. Lekker 
liggend in haar bubbelbad, dat er 
eigenlijk wel maar ook weer niet was, 
ging ze heerlijk ontspannen door de 
Zundertse straten. De mensen aan de 
kant konden stiekem meekijken, terwijl 
zij lekker aan het badderen was.
 
Zo ver achteraan rijden in de optocht 
had zo zijn voor- en nadelen. We wisten 
in ieder geval al wat de wagens voor 
ons ‘hadden gereden’ en welke prijzen 

er voor ons nog mogelijk waren. Vlak 
voor het opdraaien van de Molenstraat, 
voor de beruchte tweede doorkomst, 
was ondertussen duidelijk dat we óf 
flink zouden verbeteren ten opzichte 
van vorig jaar, óf weer een teleurstelling 
tegemoet gingen. De spanning bij de 
duwers en de mannen van de beweging 
bereikte dan ook een hoogtepunt...

Corso ‘11: ontlading op volle toeren

een Gat in De lUCHt

,,Net als vorig jaar kreeg ik de eer om te duwen en ik had er natuurlijk ontzettend veel zin in. Na een korte nacht was het om half 6 
tijd om uit bed te komen om het uitrijden van de wagen te kijken. Vol met energie, want moe was ik toen niet. Ik vond het zwaar 
duwen, de vermoeidheid begon na een paar uur flink toe te slaan. Toen we voor de tweede keer de markt opdraaiden, was ik erg 
bang voor de uitslag. Ik was bang en ging er, net als sommige andere duwers, al bijna vanuit
dat we twintigste zouden worden.  Dat gezien onze laatste resultaten en omdat die plaats
nog vrij was als een van de weinige.  Toen ik de uitslag hoorde, sprong ik een gat in de lucht. 
Dat had ik echt niet verwacht!  Iedereen onder de wagen reageerde zo blij! Toen we verder
reden, liep er al een hele groep Rijsbergenaren achter de wagen met ons mee en ging het
liedje ‘bubbelbad’  hard aan. De sfeer die er op dat moment was onder de wagen
vergeet ik niet snel meer!’’

Eefje de Theije, één van de duwers van dit jaar.

UitslaG

prijs Wagen Buurtschap punten
1 Astronauten T Stuk 646
2 Schaatser Veldstraat 640
3 Besmeurd Laer-Akkermolen 599
4 Ingeblikt Schijf 587
5 Station Molenstraat 580
6 Wasdag Stuivezand 571
7 La Torre Laarheide 561
8 Dia de los Muertos Wernhout 560
9 Architectonisch Achtmaal 549
10 Op Stoom Poteind 528
11 Geflest Kl-Z Heikant 526
12 De ploeg Tiggelaar 525
13 Stamboom Helpt Elkander 519
14 Kudde De Berk 518
15 Poortwachter Kapelleke 512
16 Bubbels Rijsbergen 510
17 Slacht Klein-Zundert 470
18 Onder druk Markt 454
19 Vrede is de weg Raamberg 451
20 Lab.13_Fase22_Exp… De Lent 450
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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

           Café, Feest-
 & Eetgelegenheid

            Reserveringen:  Tel. 076 - 596 80 30

De Tijd

Buurtschap Rijsbergen wordt dit jaar tevens gesponsord door:

Boomkwekerij Tenax Bouwcentrum Johan Herijgers
Hofdreven 11 Gelderdonksestraat 5
4891 CE Rijsbergen 4891 PD Rijsbergen
Tel.: 06-55701730 Tel.: 076-5962551

De Noordhoek Autoservicestation Slagerij Graumans
Noordhoeksestraat 1 Bredaseweg 12
4891 PM Rijsbergen 4891 AK Rijsbergen
Tel.: 076-5964557 Tel.: 076-5961285

Echte Bakker Joost Douenburg Party Tenten Verhuur J. Frijters
St. Bavostraat 53 Tel.:    076-5961415
4891 CH Rijsbergen Mob.: 06-53802331 
Tel.: 076-5961265





LOODGIETERSBEDRIJF

BARTELS
Gas, water, riool, sanitair,

cv, zink- en dakwerken

Pierre Bartels

Gommersstraat 47
4891 AP  Rijsbergen

Telefoon:  06-55838392
debarteltjes@home.nl
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Kom jij tot de uitkomst van deze 
bubbelende woordzoeker? stuur je 
oplossing op naar corsocourant@live.
nl en maak kans op een mooie dvd-box 
van 75 jaar bloemencorso t.w.v. H 30,-!

BAND

BIER

BLOEMENVELD

BUURTSCHAP

CORSOTOUR

DOORKOMST

ENTREEKAART

FOTO

FOTOWEDSTRIJD

HAKKEDELLEN

KOORTS

LAS

MAQUETTE

MAX

ONDERSTEL

puzzel

Puzzel 

Kom jij tot de uitkomst van deze bubbelende woordzoeker? Stuur je oplossing op naar 
corsocourant@live.nl en maak kans op een mooie dvd-box van 75 jaar bloemencorso t.w.v. €30,-! 

 
 
 
 
BAND 
BIER 
BLOEMENVELD 
BUURTSCHAP 
CORSOTOUR 
DOORKOMST 
ENTREEKAART 
FOTO 
FOTOWEDSTRIJD 
HAKKEDELLEN 
KOORTS 
LAS 
MAQUETTE 
MAX 
ONDERSTEL 
ONTWERP 
SEPTEMBER 
STIL 
STRAATTHEATER 
TENT 
TRIBUNE 
U MAG STOPPEN 
UITSLAG 
VELD 
VIJFENZEVENTIG 
WINNAAR 
ZONDAG 
ZONNEPLEIN 
ZONNEWIJZER 

G S E J N U E E Z R F L M A X 

P I A N B I N T A O E O R I B 

A D T L T U E A T T N E T L L 
H J C N B R N L S E T D O O Z 
C I O I E N E R P A U E A S O 

S R R U I V E E E E M Q E G N 
T T S W I D E H K E N P A P N 
R S O T N T T Z N A T N R M E 

U D T O R T S V N E A E O R W
U E O I A O E L M E W R E Z I 
B W U A L L O B A T F I T D J 

E O R U D M E K N G B J J L Z 
A T D O O R K O M S T A I E E 
S O H A K K E D E L L E N V R 

A F N E P P O T S G A M U D R 

ONTWERP

SEPTEMBER

STIL

STRAATTHEATER

TENT

TRIBUNE

U MAG STOPPEN

UITSLAG

VELD

VIJFENZEVENTIG

WINNAAR

ZONDAG

ZONNEPLEIN

ZONNEWIJZER
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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

Wilt u ook adverteren
in onze CorsoCourant?

Stuur dan een mail naar
corsocourant@live.nl

of meld je aan als sponsor op
www.corsorijsbergen.nl
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Het was zijn vuurdoop. voor het 
eerst stond Ruud Daems dan echt als 
énige ontwerper voor de taak om een 
buurtschap aan te sturen. en dan nog 
wel een die flink in opbouw is, heel 
anders dan hij gewend was van zijn 
buurt Klein-zundertse Heikant. toch 
blikt hij met veel plezier terug op 
afgelopen jaar. ,,ik had nog nooit met 
vrouwelijke lassers gewerkt.’’

Hij kan het zich nog exact herinneren, 
de ontwerpverkiezing in januari van 
dit jaar. Plaats van handelen was de 
Harmoniezaal, en samen met twee 
andere ontwerpen streed hij voor de 
overwinning. ,,De voorzitter begon te 
vertellen: ‘Er hebben twee ontwerpen 
exact evenveel stemmen gehad’. Ik dacht 
toen: het zal toch niet? Maar gelukkig 
ging dat over de andere twee en werd ik 
gekozen. Het gaf een geweldig euforisch 
gevoel.’’

‘nooit bang geweest dat we 
hem niet af zouden krijgen’

Samen met de bouwploeg ging hij gelijk 
aan de slag. Ideeën werden uitgetekend, 
de maquette werd wat aangepast en 
de tent ging in rap tempo omhoog. 
De startdatum van het bouwen moest 
echter worden uitgesteld tot na 1 juni. ,,Er 
was nog geen materiaal, en daar baalde 
iedereen behoorlijk van. We hebben 
toen drie weken bijna niks kunnen doen 
behalve wat handjes en voetjes maken. 
Maar dat hebben we later gelukkig 
kunnen bijhalen.’’

‘nooit met tegenzin naar de tent gegaan’
Het was een ingewikkelde wagen om te 
maken, geeft Ruud ook zelf gelijk toe. Bij 
andere buurtschappen werd het ontwerp 
om die reden zelfs van tafel geveegd. 
,,Toch was ik heel tevreden over het 
resultaat. De vorm zat er goed in, alleen 
de kleuren van de vrouw hadden wat 
lichter gemogen. Maar dat is achteraf 
gemakkelijk praten. Ik ben, ondanks de 
stress, ook nooit echt bang geweest dat 
we hem niet af zouden krijgen.’’

Toch ‘brak’ de ontwerper voor een kort 
moment in het tikweekend. Toen de 
nacht van corsozondag net aanbrak, leek 
het door een gebrek aan witte bloemen 
noodzakelijk om een oranje soort wit te 
moeten gaan verven. Een paar uur later 
kwamen de gewenste dahlia’s dan alsnog. 
Bij beide momenten heeft hij even een 
traantje gelaten. ,,Ik zat er even helemaal 
doorheen. Ik was de badstop aan het 
ophangen met Gijs (van den Bemd, red) 
en zag het even niet meer zitten. Toen 
het uiteindelijk wél goedkwam, waren 
er tranen van geluk. Een enorm groot 
compliment trouwens aan iedereen die 
heel de nacht bleef. Geweldig vond ik 
dat.’’

Samen met zijn vriendin Samanta 
kwam hij terecht in een totaal vreemde 
omgeving, maar snel werden ze omarmd 
door de buurtschap. ,,De omgang met de 
buurtgenoten ging hartstikke goed. We 
hadden weinig onenigheid en er werd 
goed gebouwd. De leeftijdsgroep is heel 
anders dan ik gewend ben, maar dat had 
ook wel wat’’, aldus Ruud. 

De gezelligheid in de tent leidden hem 
ook al eens de Jolly binnen. In gesprek 
met een carnavalsfan kreeg hij wel een 
apart gevoel. ,,Die gast, prima kerel 
verder, begon te vertellen dat het corso 
geld krijgt en dat het allemaal belachelijk 
is. Dat vind ik toch wel echt raar. Hoe 
kun je het dorp Rijsbergen nou beter op 
de kaart zetten dan een corsowagen te 
maken die het Zundertse corso wint?
Zo kijk ik er tegenaan.’’

‘Hoe kun je Rijsbergen beter op de 
kaart zetten dan door het zundertse 

corso te winnen?’

Onder het mum ‘als de buurt tevreden is, 
ben ik tevreden’ heeft Ruud de 16e prijs 
goed in ontvangst genomen. Vooral het 
kleine puntenverschil met de top 10 en 
de juist grote kloof met de laatste vier 
doen hem goed. Hij ziet het dan ook 
zitten om volgend jaar weer aan de slag 
te gaan als ontwerper. ,,Het aansturen, 
motiveren, uitleggen; ik vond het erg 
leuk. Ik ben momenteel nog aan het 
brainstormen, en als ik iets goeds heb 
ga ik het zeker indienen. Maar ik ga niet 
shoppen bij andere buurten. De Heikant 
heeft vaste ontwerpers, dus het wordt: óf 
Rijsbergen, óf nergens.’’
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Jan Haazen had het druk aan het begin van het jaar.
Tegen de tien lasapparaten moeten kunnen draaien op onze stroomvoorziening,

terwijl ook verlichting hierbij wel makkelijk is.

Een vrouw in bad, hoe maken we die nou mooi kloppend? Simpel, dacht Ruud, we
maken er een na! En zo kwam hij al in juni aanzetten met een prachtige paspop.
Volledig gedemonteerd vloog ze de steiger over om nagemeten en nagemaakt

te worden.

Daar zijn ze natuurlijk weer: de mannen en vrouwen van D’Aops.
Nog nooit hadden ze waarschijnlijk voor zo’n volle en drukke corsotent gespeeld.

De sfeer kwam er weer goed in!

Plezier op het bloemenveld was van alle dagen dit jaar. Er waren een hoop meer 
dahliaknollen geplant, en dus ook een stuk meer bloemen konden geplukt worden.

Dit gebeurde zonder enige tegenzin.

Honderden kisten komen van ons veld af. In allerlei kleuren. Uiteindelijk zou er niets
meer van overblijven en werd vrijwel alles geruild of verkocht. De bloemenploeg

verrichtte geweldig werk.

Het was maar goed dat er een fietsenstalling was gemaakt naast de tent,
maar die bleek lang niet groot genoeg. Het grote grasveld kwam van pas,

want wát een fietsen en auto’s…

Het gezicht van de vrouw was dit jaar Peter zijn projectje. Meerdere weken was hij
bezig om zowel de vorm als de beweging goed te krijgen. Een hels karwei.

Nog zo’n verbetering: een hanteerbare ijzerbak. Doordat we dit jaar geen dubbele
wagen maakten, bleef er ruimte over tussen de steigers voor een mooi werkplaats 
om bellen te maken. Er moest nogal wat afgemeten worden, dus de ijzerbak met  

bijbehorende rolmaat kwam goed van pas.

Het begon nog zo gemakkelijk, het lassen. Op werkhoogte en zonder obstakels kan
Carlo hier de linkervoet van de vrouw vastzetten.

Later zou het een stuk lastiger worden…

Klopt Jolanda, op dit moment kan er nog niet geplakt worden in de tent.
Dus besluit ze zelf maar om de tent aan kant te maken. Veel schoner is het

niet meer geworden in de loop van het jaar…

Ondertussen tijdens Boerendag: kinderen leven zich uit tijdens de open dag bij
onze tent. Ze mogen zelf een badeendje tikken met bloemen en die vervolgens

mee naar huis nemen. Ze vinden het geweldig.

De bouw vordert snel, maar er moet nog een hoop gebeuren
Krap een week voor corso staat het hoofd van de vrouw er nog zo bij…

Maar de vorm zat er al goed in!

een jaar lang bubbelen in Rijsbergen
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Een vrouw in bad, hoe maken we die nou mooi kloppend? Simpel, dacht Ruud, we
maken er een na! En zo kwam hij al in juni aanzetten met een prachtige paspop.
Volledig gedemonteerd vloog ze de steiger over om nagemeten en nagemaakt

te worden.

Verbetering nummer zoveel van 2011: twee trappenhuizen! Een stuk veiliger dan die 
smalle laddertjes die ons vier jaar lang naar boven leidden. Ook wel makkelijk om je 

materiaal boven te krijgen zonder zelf naar beneden te vallen.

Het was de eerste keer dat Ruud met vrouwelijke lassers had gewerkt. Hier zijn ze zelfs
aan het vormen! Nauwkeurig werken Lanna, Lori en Fygi aan de buitenkant van

het bad. Deze foto zou uiteindelijk als spandoek enkele weken op de rotonde staan.

Plezier op het bloemenveld was van alle dagen dit jaar. Er waren een hoop meer 
dahliaknollen geplant, en dus ook een stuk meer bloemen konden geplukt worden.

Dit gebeurde zonder enige tegenzin.

Mike heeft er nogal wat voorbij zien komen, die bollen. In alle maten: 1,5 meter, 2, 2,25,
3,5, 1 meter…Meerdere slachtoffers probeerde hij te vinden om zijn werk

over te nemen, maar hij heeft er toch een hoop zelf gelast.

Hij mag dan misschien niet meer meebouwen, dat weerhoudt opa Frans er niet
van om de tent binnen te stappen. En dan wel dagelijks natuurlijk. En als het even

kon nog vaker! De beste mascotte die we ons kunnen wensen.

Een prachtig gezicht tijdens het tikweekend. Tientallen jongeren zitten verstopt
tussen alle bellen de binnenkant van de wagen te tikken. Af en toe komt er

een hoofdje tevoorschijn.

Het was maar goed dat er een fietsenstalling was gemaakt naast de tent,
maar die bleek lang niet groot genoeg. Het grote grasveld kwam van pas,

want wát een fietsen en auto’s…

Een mooi moment: het uitrijden van de wagen wordt begeleid door bellenblaas.
Iedereen in de tent kreeg er een. Ook de volgende dag langs het parcours doken van

alle kanten bellen op. Het gaf een prachtig effect.

Een prachtig corso later, met veel gefeest achter de rug, is het tijd voor de sloop.
De tent gaat naar de grond en de wagen naar de afvalbak.

Taaie plaatjes, maar het was het waard.

Dit allemaal nadat onze tent dit jaar razendsnel werd opgebouwd:
binnen anderhalve dag stond het hele frame er al bijna! Jammer dat het met

de zeilen wat minder snel ging.

De bouw vordert snel, maar er moet nog een hoop gebeuren
Krap een week voor corso staat het hoofd van de vrouw er nog zo bij…

Maar de vorm zat er al goed in!

sneller dan gehoopt is ook aan corso ’11 alweer bijna een eind gekomen.
Gelukkig hebben we altijd prachtige plaatjes om terug te kijken naar dit jaar. Conclusie? Gezelligheid, blijheid én resultaat!
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het plan direct doorgezet. ,,Ondanks 
de drukke voorbereiding voor het 
corso, hebben wij het betrekken van de 
Rijsbergse jeugd al tijden bovenaan ons 
lijstje staan. Daarom ruimen we daar 
graag wat tijd en ruimte voor in’’, aldus 
het bestuur.

Op donderdag 1 en vrijdag 2 september 
was het dan zover. De klas werd verdeeld 
in drie groepen van acht en mocht zo in 
een klein circuit gelijk zelf aan de slag. 
Corsobouwen kun je immers het beste 
leren door het gewoon zelf te doen! Zo 
kregen de kinderen uitleg over wat er 
allemaal komt kijken bij het bouwen van 
de wagen en ontbrak een rondleiding 

door de tent natuurlijk niet. Ook mochten 
ze meekijken bij het lassen en zelf 
konden ze allemaal binnen een mum van 
tijd erg goed plakken.

Op school was er door de klas al een 
ontwerp gemaakt voor een mooi plateau 
van…dahlia’s! Iedere klas mocht zo op 
een grote plaat hun eigen ontwerp in 
bloemen uitwerken. En tenslotte kwam 
nog het leukste deel van alles. Even 
keken de kinderen verward toen ze 
een stukje tape om hun duim kregen, 
maar sommigen snapten het meteen: 
iedereen mocht op de echte wagen 
bloemen tikken! Op donderdagmiddag 
waren de kinderen van groep 7C zelfs de 

Het was een feest van jewelste in de tent 
op donderdag en vrijdag voor Corso. De 
gemiddelde leeftijd van de bouwers was 
even heel erg gedaald, want alle groepen 
7 van de Sint Bavoschool brachten 
een bezoek aan onze buurtschap! Alle 
kinderen kregen op een dagdeel een 
druk programma voorgeschoteld. Dit 
deden zij zo goed, dat ze allemaal met 
een officieel Corsodiploma naar huis 
gingen.

Al voor de vakantie was een delegatie 
van buurtschap Rijsbergen aan het 
overleggen met de Bavoschool over een 
eventuele samenwerking. Toen beide 
partijen erg enthousiast bleken, werd 

Groepen 7  Bavoschool vol met corsotalent!
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allereersten die bloemen op de wagen 
mochten tikken! Een hele eer dus. 

Er waren wat teleurgestelde gezichten 
omdat het tikken op de wagen maar 

Groepen 7  Bavoschool vol met corsotalent!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 

Dit jaar waren negen kinderen op 
onze bouwplaats fanatiek wagentjes 
aan het bouwen voor het kindercorso.
vorig jaar was het Robin die er iets 
over mocht vertellen, dit jaar geeft hij 
de pen door aan Jens.

“We begonnen met het bouwen van het 
onderstel. We gingen ook lassen. Het was 
leuk. Pappen en plakken was kliederen, 
maar gezellig. Verven dat was helemaal 
leuk.
Daarna voor de eerste keer naar het 
bloemenveld. Toen begonnen we met 

bloemen tikken en mocht ik de eerste 
bloem tikken op de muts. 
Op naar het veilingterrein. Lang wachten 
was dat. Het was ook jammer dat het 
tijdens het lopen begon te regenen en 
het was niet leuk toen de wagen werd 
gesloopt. Maar daarna hebben we lekker 
gefeest. We zijn 11de geworden. Het was 
een hele leuke tijd en Corrie heeft ons 
goed verwend met allerlei lekkers! Tot 
volgend jaar! Groetjes, Jens’’

Doorweekt maar succesvol Kindercorso

even kon duren, maar er was een 
troost: iedereen mocht nog het hele 
weekend komen helpen tijdens het 
tikweekend! Vele gezichten vonden we 
dan ook ’s avonds terug in de tent, iets 

wat voor de buurtschap bewees dat de 
samenwerking geslaagd was. En door 
de ontvangst van het Corsodiploma 
hebben we er weer een heleboel echte 
corsobouwers in wording bij!
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banners

reclameborden

posters

stickers

drukwerk & sign
Kroonstraat 40, Etten-Leur

wanden

NU OOK VOOR SIGN !

 A3 banner.indd   1 12-05-2009   08:56:53

Wilt u ook adverteren

in onze CorsoCourant?

Stuur dan een mail naar

corsocourant@live.nl

of meld je aan

als sponsor op

www.corsorijsbergen.nl

ieder jaar geeft onze CorsoCourant aan 
een goede sponsor de kans om zijn band 
met het corso te beschrijven. Ditmaal is 
dat Gerard Jacobs. al vanaf de oprichting 
van onze buurtschap is Gerard met zijn 
sierbestratingsbedrijf één van onze 
hoofdsponsors. De man die in 1979 als 
stratenmaker begon vertelt over zijn 
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nieuwe buurtgenoten zullen er 
altijd blijven, en wij zijn er natuurlijk 
ongelooflijk blij mee. Deze vrouw 
kreeg het virus in augustus van dit 
jaar te pakken en was vervolgens op 
alle mogelijke momenten in de tent 
te vinden. vanaf volgend jaar zal 
Jeannette Jongenelen de redactie van 
onze CorsoCourant versterken. 

,,Toen ik vorig jaar voor het eerst het 
corso voorbij zag komen, wist ik niet 
wat ik zag. Wat een monnikenwerk en 
creativiteit, prachtig! Ik woonde toen 
met mijn familie net in Rijsbergen en 
kende alleen het uit mijn streek bekende 
bloemencorso uit de Bollenstreek, 
met rollende bloemenarrangementen. 
Maar dit is anders; dit wil je aanraken, 
meemaken!’’

,,Uiteindelijk bleken mijn kinderen me 
voor te zijn. Na het ontvangen van de 
CorsoCourant stuurde ik ze op pad 
om een heraldiekvlag te kopen, om 
vervolgens zelf ook eens een kijkje 
te gaan nemen. Het liep anders. Mijn 
kinderen Nienke en Wouter bleven 
letterlijk ‘plakken’, ze kwamen niet terug 
naar huis en wanneer ik ze op ging halen 
zag mijn man mij ook niet meer snel 
terug!’’

,,Hij heeft ons de weken daarna niet 
vaak meer gezien. We stonden ermee 
op en gingen er, doodmoe, weer mee 
naar bed! Het bloemenveld hoorde 
daar natuurlijk ook bij. Gelukkig zijn 
dahlia’s slimme bloemen: ze groeien 
netjes op plukhoogte! Ik genoot van 
een ontspannen plukochtend. Ik werd 
gegrepen door de intense rust, ook 
de weidsheid van de omgeving, de 
zoemende bijen, de dauwdruppels en 
een heerlijk ochtendzonnetje (maar 
een beetje regen kon ook niet deren). 
Enkele waarschuwingen vooraf bleken 
te laat: ik had corsokoorts. Opeens wil je 
niets meer missen van het mysterie, het 
bouwen samen met honderden andere 

buurtgenoten. Dit is van iedereen!’’

,,Vrienden begrepen niet dat ik en mijn 
man naar Rijsbergen verhuisden, of all 
places, maar het voelt hier goed. Mijn 
grootvader werkte al op het land tussen 
de chrysanten, en nu vind ik mezelf terug 
tussen de dahlia’s.’’

,,Vooral de laatste nacht van dit 
corsojaar zal ik niet snel vergeten. De 
witte bloemen die op bleken te zijn en 
de daarop volgende gelatenheid, het 
onweer (code oranje!) en de opluchting 
toen Jan Dic iets na 3 uur ’s nachts op 
de steiger vertelde dat er weer witte 
bloemen onderweg waren. Velen hadden 
een nacht doorgewerkt, ik ook. Toen het 
afbreken van de steigers: het leek wel een 
soort striptease.’’ 

,,Het uitrijden van ‘Bubbels’ voelde 
euforisch, een echte climax om kwart 
over zeven ’s ochtends tussen de 
ronddwarrelende zeepbellen. Ik zag 
tranen van pure vermoeidheid, trots, 
opluchting en een trotse ontwerper, 
Ruud. Ze mocht er zijn, en de zestiende 
plaats is een belofte voor de toekomst! 
Volgend jaar kom ik met mijn gezinnetje 
weer helpen, da’s beloofd! Of all places,...
Rijsbergen, jazeker!’’

‘of all places…Rijsbergen, jazeker!’

Agenda

Maandelijks Klussen bij de tent, eens per twee weken op vrijdag 19.00 u

31 december Sluiting open inschrijving 23.59 u

4 januari Kiescommissie selecteert ontwerpen 20.00 u

7 januari Nieuwjaarsborrel, jaarvergadering én ontwerpkeuze 20.00 u
 in Harmoniezaal

26 april Start tentbouw 19.00 u

27 april Tent bouwen 19.00 u

28 april Tent bouwen 8.00 u

2 september Corso 2012 13.30 u
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We moesten er vijf jaar op wachten, maar de eerste 
trofee voor onze buurtschap werd dit jaar dan 
eindelijk behaald. en hoé! tijdens de nieuwe corso-
activiteit in Klein-zundert, genaamd Corso zonder 
Grenzen, behaalde ons zeskoppige jeugdteam 
tussen allemaal seniorteams uiteindelijk een 
prachtige overwinning.

eerste overwinning buurtschap Rijsbergen in zundert
Kan uw kind niet meekomen op school?

Dreigt uw kind achterop te raken?

Praktijk Koene biedt hulp

Bij leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie, ADHD of DCD

Drs. Els Nieser-Koene, orthopedagoog, remedial teacher

Bredaseweg 48, Zundert - Tel: 076 5972896 of 06 38346409

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

St. Bavostraat 30  •  4891 CJ  Rijsbergen  •   Tel. 076 5968169

WIJNCAFÉ  •  RESTAURANT  •  LUNCHCAFÉ

Weetjes
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Het was de dag na de kom-in-de-tent-
party van buurtschap Klein-Zundert. 
Normaal gesproken staat dan het 
touwtrekken voor de spierbonken op 
het programma, maar dit jaar had de 
organisatie wat anders bedacht Het werd 
een meerkamp, met allerlei spelletjes 
zoals sponsvangen, onderstelduwen en 
de altijd lastige stormbaan.
Vanuit Rijsbergen waren Bram, Mike, 
Dirk, Mariska, Carlo en Joris de dappere 
strijders. Onder aanvoering van twee 
coaches begonnen ze om 11 uur s 
‘ochtends aan de elf spellen. De eerste 
paar lagen niet echt in hun straatje en 
lange tijd bungelde het team rond de 
zevende en achtste plaats. Onder andere 
met een prachtige prestatie op de 
stormbaan was opeens de tussenstand 
compleet omgegooid. Met een vierde 
plaats begonnen we aan het finalespel. 
Dit kwam neer op oud-Hollands 
zaklopen, maar moest nu worden 
uitgevoerd met vijf personen in een big-
bag.

Gezien de vierde plek moest ons team 
enkele meters achter de top drie starten, 
de overige zeven teams startten weer 
net achter onze vijf helden. Lang duurde 

die achterstand niet; waar vrijwel alle 
deelnemers binnen luttele seconden 
met big-bag en al op de grond lagen, 
sprong Rijsbergen er als volleerde hazen 
vandoor. De Rijsbergse machine was niet 
af te stoppen en hoorde de concurrentie 
niet eens meer aankomen. De gang over 
de finish werd een mooie: onze eerste 
prijs is binnen!

eerste overwinning buurtschap Rijsbergen in zundert

WééR een vRoUW vooRspelt CoRso-UitslaG Het Beste

Het eeuwige mannelijke gekeuvel over hoe de Corso-ranglijst er dit jaar uit 
zal zien, blijkt geen enkel nut te hebben. In de einduitslag van de Rijsbergse 
Corsokenner van 2011 bestaat de gehele top drie uit vrouwen! Uiteindelijk 
mocht Liesbeth van Exsel, in navolging van haar man Ad, dit jaar de Gouden 
Plank in ontvangst nemen. Vooral door het bijna exact raden van ons 
puntenaantal (Liesbeth zat er maar drie punten naast) en het hoog inschatten 
van buurtschap Veldstraat trok zij met 64 behaalde punten aan het langste 
eind. De overige twee treetjes van het podium werden gevuld door jeugd: 
Sanne Aerts haalde met 61 punten een mooie tweede plaats en Kiki Beekers 
completeerde de top drie met 52 punten.

tussen het bouwen door blijft 
er natuurlijk tijd over voor leuke 
dingen. nog nooit was een kampvuur 
succesvol als dit jaar en een prachtige 
extra activiteit maakte ook al veel 
gezelligheid los.

Uit nood geboren kwam het, een 
groot succes wérd het. Als gevolg van 
belachelijk slecht weer op de dag in april 
dat eigenlijk ons jaarlijkse kampvuur 
op het programma stond, moest een 
vervangende datum voor deze activiteit 
gevonden worden. De ABC-commissie 
besloten dit geen aparte datum te 
geven, maar aan te laten sluiten op onze 
fietstocht op 12 juni als een soort van 
‘openingsfeestje’ voor het bouwseizoen. 
Dit gebeurde allemaal bij onze tent. 
En wat voor dag werd het! Na een zeer 
gezellige fietstocht met goed weer en de 
daarna goed smakende pannenkoeken, 
lichtte Ruud ter plekke zijn ontwerp 
verder toe aan alle buurtgenoten. De 
avond werd rondom een provisorisch 
kampvuur van twee winkelwagens 
voortgezet. Een korte corso-quiz en 
vele biertjes en wijntjes later werd het 
steeds gezelliger bij de ongeveer veertig 
aanwezige buurtgenootjes. Een topdag! 

Iets verderop in het bouwseizoen 
werd iets nieuws geïntroduceerd: een 
extra zomeractiviteit. Twee mensen 
van de buurt, in dit geval Gijs en Lars, 
organiseerden 17 juli een geheime 
activiteit die de hele dag duurde. Zij 
hadden de gehele tent gevuld met 
talloze ‘’minute to win it’ spelletjes! In 
teams van vier of vijf personen speelde 
iedereen alle spellen. Uiteindelijk ging 
team ‘Born to be wild’ er met de zege 
vandoor. De avond werd voortgezet met 
friet, vele snacks en nog meer drankjes. 
De karaoke maakte de avond compleet!

Het was de dag na Corsong dat ook nog 
onze barbecue op de planning stond. 
Met meer dan zeventig deelnemers een 
groot succes! Voor een klein prijsje kon 
iedereen de hele avond eten en bier 
tappen. Een geweldige boost voor de 
teamspirit richting de laatste paar pittige 
bouwweken…
Bij het verschijnen van deze krant is ook 
ons buurtfeest van 29 oktober alweer 
gepasseerd. En zeker weten we het niet, 
maar dit jubileumfeest voor ons 5-jarig 
bestaan was ongetwijfeld meer dan de 
moeite waard.

over gezelligheid gesproken…

Bekijk hier fragmenten van ons team 
terug op de stormbaan en tijdens de 
finalerace.

 Stormbaan Finalerace
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