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VOORWOORD

Ik voel mezelf met heel veel moeite mijn handen 
tegen elkaar aan bewegen. Zonder applaus komt dat 
gekke organisme dat Senza heet niet in beweging. 
Dus dan maar proberen het goede voorbeeld te 
geven. Ondertussen voel ik de spanning niet alleen 
oplopen door mezelf, de ontwerpers naast me of 
de cameraploegen die op onze neus staan. De 
hele tribune is in afwachting, in stille hoop lijkt het 
wel. “Monique, wat zijn de punten”, was in de stilte 
oorverdovend goed hoorbaar.
 
Na het benoemen van het cijfer 573 hoor ik een 
duidelijke ‘ooooooh’ over de tribune. Nog geen drie 
seconden later spring ik een gat in de lucht.  Omringd 
door luid gejuich van honderden anderen ontvangen 
we voor het derde jaar achter elkaar onze hoogste 
notering. ZESDE! ZESDE! ZESDE!
 
Natuurlijk heb ik die tweede doorkomst nog minimaal 
vijfhonderd drieënzeventig keer terug gekeken. En niet 
eens het aantal punten of de genoemde prijs vond ik 
het mooiste. Het kabaal van al die mensen om ons 
heen die zó ontiegelijk blij waren met de beloning voor 
onze creatie. Dát doet veel meer.
 
Ik hoop dat heel veel mensen uit Rijsbergen op die 
manier het corso van dit jaar hebben beleefd. Niet 
alleen mensen die actief zijn in ons buurtschap of 
ons ieder jaar steunen, maar ook de mensen die aan 
de zijlijn volgen hoe wij het als dorp toch maar mooi 
voor elkaar krijgen om binnen 11 jaar een volwaardig 
buurtschap met geweldige mensen, voorzieningen en 
wagens neer te zetten.
 
Op naar weer een prachtig 
corsojaar. Maar nu eerst nog 
even nagenieten. ZESDE! ZESDE! 
ZESDE!
 
Lars Verpalen
Voorzitter buurtschap Rijsbergen
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D.A.P - GEZELLIG OP WEG NAAR 2018!
Twee jaar geleden moest er in één winter een 
complete loods gebouwd worden. Afgelopen 
jaar werden deze klusavonden in de winter vol 
gezelligheid doorgezet. En dat was zo leuk, dat 
we er niet mee willen ophouden! Aangezien ieder 
beestje een naam nodig heeft, introduceren wij 
daarom: De D.A.P. (Donderdag Avond Ploeg)!
Van het opknappen van gereedschap tot het 
onderhouden van de elektronica. Vanaf 19.00u is 
iedereen iedere donderdag welkom in onze loods. 
Kom gerust eens langs!

RECORD AANTAL BLOEMEN GELEVERD IN 2017
Dit jaar is er door onze bloemenmensen wederom 
ontzettend hard gewerkt. En dit jaar met een 
recordomzet! Het begon met een geweldige 
voorbereiding; goed bemesten en uitstekend 
weer voor onze dahlia’s. Met onze 25.000 planten 
kwamen we uiteindelijk neer op 2500 kisten dahlia’s 
die we konden verkopen en nog eens 700 kisten 
die we voor onze eigen wagen konden gebruiken. 
Dat is bijna 1000 meer dan andere jaren! Elke 
kist is meerdere euro’s waard en daardoor zijn 
de bloemen een van de grootste inkomsten voor 
een corsobuurt. Helaas was niet iedereen bij de 
groepsfoto van deze geweldige club mensen!

KINDERUURTJE GAAT DOOR IN 2018

Zes maandagavonden lang kregen de jongsten 
van onze buurt de kans om hun creatieve ik te 
ontdekken. Voor het eerst sinds jaren werden 
meerdere keren kinderuurtjes georganiseerd. 
De ene keer werd er geknutseld, de andere 
keer koekjes gebakken en er werd zelfs een 
corsowagen geknutseld! Alle kinderen hebben 
het ontzettend naar hun zin gehad. Ook vol-
gend corsojaar zullen de kinderuurtjes weer 
doorgaan! Later laten we jullie uiteraard weten 
welke avonden dit zijn.



Rijsbergen Zundert
YOGA en ontspanning

06-57430888
ankicahendrickx@reflexie.info
www.reflexie.info Wellness op maat! 

Waterwellness Rijsbergen  
 www.waterwellness.nu  06-18971184 

 

Maandag t/m vrijdag geopend
van 9.00 tot 20.00 uur

en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

MEIRSEWEG 21 -  4881 DH - ZUNDERT

Kijk voor onze
aanbiedingen op:

WWW.MULTIMATE.NL

DA’S NOU HET MOOIE VAN MULTIMATE
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Barry Buynsters
Barry is sinds drie jaar onze vaste stuurman. Dit jaar zat hij ook 
weer achter het stuur onder de wagen. Zoals elk jaar is hij erg 
zenuwachtig als we voor de tweede keer over de markt rijden. 
“Het moment dat ik de uitslag te horen kreeg, schreeuwde ik van 
vreugde. De duwers om me heen geven me een high five. Met dat 
gevoel stuur ik de wagen naar het veilingterrein. Eindelijk een ge-
weldige, verdiende prijs na een heel mooi bouwseizoen!”

Rob en Carina Mathijssen
Rob heeft tijdens het tikweekend kaartjes gewonnen om met cor-
sozondag plaats te kunnen nemen op de hoofdtribune. Samen met 
zijn vrouw Carina heeft hij het moment beleefd vanaf de tribune. 
‘Nadat de eerste doorkomst voorbij was hadden we verwacht dat 
we een 5e plek zouden rijden. Toen we hoorde dat we een 6e plek 
kregen, waren we toch blij verrast.’

Gijs van den Bemd
Gijs was dit jaar voor het eerst wagenbegeleider. Al heel de op-
tocht had hij een goed gevoel over de wagen. Het publiek reageer-
de namelijk erg enthousiast op het ontwerp. “Toen er op de Markt 
573 punten werden omgeroepen riep ik al: dat is een zesde plek. 
En het bleek dat ik nog gelijk had ook, fantastisch gevoel heeft dat! 
Zeker als je maar een uurtje hebt geslapen.”

Bram Hendrickx
Bram, dochter van Ankica Hendrickx, was dit jaar beweger. Hij zat 
met samen met 14 andere meiden in de wagen. Bram zelf bewoog 
een van de tien monden. “Het moment dat we voor de tweede 
keer de Markt op reden, vond ik erg spannend. Ik kan me herinne-
ren dat de muziek zachter werd gezet, zodat we de uitslag konden 
horen. Het moment dat er werd omgeroepen dat we een zesde 
plek hadden gereden, was iedereen heel erg blij. We hadden het 
met elkaar toch stiekem gehoopt, maar het blijft altijd spannend 
wat de uitslag wordt. Hierdoor was het toch een grote verrassing 
voor iedereen.”

Onze buurt reageert op een zesde prijs



Het corsojaar 2017 was voor ons buurtschap 
een top jaar. We behaalden maar liefst een 6e 
plaats met onze wagen SENZA. Tijd om terug te 
blikken met de ontwerpers.
 
Hoe hebben jullie het afgelopen bouwseizoen be-
leefd?
Laurens geeft aan dat dit bouwseizoen een flinke 
uitdaging was. “Er kwam namelijk heel wat techniek 
bij kijken om de wagen te kunnen bewegen. Verder 
was het vooral erg mooi om te zien dat vele buurt-
genoten groeiden tijdens dit bouwproces. Aaron 
vult aan: ‘Ik denk dat iedereen wel zekere stress 
heeft ervaren. Senza was een wagen die heel wat 
voeten in de aarde had. Voor mij als ontwerper was 
het vooral spannend of het allemaal wel ging luk-
ken.”
 
Is Senza uiteindelijk de wagen geworden zoals jullie 
gehoopt hadden dat hij zou worden?
Kort gezegd vonden alle ontwerpers Senza een 
GEWELDIGE wagen. Het beeld week niet veel af 
van de verwachtingen van de ontwerpers. “Het 
totaalplaatje met de interactie en de beweging was 
zeker boven verwachting goed gelukt”, zegt Lau-
rens. Aaron: “helemaal toen we met de wagen ’s 
ochtends de veiling op reden en hij voor het eerst 
op applaus reageerde ging er wel een enthousiaste 
rilling door mij heen!”
 
En hoe voelden jullie je toen de wagen voor de 
tweede keer de markt op kwam rijden?
Lichte zenuwen toen de wagen de markt op kwam 
rijden, maar ook een trots gevoel dat het ons toch 
mooi gelukt is. Ankica: “Bij de tweede keer over de 
Markt wist ik absoluut niet meer hoe we gejureerd 
zouden worden, omdat de vijf wagens voor ons in 
de optocht een hele andere plaats kregen dan ik 
verwacht had.” Zoals de foto laat zien, zijn de zenu-
wen slecht te verbloemen bij de ontwerpers.
Aaron heeft dit jaar de hele optocht met de wagen 
meegelopen als regisseur van geluid en beweging. 
“Tijdens de optocht door was het applaus horen en 
ontvangen erg machtig. Doordat er zoveel positieve 
reacties waren, verwachtte ik wel dat het goed zat. 

Ondanks dat bleef ik vrij rustig, het is uiteindelijk de 
jury die een oordeel geeft over de wagen.”
 
Kun je in een aantal woorden beschrijven wat er 
door je heen ging toen je te horen kreeg dat we een 
6e plaats hadden behaald?
Laurens geeft aan dat dat eigenlijk niet te beschrij-
ven valt in een paar woorden. “Op dat moment 
komen er zoveel emoties los. Vooral heel veel blijd-
schap, maar ook het slaaptekort van de afgelopen 
dagen hakt er dan goed in.” Ankica geeft aan dat ze 
superblij was en ook opgelucht dat de jury zag hoe 
bijzonder deze wagen was. Aaron sprong van geluk 
een gat in de lucht. “Er stroomt dan puur geluk door 
je aders”, zegt hij.
 
Zouden jullie de bouw van Senza anders willen 
doen of iets willen aanpassen aan de wagen?
“Er valt altijd wel iets te verbeteren aan een wagen. 
En hoewel de laatste weken erg stressvol waren, 
omdat er nog veel werk verzet moest worden, zou 
ik niet veel aanpassen aan Senza”, zegt Laurens.
Ankica vulde Laurens wel aan: “Als we namelijk 
meer tijden hadden gehad zou de afwerking van de 
monden beter geweest zijn.” Aaron zou graag het 
interactieve deel verder willen uitwerken. Zo had hij 
nog wat monden willen toevoegen aan het ontwerp, 
zodat het beeld nog meer kracht kreeg.
 
Gaan we jullie als ontwerper volgend jaar weer te-
rugzien als ontwerpers?
Om verschillende redenen zullen geen van de drie 
ontwerpers komend jaar nogmaals als ontwerper in 
actie komen. Wel geven alle drie de ontwerpers aan 
dat we ze in de toekomst zeker nog een keer terug 
gaan zien. Uiteraard zullen we ze aankomend jaar 
wel in de tent terugzien als bouwer.
 
“Heel (buurtschap) Rijsbergen mag trots zijn op wat 
we met z’n allen hebben bereikt. Aan het eind van 
het seizoen kunnen we toch wel spreken van een 
flinke groep jonge (en oude) jeugd die enthousiast 
met de beweging is bezig geweest. Dit is zeker iets 
waar we de komende jaren op voort kunnen bou-
wen. Iedereen ontzettend bedankt!” 

“IEDEREEN MOET VOORAL 
TROTS ZIJN OP ZICHZELF”
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6E PLAATS

573 PUNTEN



T +31 (0)76 596 12 20  I  www.basrijs.nl

Machines voor tuinbouw en boomkwekerij

PLANTEN PLASTIC
LEGGEN

ROOIEN BEMESTEN

Uw ICT partner voor het MKB  

 
De Waterman 5 

4891 TL  Rijsbergen 
Tel: 076-5961391 

www.daemen-ict.nl 
info@daemen-ict.nl 

 
 

Uw ICT partner voor het MKB  

 
De Waterman 5 

4891 TL  Rijsbergen 
Tel: 076-5961391 

www.daemen-ict.nl 
info@daemen-ict.nl 

 
 



Jan Frijters Tenten Verhuur
Pannenhoefsebaan 15

4891ZA Rijsbergen
Telefoon/mobiel: 06 - 53802331

Fax: 076-5961415

HIER HAD U KUNNEN STAAN!
UW ADVERTENTIE IN ONZE CORSOCOURANT?

WORD SPONSOR!
Neem contact op met:

sponsorcommissie@buurtschaprijsbergen.nl
of kijk op www.buurtschaprijsbergen.nl

Rien van der Sande 
Tel: 076-5962110

Ieder jaar worden de corsowagens beoordeeld 
door een professionele en onafhankelijke vak-
jury, bestaande uit 7 leden en een voorzitter. 
Onder deze leden bevinden zich onder andere 
beeldende kunstenaars, fotografen en ontwer-
pers en zij bepalen onderling hoeveel punten 
iedere wagen toegekend krijgt. 

Om de jurering toe te lichten, wordt door de jury 
altijd een rapport opgemaakt waarin iedereen kan 
lezen hoe tot een besluit is gekomen. Dit is wat de 
jury over onze Senza te zeggen had:

6e prijs – 573 punten
Het resultaat is een orgastisch juweeltje, met een 
grote eigenheid in vorm. Het idee van een respons 
gebonden actie is origineel waarbij de tegenstelling 
tussen het wit en de stevige bloemenkleur goed is 
gekozen. De openbarstende bloemen lijken te spre-
ken door de manier waarop ze pulserend openen. 
Ze doen denken aan koraal waar anemonen op 
zitten, maar er is helemaal een eigen invulling aan 

de wagen gegeven. Het gesneden karakter van de 
figuur is prachtig gemaakt en de beweging daarvan 
heel subtiel.

Het idee dat Senza! aandacht nodig heeft om te 
kunnen floreren, is prachtig in zijn simpelheid. Het 
zich voeden met applaus waarna het opent, is aan-
doenlijk. Het wekt zelfs gevoelens van medeleven 
op en geeft de nood voor appreciatie op een eigen-
gereide manier weer. Helaas reageert Senza! in de 
praktijk niet écht interactief op het applaus, alsof de 
reactie van het publiek door ‘de techniek’ niet goed 
hoorbaar was. Daardoor verliest het aan kracht. Om 
in aanmerking te komen voor een pluim voor deze 
fraaie koppeling van de opengaande bloemen en 
de liefde die daarvoor nodig is, moet dit wel perfect 
tot uiting worden gebracht. Dat die niet het geval 
is, versterkt tevens de nood aan uitleg over wat de 
wagen voorstelt en wat de bedoeling is. Zonder de 
uitleg heb je daar geen idee van. Wie zo creatief is 
om dit te ontwerpen, moet ook in staat zijn om hier 
een oplossing voor te vinden.

JURYRAPPORT



  

Hulp bij het huishouden nodig? 
Sinds januari 2006 leveren wij en onze bedreven medewerkers flexibele 
thuiszorg en hulp bij het huishouden. Zij zorgen ervoor dat uw huis schoon en 
leefbaar is, waardoor u zolang mogelijk zelfstandig in uw eigen vertrouwde 
omgeving kunt blijven wonen.  

Wanneer huishoudelijke hulp?  

Hulp bij het huishouden kunt u inschakelen wanneer u 
ondersteuning nodig heeft in het huishouden zoals lichte, 
zware of periodieke huishoudelijke taken. Afhankelijk van 
uw wensen en behoeften, bekijken we samen welke hulp 
het beste bij uw situatie past.  

Overstappen 

➢ Op basis van keuzevrijheid kunt u te allen tijde 
overstappen naar Thuiszorg Matilda indien de 
ondersteuning bij uw huidige aanbieder niet naar 
wens verloopt. 

➢ Overstappen met uw eigen vaste en vertrouwde 
hulp is  
altijd bespreekbaar bij Thuiszorg Matilda. 

Waarom kiezen voor Thuiszorg Matilda?     

➢ Onze medewerkers en u staan centraal. 
➢ Hulp wordt ingepland op momenten dat het u uitkomt. 
➢ U krijgt een vaste hulp, dus geen wisselende gezichten. 
➢ Geen wachtlijst en geen aanmeldkosten. 
➢ Wij kunnen de hulp per direct opstarten. 
➢ Wij zijn een ISO-HKZ gecertificeerde instelling. 

➢ WTZi- Toelating van Ministerie van VWS.  

 
Bij ons ontvangt u een tegemoetkoming eigen bijdrage (zorgverzekering) tot € 
130,00 voor het kalenderjaar 2017*. Wij keren dit bedrag naar rato ieder kwartaal 
uit, bij een minimale afname van 2 uur per week. (*Geldig van 01-01-2017 t/m 

31-12-2017.)

  
  Thuiszorg Matilda Nederland B.V. 
  Cannaertserf 69-C, 4824 GB, Breda 
  Tel. 076-8882842 | Mob. 06-34524016 
  E-mail: info@thuiszorg-matilda.com 
  KvK-nr.: 63.80.33.99 | AGB-code: 75-752615 

Kies nu voor de hulp die u 
wenst! 

Bel Thuiszorg Matilda:  
076 - 888 28 42  

Wij zijn in ruim 75 gemeenten 

Tel: (0499) 363 666 - info@bghekwerk.nl

Beveiliging
begint buiten

Ontdek de mogelijkheden op www.bghekwerk.nl

B&G heeft ijzersterke, veilige en geavanceerde oplossingen!

076 - 597 40 67076 - 597 40 67
Molenstraat 101  |  4881 GC Zundert
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VLUCHTELINGEN GENIETEN VAN 
KENNISMAKING CORSOGEVOEL

Als buurtschap wil je graag iets betekenen voor 
de maatschappij, hoe klein of groot ook. Buurt-
genoot Ineke Verpalen gaf daar een wel hele 
mooie invulling aan. Ze nodigde een grote groep 
vluchtelingen uit in de tent en op het bloemen-
veld. Een bijzondere ontmoeting.

Ineke geeft in Breda les aan vluchtelingen met 
allerlei afkomsten. Het zijn oorlogsvluchtelingen uit 
Syrië, Irak, Somalië en Eritrea. Deze mensen kiezen 
ervoor om vrijwillig de Nederlandse taal te leren van 
docenten die zich hier ook vrijwillig voor inzetten. 
Om eens wat anders te doen dan in de schoolban-
ken zitten, kwam Ineke op het idee om haar klas 
een stukje Brabantse cultuur te laten meemaken.

Ogen wijd open

Het is de vrijdag van het tikweekend. De bezoe-
kers beginnen op het bloemenveld. Gigantische 
verbazing is er vooral over de grote hoeveelheden 
dahlia’s bij elkaar. Iedereen krijgt in eenvoudig Ne-
derlands uitleg over de teelt, en natuurlijk is er de 
gelegenheid om zelf wat bloemen te plukken! Het 
gebeurt met een brede lach op het gezicht.

Verbazing mondt uit in een groep die met stomheid 
geslagen is als de corsotent wordt betreden. Die 
middag al zijn ruim honderd mensen aan het tikken. 
Aan de hand van een filmpje van een jaar eerder 
wordt de bouw van de wagen uitgelegd. Echt, al-
lemaal vrijwillig? Ja, allemaal vrijwillig. Een rondlei-
ding over de steiger verder loopt de groep stralend 
naar buiten. Een levenservaring rijker. Dit hadden ze 
nog nóóit gezien. 



Voor alle voorkomende werkzaamheden in Loon-& Grondwerk 
en Houtverkleining 
 

 

Met Vriendelijke Groeten, 
Loon- & Grondwerken 
T. van Oorschot 
Tel: Twan 06-51330969 / Teun : 06-16216179 
E : oorschot.t@ziggo.nl  
 

 

Michel Van Dongen 
Financieel Adviesbureau
Bakkebrugstraat 16, 4882 ND Zundert

T 076-5963409, M 06-42769399, info@vandongenadvies.nl  www.vandongenadvies.nl

VOOR ONAFHANKELIJK
FINANCIEEL advies....

Van Dongen Financieel Adviesbureau is een onaf-
hankelijk werkend adviesbureau. Onze dienstver-
lening bestaat uit het informeren en adviseren over, 
alsmede het bemiddelen in financiele producten.

Wij doen dit op het gebied van

hypotheken, pensioenen, 

verzekeringen, sparen, 

beleggingen en financieringen

 METAAL- EN ONDERHOUDSWERKEN  
 VAN DEN BROEK BV  
 
     Breedschotsestraat 25 
     4891 PK Rijsbergen 
 
 

 Tel 06-516 19842  
 Tel 076-596 4660 
 e-mail: m.o.vandenbroek@planet.nl 
 voor al uw onderhouds- en laswerken  
 tevens erkend onderhoudsbedrijf goederenwagons 
 
 

 

 

APcon Adviesbureau B.V.
Adviezen voor bouw en infra

Sint Bavostraat 60C
info@apconbv.com
www.apconvb.com

4891 CK Rijsbergen
info@apconbv.com
www.apconvb.com

 

A L T E N A 
A R VOOR OPHOOGZAND,METSELZAND,ZWARTE 

GROND, 
CHAMPIGNONMEST EN COMPOST,GRINDZAND 
 
 
 
ook de tel.nrs. 0765961254 of bgg 0622415289 
OEKELSESTRAAT 13 
4891 PE RIJSBERGEN 
0765961254   BGG  0622415289 

Oekelsestraat 13
4891 PE Rijsbergen 

Tel. Nr. 076-5961254.

Slagerij 
Christ Graumans

Bredaseweg 12, 4891 AZ Rijsbergen
Telefoon: 076 596 1285
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Onderscheiding 

Foto’s van het bezoek van de oorlogsvluchtelingen 
gingen even later snel rond op Facebook. Alom is 
er lof voor het geweldige initiatief van Ineke en ons 
buurtschap. De verbroedering van een groepering 
in ons land die zwaar onder druk staat en het Zun-
derts corso, het wordt als zeer bijzonder ontvangen.

Dat blijft niet onopgemerkt. Een dag later staan 
twee heren van het Brabantse genootschap Pac-
te des Cygnes, dat zich in Brabant inzet voor een 
samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. 

Ineke wordt door hen met een lintje en oorkonde 
benoemd tot officier in de orde van de Zwaan. 
Volgens het genootschap is Ineke een inspiratie 
voor alle Brabanders. En daar zijn wij het natuurlijk 
roerend mee eens!

Aangeslagen

Nog een dag later krijgt de verbroedering nog wat 
extra lading. Buurtschap Helpt Elkander besteedt 
met hun creatie ‘Aangeslagen’ aandacht aan de 
wereldwijde vluchtelingencrisis. Vooral de figuratie 
grijpt naar de keel. Helpt Elkander grijpt een tweede 
plaats met de indringende blik op de actualiteit.

Morhal Yousef, een Syrische vluchteling die in 
2013 noodgedwongen naar Nederland kwam, 
aanschouwt het vanaf de kant. ‘De minuut dat ik 
de wagen bekeek, leek nog langer te duren dan de 
minuut dat we destijds de grens overstaken’, zegt 
hij in Corsief. 

Voor Morhal ontsteeg de creatie het evenement 
omdat het schrikbarend dichtbij zijn gevoel kwam. 
“Het voelde als een liefdevol schouderklopje dat 
zegt: we steunen jullie, we voelen jullie pijn en we 
snappen jullie problemen. Deze wagen slaat brug-
gen tussen verschillende culturen.”



Uitvaartverzorging Jack Mathijssen.
Sint Bavostraat 18, 4891 CJ Rijsbergen

Telefoon: 076-5963698
www.jackmathijssen.nl

Een uniek leven verdient een uniek afscheid.
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Gejuich in het café bij het afspelen van een 
bandje waarop de uitslag van onze Senza 
tijdens de tweede doorkomst nogmaals te 
horen was. Het buurtfeest was het ideale 
moment om ons zeer succesvolle jaar nog 
eens dunnetjes over te vieren!

Ook dit jaar was het weer bij ’t Krisje. Na een 
kleine inloop met wat zachte muziek en wat 
pilsjes was het al snel tijd voor de band Kom-
pakt. Zij zorgden met een avondvullend pro-
gramma voor ongelooflijk sfeervolle danspas-
jes. 

“Gouden plank voor het eerst naar 
twee personen.“

In de pauze werd de gouden plank uitgereikt, 
de prijs voor de winnaar van de Corsokenner. 
Dit jaar ging de prijs voor het eerst naar twee 
personen met exact hetzelfde aantal punten: 
Jesse Vermeeren was er een van, omdat hij 

onze 573 punten precies goed had voorspeld. 
Ludo zat er net 10 punten naast maar had 
daarentegen wel de 6e plaats exact goed, wat 
resulteerde in het gelijkspel. 

“Een sensationeel beeld!”
Terwijl het bandje lekker door speelde kon er 
ook teruggekeken worden op het bouwjaar met 
een film die maarliefst twee uur duurde. Maar 
het was geen gewone film. Via een timelapse, 
gemaakt met een vaste camera in onze tent, is 
heel de bouw van Senza gefilmd. Hierop was 
het hele bouwproces van ongeveer 2,5 maand 
lang te zien in vogelvlucht. Een sensationeel 
beeld!

De avond werd afgesloten door een DJ en toen 
zat er helaas alweer een spetterend buurtfeest 
op. De volgende activiteit die op het program-
ma staat, is de jaarvergadering op 15 decem-
ber in De Tijd in Rijsbergen!

KNALLENDE 6E PLAATS NOG EEN 
KEER GEVIERD BIJ BUURTFEEST



 

 

 

 

Tel uit uw winst! 

 

 
Heeft u plannen voor renovatie of bouw van uw huis of bedrijf? 
 

Dan bent u bij ons aan het juiste adres voor uw elektrische installatie: 
 Woning- en Utiliteitsbouw 
 Domotica 
 Specialist in de agrarische sector, dealer Fancom & Hotraco Agri 
 Beveiliging en camerabewaking 
 Service, onderhoud en inspecties 

 
Ruim 50 jaar ook het vertrouwd adres voor Beeld & Geluid en Huishoudelijke apparatuur 
 
www.romboutselektro.nl  contact: info@romboutselektro.nl 

Voor al uw vakanties kunt u bij mij terecht!

Zoek niet langer op internet naar uw ideale vakantie, maar laat mij 
het werk voor u doen.

U krijgt deskundig advies, op het tijdstip dat u schikt, bij u aan huis.

Ik help u graag op weg!

Uw persoonlijk reisadviseur
Anja Doomen - de Koning
Telefoon: 06-51370445
E-mail: anja.doomen@thetravelclub.nl





Resultaatgericht Vastgoedonderhoud 
Schilderwerken 

Beglazing 
Vloer- & wandafwerking 
Bouwkundig onderhoud 

 
Industrieweg 1   ●  4881 EW Zundert ●   

Telefoon : +31 76 5976724  
www.dictusschilderwerken.nl 
info@dictusschilderwerken.nl 
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Als het enige corsobuurtschap van Rijsbergen 
doet het altijd deugd om andere Rijsbergenaren 
te verwelkomen in de wereld van Corso Zundert. 
We zijn blij dat we ook dit jaar weer vele nieuwe 
gezichten hebben gezien in de tent, waarvan er 
een aantal bij zijn die nu bij onze vaste bouw-
ploeg horen. Sven Rommers is een van deze 
nieuwe gezichten, die na jaren carnavalswagens 
bouwen bij carnavalsvereniging Korschot zich 
toch eens ging wagen aan het bouwen van een 
corsowagen. Uiteindelijk heeft hij de wagen 
zelfs mee geduwd. En dat is hem allemaal zeer 
goed bevallen.

Hoe ben je bij Buurtschap Rijsbergen terecht geko-
men?
Barry, de vriend van mijn zus Milou, die allebei al 
jaren bouwen bij Buurtschap Rijsbergen, had mij al 
een enkele keer meegenomen naar de corsotent. 
Dit jaar had ik in de zomer nog niets te doen, dus 
haalde Barry mij over om vaker te komen helpen 
bouwen. Al snel vond ik mijn plek in de bouwploeg 
en kwam ik ook zonder Barry naar de tent.

Waar heb je het meeste mee bezig gehouden in de 
tent?
Bij CV Korschot bouw ik sinds een aantal jaren 
de constructie, dus dat ben ik in de corsotent ook 
gaan doen. De gezelligheid met de mannen van 
de constructie vond ik erg leuk en met de rest van 
de bouwers kon ik ook prima overweg. Ook heb ik 
zeker veel geleerd over het constructiebouwen, het 
is toch net even anders dan een carnavalswagen 
bouwen.

De manier van lassen bijvoorbeeld. Ook ligt het per-
fectionisme gehalte wat hoger bij het corsobouwen. 
Daarnaast is het bouwen van de constructie van 
een carnavalswagen ook wat grover. Bij een corso-
wagen moeten er nog bewegers en duwers onder 
de wagen, waarvoor de constructie niet in de weg 
moet zitten. Bij een carnavalswagen hoef je daar 
geen rekening mee te houden.

We werden zesde, een hoge prijs voor ons buurt-
schap. Wat vond jij van die prijs?
Bij het corso rijden er natuurlijk twintig wagens 
mee, met carnaval maar negen. Dan is de zesde 
plaats niet heel hoog, maar ik begreep wel dat dit 
een prijs is waar Buurtschap Rijsbergen enorm trots 
op is. Ik ben zelf nog niet lang genoeg betrokken bij 
het buurtschap om dat zo te voelen, maar over een 
aantal jaar komt dat wel. Ik heb er in ieder geval niet 
minder om gefeest.

Wat is jouw tip voor andere mensen die bij Buurt-
schap Rijsbergen willen komen bouwen?
Bij mijn carnavalsvereniging was er wel wat weer-
stand dat ik hier kwam bouwen. Een aantal van 
die mensen zijn hier ook wel eens komen helpen 
en voelde zich niet gelijk binnen de groep passen. 
Ikzelf merkte ook wel een verschil of ik een enkele 
keer kwam, of meerdere keren in de week. Dus als 
je wilt bouwen en uiteindelijk ook iets te zeggen wilt 
hebben over het bouwen, laat je niet ontmoedigen 
en kom een paar avonden in de week helpen. Dan 
pas je vanzelf binnen de groep.

NIEUWE FANATIEKELING:
SVEN ROMMERS

v.l.n.r. Barry Buynsters en Sven Rommers



BKB mK
I N T E R I M  M A N A G E M E N T  &  C O N S U L T A N C Y
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‘WAARDEER HET ALS MENSEN 
ZICH INZETTEN VOOR 

DE GEMEENSCHAP’

Al sinds het begin van onze buurt een trouwe 
sponsor; Tuincentrum De Bosrand. Wie is de 
eigenaar van deze onderneming en hoe kwam 
deze samenwerking tot stand? Wij gingen in 
gesprek met Gert van Haaster.

“Als je mij als kind had verteld dat ik in Brabant zou 
gaan wonen en een eigen tuincentrum zou heb-
ben, dan had ik mezelf voor gek verklaard.” Gert is 
namelijk opgegroeid in Leidschendam op de eerste 
verdieping van een flatje, dus zonder tuin. 

Investeren

Pas nadat hij zijn studie had afgerond en met zijn 
broer het kwekerij-vak begon uit te voeren, dacht 
hij aan een eigen zaak. “Wij kwamen altijd al veel 
in Zundert vanwege de vele boomkwekerijen en zo 
viel ons oog op het pand aan de Antwerpseweg. 
We begonnen 28 jaar geleden met een kwekerij en 
een heel klein winkeltje. 

Pas naarmate de jaren vorderden, konden we 
investeren en groeien.” En dat ze gegroeid zijn is te 
zien: vele vierkante meters tuincentrum, gedeeltelijk 
met planten uit de eigen kwekerij, een groothandel 
en sinds enkele maanden een vernieuwde zithoek 
voor de horeca.

Verenigingsleven

Toen Gert naar Rijsbergen kwam merkte hij al snel 
dat er een heel erg actief verenigingsleven is in Rijs-
bergen. Veel meer dan in het Westland. Ondanks 
dat hij dit niet gewend was, voelde hij al snel aan 
dat hij hier iets mee wilde doen. 

“Ik waardeer het onwijs als jongeren, maar ook 
volwassenen, zich inzetten voor de gemeenschap. 
Het is mooi om te zien hoe mensen zich daar ont-
wikkelen op zowel sociaal als technisch vlak.” Toen 
Buurtschap Rijsbergen ontstond hoefde Gert ook 
niet lang te twijfelen: hier wilde hij een bijdrage aan 
leveren. 

Professioneler

Naarmate de tijd verstreek, groeide bij Gert de be-
wondering en waardering voor het werk dat Buurt-
schap Rijsbergen wegzette. “De resultaten gaan 
er op vooruit, de bouwplaats is een stuk professi-
oneler geworden en ook de groep vrijwilligers die 
flink is gegroeid met de jaren is mooi om te zien”, 
vertelt hij. Dat Buurtschap Rijsbergen nog veel kan 
bereiken, daar twijfelt hij niet aan. “Die potentie is 
er zeker, en daar draag ik graag op mijn manier een 
steentje aan bij!”

Dahlia’s

En dan de slotvraag aan Gert. Heb je ook nog tips 
voor onze mensen op het bloemenveld, aangezien 
jij de expert in planten bent? “Nee, die heb ik niet. 
Tegen jullie ervaring met dahlia’s kan ik niet op.”



 

voor alle vormen van fysiotherapie, ergotherapie, 
podotherapie, diëtetiek en psychologie 

Gezondheidscentrum 

St.Bavostraat 27 a │4891 CG Rijsbergen │ 
T 076-5963914 │info@fysiotherapiesligchers.nl 
│www.fysiotherapiesligchers.nl   
 
 

Gebouwen  
die waardering 
oogsten...
SPRANGERS Bouwbedrijf is gespecialiseerd  

in nieuwbouw, verbouw en renovatie. 

Realiseert zowel reguliere als innovatieve,  

utilitaire projecten en woningbouw-projecten. 

Onze gekwalificeerde medewerkers leveren 

topprestaties in heel Nederland.  

Resulterend in kwalitatief hoogwaardige, 

duurzame gebouwen die alom waardering 

oogsten. Zelf blijven we nuchter, met beide 

benen op de steiger, gestaag doorbouwen 

aan onze reputatie.

Breda   Delft   Terneuzen   Amsterdam   www.sprangers.nl
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Het was een bijzonder jaar met vele experimenten. Wij lichten deze graag voor je uit, met 
teksten van de jury waarom deze wagens zo bijzonder waren. 

Buurtschap Klein Zundert - De Wereld Draait Door (5e plaats)
Toen er ineens drie kolossale wielen door de straten van Zundert reden, vielen alle monden even 
open. De traditionele corsowagen was nergens meer te bekennen, maar wat was dit experiment 
goed gelukt. Het onderstel was een onderdeel van het geheel geworden, waardoor Klein-Zundert 
beloond werd met een Pluim van de vakjury.

Buurtschap Stuivezand - Weefsel (16e plaats)
Misschien niet hoog geëindigd, maar wel een bijzonder project. Een man die niet op de normale 
manier getikt is, maar die compleet bestaat uit geweefde bloemen. Door bloemen op gekleurde 
stroken te plakken ontstonden deze ‘draden’, waardoor de wagen een geweefd effect krijgt.  

UITBLINKERS



Bed & Breakfast 
op de Waarft

Mevrouw J.P.M. Daemen
Antwerpseweg 61

4891CM Rijsbergen
Noord Brabant

telefoon: +31(0)76-5963236
mobiel: +31(0)6-20362799

mail: opdewaarft@gmail.com

De Waterman 32   4891 TL  Rijsbergen   076 - 59 63 273
www.roksinstallatietechniek.nl

installatietechniek
GA S  -  WAT E R  -  C V  -  A I R CO
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Buurtschap Wernhout - Bedreigd (3e plaats)
Een zeearend die uit afval bestaat. Dit beeld representeert perfect hoe onze consumptiemaatschappij in 
elkaar steekt. Wernhout heeft een mooie combinatie gemaakt van metaforen. De zeearend doet denken 
aan Amerika en dus de westerse wereld. Het afval laat zien dat er een keerzijde aan deze massaconsump-
tie zit. Knap om zo een actueel onderwerp te belichten

Buurtschap De Berk - (V)luchtig (20e plaats)
Buurtschap De Berk stond voor een grote uitdaging tijdens het bouwen van deze wagen. Zij wisten dat dit 
een groot risico zou zijn en het was alles of niets. Een ontzettend mooie wagen die in de avonduren prach-
tig verlicht stond op het veilingterrein. Helaas werd het experiment voor de buurtschap niet beloond en 
kregen zij een laatste plek. Prachtig was de wagen zeker, helaas hoorde hij alleen volgens de jury niet thuis 
in de optocht.

Buurtschap Schijf - Op Handen Gedragen (1e plaats)
Waar een corsowagen normaal gezien wordt voortgeduwd, wekte buurtschap Schijf de illusie dat hun 
wagen letterlijk op handen werd gedragen. Honderden figuranten, prachtig geschminkt en gekleed, brach-
ten de enorme koning naar zijn bestemming. Het plaatje was compleet, alles was tot in de puntjes gelukt. 
Schijf gaf een beleving mee aan het publiek en kreeg daarvoor de eerste prijs. 



Sint Bavostraat 39a. 4891 CG te Rijsbergen 

WWW.SCHALKMAKELAARDIJ.NL 

VERKOOP | AANKOOP | TAXATIES | ADVIES 

wonen, 

agrarisch  

en bedrijven  

 
SPONSOR AKTIE   

 
 

 Sponsor Buurtschap 
Rijsbergen. 

 
 

 Profiteer van een 
leuke korting. 

 
 

 Geniet van de 
lekkerste producten 
uit eigen streek, met 
liefde bereid. 

 
 

Met deze bon 10% 
korting inclusief 
drankjes. De helft is 
voor jezelf, de 
andere helft is voor 
buurtschap 
Rijsbergen!  

 

Peter & Marianne Reiters 
 Hogestraat 22A * 4891 CB Rijsbergen * 076-5961601 info@deruyterhof.nl   

 
Proeverijen, dinnerparties, barbecue’s & live cooking buffetten 

Voor gezelschappen van 10 tot 200 personen 
Meer weten? Kijk op www.deruyterhof.nl  

Restaurant & Proeverij 

www.pemengrondwerken.nlwww.pemengrondwerken.nlwww.pemengrondwerken.nl

MINIGRAVER VERHUUR

Tiggeltsestraat 2b
4891ZR Rĳ sbergen
T: 06 2155 0815
E: info@pemengrondwerken.nl

• •
•
• •
•

 renoveren badkamer  leidingwerken keuken  
 vervangen cv-ketel  onderhoud en service cv-ketels 
 zonneboiler-systemen  ventilatie- en WTW-systemen 
 lood- zink- en dakwerken 
 leveren installatiematerialen 

• •
• •

•
•

• •

 rioleringen 

www.installatiebedrijfhessels.nl    info@installatiebedrijfhessels.nl•
St. Bavostraat 17      4891 CG  Rijsbergen•



Moeder van vier kinderen, inmiddels 40 jaar 
getrouwd en nog steeds dagelijks van huis om 
zich in te zetten voor de Rijsbergse gemeen-
schap. Of het nu gaat om een collecte die gelo-
pen moet worden, wat werk te verrichten voor 
het bestuur van de Boerendag of te organiseren 
activiteit voor de Vrouwen van Nu (voorheen 
de KVO), het maakt voor haar weinig verschil. 
Ook is zij wekelijks te vinden in de bibliotheek 
bij Koutershof om er voor te zorgen dat jong en 
oud een boek kunnen lezen. Wij zijn in gesprek 
gegaan met Riet van de Bieb.

Inmiddels een terugkerend artikel in de Rijsbergse 
Corsocourant, is het interview met een bekende 
Rijsbergenaar. Niet bekend als vrijwilliger binnen 
ons buurtschap of als trouwe sponsor, maar juist 
vanuit een heel ander invalshoek. Voor deze editie 
kwamen wij al snel op Riet Hereijgers. Riet wilde 
graag meewerken, maar gaf wel aan: “Wel vroeg in 
de morgen, want ik wil tegen 11 uur weer wel bij de 
bibliotheek zijn voor de aftrap van de Kinderboe-
kenweek!”

Dat Riet Hereijgers iemand is die niet graag stil zit 
was dus al snel duidelijk. Een vraag was dan ook: 

“En het corso? Heb je daar iets mee of ooit ge-
had?” Nee, dat had ze niet. “Je kunt niet overal bij 
betrokken zijn en zo heel lang leeft het corso hier in 
Rijsbergen nog niet.”

Dit wil niet zeggen dat ze er helemaal niets mee 
heeft. Een rondje langs alle corsotenten met haar 
moeder heeft een prachtige herinnering opgele-
verd. En uiteraard alle jaren wordt het corso zelf 
bezocht. De eerste doorkomst wordt dan bekeken 
in Zundert aan de Manderslaan, waarna ze met 
haar voorspelling terug naar huis fietst om deze 
tijdens de tweede doorkomst met de uitslag op 
Omroep Brabant te vergelijken. “Soms snap ik de 
jury echt niet. Net als een paar jaar terug met die 
man met dat landschap op zijn rug. Dat was een 
prachtige wagen, wint wel de publieksprijs en ver-
volgens werden ze tiende...” 

Maar wat is Riet dan het meeste bijgebleven van 
Buurtschap Rijsbergen in het bijzonder? Volgens 
haar is dat niet per se een wagen, maar vooral het 
moment dat bekend werd dat Buurtschap Rijs-
bergen wilde gaan deelnemen. ‘Waar beginnen ze 
aan?’ ‘Het niveau is al zo hoog in Zundert en Rijs-
bergen begint met nul ervaring?’ Iets waar Riet (net 
als veel anderen) niet over uit konden. “Maar jullie 
hadden een doel en hebben er hard voor gevoch-
ten, en met succes. Inmiddels rijden jullie mee als 
volwaardig buurtschap. Een groep van jong en oud 
die samen op een gezellige manier iets weg willen 
zetten. Dat bewonder ik. Zeker de laatste twee 
wagens, daarmee hebben jullie echt wel je stempel 
gedrukt!”

En dit is ook de boodschap die Riet tot slot mee-
geeft. “Mensen, sta op uit je stoel en ga naar 
buiten. Zet je ergens voor in: een evenement, goed 
doel of vereniging. Kies iets dat je leuk vindt en 
zorg dat je samen wat moois wegzet.” En daar sluit 
de verslaggever zich bij aan:  Of je nu houdt van 
de wielersport of van feesten, liever wagens bouwt 
of collecteert om de zieken onder ons te helpen, 
dat maakt niet uit. Het gaat er niet om wat je doet, 
maar dat je samen wat doet met èn voor elkaar! Zo 
houden we de maatschappij leefbaar en Rijsbergen 
op de kaart!
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“STAP OP UIT JE STOEL EN    
              ZET JE ERGENS VOOR IN”





Aardingssystemen
Bliksembeveiliging
Overspanningsbeveiliging
Inspectie & Onderhoud
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sierbestrating
RIJSBERGEN
Laguitensebaan 49 • 4891 XR Rijsbergen
Tel. 076 - 5962069 • Fax 076 - 5964348
E-mail: info@jacobssierbestrating.nl

Geniet nog dit

voorjaar van uw

eigen paradijs!

WWW.JACOBSSIERBESTRATING.NL

Een 
creatieve
keus...
sierbestrating
in alle soorten
en maten
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Openingstijden:
ma t/m vrij. 9.00 tot 18.00 u,
zaterdag van 9.00 tot 16.30 u.

Al eens in het       paradijs geweest?

Ideeën doet u
op in onze showtuin
Jacobs Sierbestrating
heeft een van de
grootste en fraaiste
showtuinen op het
gebied van sierbestrating
in heel West Brabant.
U vindt er werkelijk alles!

America’s 
fi nest beers  
imported for the rugged

www.usabeer.nl
362-019_Spandoek.indd   1 01/07/16   08:54



Richard Hendrickx
06-83945537

Richard@printalot.nl

Sterk in belettering en print
Club tenues, werk- en sport kleding. 

“like us” op facebook (www.facebook.com/printalot.nl) en win leuke prijzen!

Stickers, banners
vlaggen, etalages, 
spandoeken,
fotoafdrukken op 
diverse materialen,
posters, drukwerk.

www.PRINTaLOT.nl

Ankica Hendrickx
06-57430888

Ankica@printalot.nl

Vlaszak 2 A3 
www.bonappetitbreda.nl
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