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VOORWOORD

Het zag er jarenlang wat treurig uit. Hij was wel gevuld met wat foto’s, aandenkens van onze deelname aan corso-
evenementen en wat prullaria. Maar nu is het anders. De prijzenkast mag daadwerkelijk prijzenkast gaan heten. We 
hebben een Pluim te pakken!

Een klein beetje lullig had het kunnen zijn. Ook al behaalden we met ‘Sereen’ de tweede 6e plaats achter elkaar; de 
nummers 1 tot en met 5 ontvangen een beker. En dus leken we weer gierend blij te zijn met een top resultaat, maar wel 
nét naast een beker te grijpen. Maar toen was daar die Pluim.

En ik zeg eerlijk; die Pluim zei mij eerst niet zoveel. Hij kwam er ooit als opvolger van de Vernieuwingsprijs, werd 
een aantal keer (mijns inziens) wel heel gemakkelijk uitgereikt. Maar toch groeide al snel het gevoel dat hij ons meer 
waardering geeft dan ik had verwacht. Collega-voorzitters vertelden me hoe goed de Pluim bij hen was ontvangen, en ik 
zag ondertussen ongelooflijk trotse ontwerpers en bouwers over het veilingterrein paraderen.

En dus ben ik om. De Pluim is een beloning voor de koers die we varen; we tonen lef met onze ontwerpen, kunnen 
gigantische technische uitdagingen aan en dat wordt gezien door de jury.

En daarbij zetten we volgens mij een volgende stap. Met onze ontwerpen van de afgelopen twee jaar tillen we niet 
alleen onszelf, maar ook het evenement Corso Zundert naar een hoger niveau. We verrassen het publiek en triggeren 
buurtschappen om anders te denken. Dat we die stap nu al zouden zetten, had ik in mijn 4e voorzittersjaar niet kunnen 
dromen.

Ik heb nu al zin in 2019!

Lars Verpalen
Voorzitter
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 Groepslessen van Spinning, Dance tot met Total trainingen voor  
  jong en oud maar ook Fitness - Personal training - Bootcamp -  
  Meting & advies - Team building - Onderhoudt van je lichaam. 
 

Antwerpseweg 8  
4891 CN Rijsbergen 

 
   Contact   

06-29502104 
info@totalbodyworx.nl  

     
 WWW.TOTALBODYWORX.NL 

Sportschool  Rijsbergen 

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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Sinds 2012 kent het bloemencorso in Zundert 
een nieuwe prijs die uitgereikt wordt, namelijk 
de Pluim. 

Wat?

De Pluim is een prijs die een buurtschap ontvangt 
als de wagen iets vernieuwends laat zien. Hierbij kan 
gedacht worden aan een experiment met dahlia’s, het 
gebruik van alternatief materiaal of een vernieuwende 
beweging. Door het uitreiken van deze prijs wilt de 
jury dat buurtschap graag aanmoedigen om door te 
gaan met het toepassen van vernieuwende elementen 
aan de wagen. 

Wanneer?

De Pluim wordt alleen uitgereikt als de jury van me-
ning is dat een wagen iets vernieuwends toevoegt 
aan het bloemencorso. Mochten meerdere wagens 

een Pluim verdienen volgens de jury, dan worden er 
meerdere pluimen uitgereikt. Maar de Pluim is niet een 
prijs dat elk jaar uitgereikt dient te worden. Zo is het al 
eens voorgekomen dat er geen Pluim werd uitgereikt 
in een corsoseizoen.

Waarom?

Dit jaar heeft ons buurtschap voor het eerst een Pluim 
gewonnen. Dit is een uniek moment in de geschie-
denis van ons buurtschap, aangezien dit onze eerste 
prijs is die we hebben gewonnen. Wij kregen de Pluim 
uitgereikt, vanwege de complexe beweging die onze 
wagen dit jaar had. Niet alleen de aandrijving van de 
beweging is nieuw, volgens de jury was het ook beto-
verend mooi. Het nemen van het risico om een wagen 
te bouwen die volledig afhankelijk is van techniek, 
zonder handbewegingen, werd naast de Pluim ook 
beloond met een 6e plek!



Openingstijden
Maandag  Gesloten
Dinsdag  09:00 - 17:30
Woensdag  09:00 - 17:30
Donderdag 09:00 - 17:30
Vrijdag   08:30 - 20:00
Zaterdag  08:00 - 15:00
Zondag  Gesloten

Contact
Salon Ellie

Sint bavostraat 69 - 4891 CH Rijsbergen 
info@salonellie.nl - (076) 596 12 12

U kunt bij ons terecht
 in de kapsalon, pedicuresalon, schoonheidssalon

en voor voetrefl ex (erkent door de zorgverzerkeraar) 

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

Machines voor tuinbouw en boomkwekerij

PLANTEN PLASTIC
LEGGEN

ROOIEN BEMESTENMarijnissen
financiële dienstverlening

Theo Marijnissen
T: 06-11017093

Heiveld 6   4891 VC   Rijsbergen   Kvk. nr. 64652130

E: theo@marijnissenfd.nl   I: www.marijnissenfd.nl



RENÉ DE THEIJE
Ik ben heel erg blij met een 6e plek. Het is mooi 
dat we het resultaat van vorig jaar hebben kunnen 
evenaren. Het is helemaal gaaf dat we als buurt de 
pluim hebben verdiend. Het was een technische 
wagen die bijna onmogelijk was om te bouwen, 
maar het is ons gelukt. En dat terwijl we sinds een 
jaar of twee druk bezig zijn met het toepassen van 
beweging in onze wagens. Dat belooft heel wat 
goeds voor de toekomst. 
TROTS, dat is wat ik heb overgehouden van dit 
afgelopen corso jaar.

GIJS VAN DEN BEMD
Dit jaar hebben we het experiment dat we wilden 
realiseren, gerealiseerd. Met de wagen en het 
eindresultaat ben ik erg tevreden. De weg ernaar-
toe was alleen soms erg hobbelig. Doordat we 
(bijna) alles moesten uitzoeken dit jaar, is het een 
jaar geworden dat me altijd bij zal blijven. Het heeft 
veel energie en tijd gekost, maar de pluim en de 
6e prijs waren het allemaal waard. Gekscherend 
riep ik altijd dat het me niet veel meer uitmaakt wat 
er gebeurde met de wagen, als we de markt maar 
heelhuids over zouden komen. Toen ‘onze Sereen’ 
volledig werkend dit had gedaan, was ik uiter-
mate trots en blij. We hebben helaas niet aan alle 
mensen een werkende wagen kunnen laten zien, 
waar we zo hard voor gewerkt hebben. Gelukkig 
waren er een hoop mensen die er maandag voor 
gezorgd hebben om de wagen weer (redelijk) aan 
de gang te krijgen.
Verder wil ik iedereen bedanken voor zijn of haar 
inzet dit jaar. Het was me een jaartje wel zeg. No 
guts, no glory!

ONTWERPERS 
AAN HET WOORD



  

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 

snel, flexibel 
en betrouwbaar

RENA is producent van LED-modules en besturings-
elektronica voor tientallen Europese fabrikanten van 
verlichting en industriële apparatuur. Bekend zijn we van 
de realisatie van speciale lichtprojekten, ontworpen door 
gerenommeerde designers. RENA is een internationaal 
MKB-bedrijf met meer dan 35 jaar ervaring, onafhankelijk 
opererend vanuit een familieachtergrond en bouwend op 
sterke partners in de markt.

RENA Electronica B.V. - De Ambachten 12, 4881 XZ Zundert 
076-5995995 - info@rena.nl - www.rena-electronica.com

Fotografie: Gert Jan van Rooij 
Ontwerp: Giny Vos

lighting 
and electronics 

the way 
you want it
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KILOMETERS VISDRAAD MOEST WORDEN GESPANNEN 
OM SEREEN TE REALISEREN. EEN INGEWIKKELD, 

TIJDROVEND MAAR OOK EEN ERG GEZELLIG PROCES. 
HIER ZIEN WE HOE EEFJE WACHT TOT DE 

BUURTGENOTEN BOVENIN DE TENT EEN NIEUWE 
VISDRAAD KLAAR HEBBEN VOOR HAAR OM AAN DE 

BODEM TE BEVESTIGEN.



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.
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Over paplepels gesproken. Van VVR tot Bonte Avond 
en van RICH tot Wielerdorp Rijsbergen, altijd staat daar 
Edwin Mathijssen om zijn steentje bij te dragen. En in 
de rol van omroeper is hij de laatste jaren met buurtge-
noot Koen Bastiaansen ook nog eens te vinden langs 
het parcours tijdens Corso. Hoe doet ‘ie het toch?

‘’Tsja, ons pa was ook zo’n bezige bij’’, verklaart Edwin zijn 
enthousiasme over de vele rollen die heeft bekleed en nog 
steeds bekleedt in de Rijsbergse maatschappij. ‘’Hij was 
natuurlijk heel actief voor de Bavoloop en ook bij verschil-
lende voetbalelftallen. Zo groeide ik er ook al jong in. Ik 
hielp als tiener bij de Kindervakantieweek, gaf turnles bij 
Samen Sterk en werd later jeugdleider bij VVR.”

Bonte Avond
Na verloop van tijd verschoven de interesses van Edwin. 
“Ik ging altijd al naar de Bonte Avond kijken en had de 
droom om daar ooit onderdeel van te worden. Via Peter 
van Bedaf gebeurde dat ook. Ik begon als tekstschrijver en 
heb vervolgens 14 jaar met heel veel plezier op het podium 
gestaan.” 

Voor die theaterstart schreef Edwin ook al teksten, maar 
deed hij er (naar eigen woorden) ‘geen drol mee’. Toen hij 
dat ook daadwerkelijk in de praktijk kon brengen, werd 
theater maken nog meer een passie van hem, waardoor 
de volgende uitdaging volgde; regisseur van RICH. ‘’The-
ater maken heb ik altijd als volgende stap gezien, dus dat 
was een geweldige kans. Ik doe het nu samen met Carl 
van Kuijk, die zich meer op de muziek richt, en Mitchell 
Klijs.” Of de cirkel rond is als Edwin ooit regisseur van de 
Bonte Avond wordt, vindt hij lastig. “RICH is maar eens in 
de zoveel jaar en kan ik daardoor goed inpassen in mijn 
privéleven. Het is kijken hoe zich dat doorontwikkelt. Dus 
zeg nooit nooit.’’

Corsokriebels
Een jaar of 4 was de Rijsbergenaar toen oom Louis 
Roovers met tempex maquettes in elkaar zette waar hij bij 
was. Zo werd corso onderdeel van zijn opvoeding. “Dat 
datgene dat jij bedenkt dan loeigroot door de straten rijdt, 

dat is toch geweldig? Ik vind het bijna magie.”
Zijn corso-carrière begon met bloemen steken bij Poteind, 
waarna hij via Molenstraat en Klein-Zundert nu betrokken 
is als omroeper bij het evenement. Toeval was dat niet. 
“Johan van der Kloof werd regisseur toen ik bij de Bonte 
Avond kwam. Hij dacht; ‘dat is fijn, er is iemand in Rijs-
bergen die ook over corso kan buurten zonder erop af te 
geven.’’’ Edwin was actief voor de Stichting Bloemencorso 
Zundert bij de werkgroep sfeerpleinen, waar hij tijdens zijn 
werkzaamheden Koen Schyvens zijn omroepdebuut zag 
maken bij het Prinsenplein.

Uiteindelijk belandde hij via Kees Jochems (Kees Knol) bij 
het omroepersgilde en staat hij na compagnons Lars van 
Hassel en Twan Zopfi nu met Koen het publiek te verma-
ken. ‘’Dat is echt ieder jaar een feestje. Vooral mensen die 
voor het eerst naar corso komen, eten uit je hand. Maar 
ook Veldstraters die je een biertje komen brengen en com-
plimenteren; dat is gaaf.’’

Waanzinnig
De ontwikkeling die hij bij Buurtschap Rijsbergen ziet de 
laatste jaren, volgt Edwin met veel interesse. Hij maakt een 
diepe buiging. “Ook als je kijkt naar alle kritische geluiden 
in het begin. Nu staat er een solide organisatie, laat je zien 
wat je in je mars hebt én hebben jullie ook het benodigde 
zelfvertrouwen.”

Hij bewondert de focus op de jeugd, onder andere met 
de deelname aan Corso Blankenberge in 2018. ‘’Gaaf om 
te zien hoe jullie een gezamenlijk doel nastreven en daar 
echt naartoe bouwen. Zo kwamen vanzelf de prijzen en de 
erkenning. Daar kunnen andere verenigingen in Rijsbergen 
misschien ook nog wel van leren.”

En wat hij dan als tip mee zou geven richting ons buurt-
schap? “Blijf de uitdagingen opzoeken zoals nu! Met Senza 
en Sereen zijn jullie echt van de begane paden afgegaan. 
Je ziet nu al dat andere buurten dat gaan kopiëren, bijvoor-
beeld met interactie. Zo til je het corso in totaliteit naar een 
hoger plan.”

‘JULLIE TILLEN NU HET CORSO 
NAAR EEN HOGER PLAN’



         
            Golfpark De Turfvaert
             Meer dan alleen golf...
        

Vergader- en presentatieruimtes 

Vlakbij Breda, Etten-Leur, 
Roosendaal en Antwerpen

Zwart Moerken 12 - 4891 TK - Rijsbergen 
www.deturfvaert.nl - 076 5968354 

18 holes Inland Links golfbaan 

Turfvaert Golfacademy  

Brasserie De Turfvaert 

•
•
•
•
•

Een uniek leven 
verdient een uniek afscheid.

“Afscheidshuis Rijsbergen” Sint Bavostraat 18 
Kantooradres: 
Sint Bavostraat 18
4891 CJ Rijsbergen
Telefoon: 076-5963698 www.jackmathijssen.nl
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Het was een bijzondere uitdaging, maar we hebben 
het als buurtschap toch maar mooi geflikt! Naast onze 
deelname aan Corso Zundert hebben we dit jaar ook 
deelgenomen aan Bloemencorso Blankenberge met 
als thema “Corso at the Movies!” met de wagen Star 
Wars. Een zestiende en daarmee laatste plaats mag 
de napret zeker niet drukken en de leuke en leerzame 
ervaringen die we als buurtschap hebben opgedaan 
pakken ze ons niet meer af. Over deze ervaringen en 
het weekend in Blankenberge praten we met Eveline 
Janssens en de broers Jelle en Robbe Marijnissen.

Leren plannen en lassen
Samen met haar twee zusjes is Eveline een actieve bou-
wer bij buurtschap Rijsbergen. Toen bekend werd dat het 
buurtschap mee zou doen aan het bloemencorso van Blan-
kenberge heeft zij zich aangemeld om alle zaken rondom 
deze bijzondere uitdaging te regelen. Ze vertelt hierover: 
“Natuurlijk heb ik niet alles in mijn eentje kunnen regelen, 
maar ik bewaakte wel alle punten die geregeld moesten 
worden voor het laatste weekend. Verder was het voor mij 
erg leerzaam om mensen aan te sturen en een planning bij 
te houden, zodat alles op tijd af kwam en alles op tijd gere-
geld was.” Tijdens dit proces was ze dicht betrokken bij de 
hele bouw van de wagen en ze vond het leuk om de groei 
van alle bouwers, inclusief de debuterende ontwerpers, van 
dichtbij mee te mogen maken.

Net zoals hun ouders John Marijnissen en Heidi Van Bel 
zijn Jelle en Robbe vaker wel dan niet in de corsotent te 
vinden. De jonge broers zijn fanatieke bouwers, maar zo’n 
buitengewone wagen als Sereen bood toch weinig kansen 
voor deze heren om hun corsokoorts mee te voeden. Ze 
hoefden zich echter niet te vervelen, want de wagen die 
voor het bloemencorso in Blankenberge gebouwd moest 
worden was er een met genoeg las-, karton- en plakwerk. 
Bijzonder ook voor Jelle, die het in elkaar lassen van een 
corsowagen op deze manier goed kon leren. Hij vertelt hoe 
dat ging. “Natuurlijk lukt niet alles meteen, dus als iets fout 

gevormd was begon ik gewoon weer opnieuw. Uiteinde-
lijk na heel wat oefenen en proberen ging het steeds een 
stukje beter.” Jelle kreeg hierbij niet alleen hulp van Robbe, 
maar ook van de ontwerpers Jesse en Patriek. Uiteindelijk 
was Jelle degene die de laatste las van de wagen Star 
Wars heeft gelegd, waardoor deze ‘lasklaar’ was en volle-
dig dichtgeplakt kon worden. Robbe is hiermee aan de slag 
gegaan, terwijl Jelle heel fanatiek nog verder ging lassen 
aan de bodem van Sereen, “want die moest ten slotte het 
weekend na Blankenberge ook af zijn.”

RIJSBERGSE CORSOBOUWERS 
OP AVONTUUR IN BELGIË



 

 

 

 

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
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Krap op weg naar Blankenberge
Bij dat weekend in Blankenberge waren de broers, samen 
met hun ouders, Eveline, de ontwerpers en een groep 
andere buurtgenoten ook aanwezig. Hoewel Star Wars qua 
las- en plakwerk volledig in de tent van buurtschap Rijsber-
gen is gebouwd, werd de wagen in een carnavalsloods aan 
de rand van de Belgische badplaats voorzien van dahlia’s. 
Dat betekende dat de wagen in zijn geheel naar Blanken-
berge vervoerd moest worden. Hierdoor moest Eveline 
samen met de ontwerpers tijdens het bouwproces ervoor 
zorgen dat de wagen in de trailer van een vrachtwagen zou 
passen. “Dit was tot op de dag van vervoeren erg span-
nend,” aldus Eveline, die terugdenkt aan de dag waarop 
bij het inladen van Star Wars er nog wel op wat nageltjes 
gebeten werden, omdat het er bijna op leek dat de slijptol 
er aan de pas moest komen. Uiteindelijk paste het allemaal 
perfect en ging de wagen samen met enkele buurtgenoten 
richting het zuidwesten. De volgende ochtend, op vrijdag, 
vertrokken ook andere buurtgenoten om de wagen te hel-

pen tikken. Zo ook Jelle en Robbe, samen met hun ouders 
in een afgeladen auto.

Die vrijdag is er een goed begin gemaakt aan het bloemen-
laken dat over Star Wars getikt werd. Hier en daar werd 
duidelijk hoe de kleuren van de dahlia’s zouden uitpak-
ken en na een bezoekje van de bouwers van buurtschap 
Wernhout, die ook deelnamen aan Bloemencorso Blanken-
berge, gingen de ontwerpers tevreden naar hun luchtbed. 
Op de zolder van de loods hadden zij namelijk, samen met 
een handjevol buurtgenoten die makkelijk zonder de luxe 
van een hotel of camping konden, een gezellige slaapplek 
gecreëerd. Hier sliepen ook een groep carnavalsbouwers 
uit Aalst, die ook meededen aan het bloemencorso en hun 
wagen naast Star Wars in de loods hadden staan.

Tikweekend maar dan een tikkeltje anders
Na een gezellig ontbijt op de zaterdagochtend werd er 
weer verder getikt aan de wagen. Al zaten we dan niet in 
een corsotent, hoorden we de bijzondere muziek van de 
bouwers uit Aalst in plaats van het vertrouwde Corso Radio 
en was de wagen een stuk kleiner dan we gewend zijn, het 
voelde toch aan als een echt tikweekend. Het was dan ook 
net zo gezellig als het weekend dat we een week later in 
de tent van buurtschap Rijsbergen zouden hebben. Waar 
we in Rijsbergen tijdens het tikweekend mensen mogen 
ontvangen die een kijkje willen nemen, om vervolgens aan 
te bieden vrolijk mee te helpen, kwamen de mensen hier 
alleen om ons aan het werk te zien. Steeds kwamen er 
nieuwe mensen binnen die vol interesse keken hoe de Rijs-
bergenaren en Aalstenaren hun corsowagens met dahlia’s 
in kleurden. Eveline en buurtgenoot Mariska vonden dit 
een uitgelezen kans om te vertellen over ons buurtschap 
en Corso Zundert, wat ten slotte een week later ook zou 
plaatsvinden.

Die avond was Star Wars klaar, elke vierkante centimeter 
was bedekt met bloemen en ook de geluidsboxen waren 
bevestigd. Dit werd gevierd met een heerlijke barbecue 
en een bezoekje aan de loods van buurtschap Wernhout, 
die voor het thema “Corso at the Movies” een wagen over 
Laurel en Hardy, ook wel bekend als de dikke en de dunne, 
gebouwd hadden.



Resultaatgericht Vastgoedonderhoud 
Schilderwerken 

Beglazing 
Vloer- & wandafwerking 
Bouwkundig onderhoud 

 
Industrieweg 1   ●  4881 EW Zundert ●   

Telefoon : +31 76 5976724  
www.dictusschilderwerken.nl 
info@dictusschilderwerken.nl 



RIJSBERGSE CORSOCOURANT | 19

Corso aan zee
Zondagochtend werden de laatste voorbereidingen voor 
de optocht getroffen, zo kwam de jury alvast een kijkje 
nemen, kleedden de figuranten zich om tot stormtroopers 
en werd de wagen naar de startpositie gebracht, waar ook 
de dansgroep die voor de wagen zouden gaan dansen 
stonden te wachten. Terwijl de fanatiekste bouwers zich 
klaar maakten voor de 7 kilometer lange optocht die zij 
samen met de wagen zouden gaan afleggen, gingen de 
overige buurtgenoten alvast naar de tribune, samen met de 
buurtgenoten die die ochtend uit Rijsbergen waren vertrok-
ken om de optocht te komen aanschouwen. Tot iedereens 
vreugde zat Opa Frans ook in dit gezelschap, die zoals 
gebruikelijk overal wat op aan te merken had, maar in een 
extra vrolijke bui was, omdat hij de zee al zo lang niet had 
gezien.
Waar Corso Zundert bekend staat als een ontmoeting 
met de zon, was Bloemencorso Blankenberge dit jaar 
helaas een minder zonnige gebeurtenis. Zodra de optocht 
langs de tribune voorbij kwam begon de regen neer te 
dalen. De poncho’s werden er bij gepakt en zo konden we 
alsnog genieten van de optocht, die op meerdere vlakken 
toch anders is dan het bloemencorso van Zundert. Naast 
de grootte van de wagens, de duwende tractors en het 
filmthema was het meest bijzondere verschil de dansgroe-
pen die voor iedere wagen uitliepen en op de muziek en 
in stijl van de wagens een dansact opvoerden. Toen Star 
Wars voorbij de tribune reed werd er natuurlijk extra had 
geapplaudisseerd en was het duidelijk hoe trots we waren 
op onze wagen.

Na de optocht is de wagen teruggereden naar de loods, 
waar nog een verschil tussen de twee bloemencorso’s 
naar voren kwam. Hier moesten wij namelijk zelf de wagen 
slopen. Zonde natuurlijk, dus besloten we de wagen alleen 
te ontdoen van de bloemen die we er twee dagen van te 

voren hadden opgetikt. Zo kon de wagen Star Wars terug 
mee naar de tent van buurtschap Rijsbergen worden gere-
den, waar het tijdens het tikweekend dienst zou doen als 
een driedimensionaal canvas voor de jongste buurtgenoten 
die graag wilden leren tikken.

Zo eindigde het Blankenberge avontuur voor Star Wars, 
maar ook voor Eveline, Jelle en Robbe. Eveline kijkt on-
danks de 16e prijs terug op een geslaagd weekend. “Als 
je kijkt wat wij als buurtschap Rijsbergen hebben gebouwd 
voor het bloemencorso in Blankenberge, dan mogen we 
daar erg trots op zijn. Een ding wat zeker is, de ervaring 
die we hebben opgedaan als buurtschap is zeker een 1e 
prijs waard!” Een van de bouwers die die ervaring rijker is, 
is Jelle. Hij is nu helemaal klaar om volgend jaar aan de 
wagen voor Corso Zundert te gaan lassen. En ook Robbe 
kijkt terug op een erg leuke ervaring: “Helaas was het weer 
niet zo mooi, we hebben veel regen gehad, maar ondanks 
dat heb ik een super weekend gehad!”



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



RIJSBERGSE CORSOCOURANT | 21

Geboren en getogen Rijsbergse, moeder van Nikki 
en Rick en ze houdt wel van een feestje. Al meer dan 
tien jaar trouwe sponsor van Buurtschap Rijsbergen 
en vierde zelf dit jaar haar 25-jarig bestaan: Christel 
Jochems van café Ut Krisje!

Zelf heeft Christel nooit meegebouwd aan het corso, maar 
ging vroeger altijd kijken bij haar opa en oma in de Willem 
Pastoorstraat. Sinds dat ze het café draait, zit dat er helaas 
niet meer in. “Ik probeer het te volgen op televisie. Ook is 
er altijd een vaste groep stamgasten die enkel de eerste 
doorkomst in Zundert kijken en daarna terug fietsen naar 
Rijsbergen om de uitslag vervolgens op de televisie te 
bekijken. Uiteraard met de nodige discussies, wat ook wel 
een leuke manier is om het corso te beleven.”

Dat Ut Krisje meer is dan een café met een bandje, dart-
bord en biljarttafel mag duidelijk zijn. Middels de nodige 

evenementen weet zij steeds meer mensen en verenigin-
gen de weg naar het altijd gezellige Krisje te wijzen. De 
ene week staat er een voetbalquiz op de agenda waarbij 
vele leden van VVR over de vloer komen. De andere week 
wordt er luidkeels gesupporterd vanuit het ‘Juichcafé’ tij-
dens de Sint Bavoloop. En zeker niet te vergeten: wanneer 
carnaval nadert, wordt de Sint Bavostraat 77 omgetoverd 
tot het welbekende ‘Carnavalscafé’ waar heel het Aopen-
laand en omstreken meedoet aan de ‘Wie doet de deur 
dicht ? –competitie’. Voor ieders wat leuks en allemaal van 
harte welkom bij Christel!

Zo zijn ook wij als buurtschap al verschillende jaren te gast 
om ons buurtfeest te vieren bij Ut Krisje. Christel geeft aan 
dit altijd een feestje op zich te vinden: “Als je kijkt naar jullie 
club, dan zie je allerlei soorten mensen met verschillende 
interesses, ideeën en achtergronden, maar dat doet er bij 
jullie niet toe. Iedereen wordt opgenomen in de vereniging, 
draagt zijn steentje bij en samen doen jullie er alles aan om 
iets moois weg te zetten.” 

Weetje voor de niet-corsokenner: Het koppentellen bij de 
‘Wie doet de deur dicht ? –competitie’ werd voorheen 
ook al gebruikt binnen de Zundertse corso wereld!

   UT KRISJE,
VOOR GEZELLIGHEID 

ALTIJD DE JUISTE PLEK!



 

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   
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Onze gekwalificeerde medewerkers leveren 

topprestaties in heel Nederland.  

Resulterend in kwalitatief hoogwaardige, 
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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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3 november was het weer zo ver, het jaarlijkse buurt-
feest! Ook dit jaar werd het feestje weer gehouden bij 
Ut Krisje. We werden door Christel, zoals altijd weer, 
hartelijk ontvangen en vanaf 8 uur gingen we los. 

DJ Patjuh verzorgde heel de avond muziek en naast 
gewone muziek kwamen er natuurlijk ook een aantal 
corsongs voorbij!

Natuurlijk bleef het niet alleen maar bij muziek maar waren 
er ook een aantal plechtige momenten. Zo werd aan Ineke 
Verpalen de gouden plank uitgereikt, omdat ze het dichtste 
bij de uitslag van afgelopen corso zat. 

Ook werden Eveline Janssens en Patriek van der Laag in 
het zonnetje gezet, omdat ze zich zo hard hadden ingezet 
voor Blankenberge dit jaar. 

Natuurlijk mochten de ontwerpers van Sereen ook niet ach-
terblijven dus Gijs en René werden ook naar voren geroe-
pen, allebei hielden ze een kort woordje waarin vooral 

naar voren kwam dat we in ieder geval niet meer iets met 
vislijnen moesten maken. Gijs en René kregen een bedank-
je en het feest ging weer verder. 

Al met al was het een hele gezellige avond, de volgende bij-
eenkomst wordt het ontwerp bekend gemaakt dus hopelijk 
tot dan!

BUURTFEEST 2018
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mail: opdewaarft@gmail.com
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Onze buurtschap bestaat niet alleen uit de bekende 
corsotent. Zonder het bloemenveld zijn we nergens. 
Hier zijn jaarrond mensen bezig en een van die mensen 
is Frans Boomaerts. 

Al jarenlang is Frans actief op het bloemenveld, inmiddels 
is hij uitgegroeid tot één van de mensen die alles daar or-
ganiseert. Naast het plukken gebeurd er namelijk nog veel 
meer. Zo moet goed in de gaten gehouden worden hoe 
de planten groeien. Moet er bijvoorbeeld getopt worden of 
alleen geplukt. Zo zijn er tal van werkzaamheden:

hakken, spuiten, sproeien, knollen in de grond doen en 
aan het eind van het jaar weer uit de grond halen, splitsen 
en schoonmaken, zodat ze weer klaar zijn voor een nieuw 
seizoen. 

Van alle werkzaamheden vindt Frans het leukst om met 
een lekkere gezellige club buiten bezig te zijn. Tussendoor 
gezellig een bakje koffie en dan een paar uurtjes er weer te-
genaan. Met pensioen en toch bezig zijn in plaats van thuis 
zitten. Naast alle bloemen die we plukken voor de buurt ha-
len we ook nog flink wat geld op voor de buurt waarmee ze 
de wagen kunnen bouwen. Zonder bloemencorsowagen 
geen bloemenveld, maar ook zeker niet andersom. Samen 
met iedereen een wagen maken met de mooiste bloemen!

We kunnen nog veel mensen gebruiken in onze veldploeg. 
Niet alleen voor het plukken, maar zeker ook voor andere 
dingen!

BLOEMENVELD: 
FRANS BOOMAERTS

Mocht je graag deel willen uitmaken van de 
veldploeg neem dan contact op via 

076-5963594 of stuur een mailtje naar 
secretariaat@buurtschaprijsbergen.nl
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Zo eens in de tijd worden wij als corsobouwers ver-
wend met een leuke activiteit. Van mannen- en vrou-
wenavonden tot themadagen, het wordt allemaal 
georganiseerd door een groep buurtgenoten die er van 
houden om een feestje te geven. We hebben het na-
tuurlijk over de AC, oftewel de activiteitencommissie.

De activiteitencommissie zorgt er voor dat het bestuur van 
ons buurtschap zich bezig kan houden met bestuurszaken 
en de bouwers zich bezig kunnen houden met bouwen. 
Er zijn natuurlijk een hoop activiteiten door het jaar heen, 
zowel tijdens als buiten het corsoseizoen om. Om er voor 
te zorgen dat deze toch plaatsvinden en goed verlopen 
is er een commissie die deze activiteiten van top tot teen 
organiseert. Of wanneer het een activiteit van een ander 
buurtschap betreft, er voor zorgt dat iedereen binnen het 
buurtschap hiervan op de hoogte is en dat we met een 
goed aantal afgevaardigden het evenement bezoeken.

Ook het buurtfeest en de mannen- en vrouwenavonden die 
afgelopen november hebben plaatsgevonden worden ieder 
jaar weer door de activiteitencommissie georganiseerd. Zij 

zoeken ook de leukste en meest bijzondere locaties voor 
de themadagen en als de tent eenmaal staat zorgen zij 
voor het kampvuur bij ’t Dak Erop Feest. En daar komt alle-
maal meer bij kijken dan je op het eerste ogenblik zou den-
ken. Want naast het regelen van alle spullen, alle afspraken 
met zowel het bestuur als eventuele externe partijen en het 
enthousiast maken van alle buurtgenoten zijn zij ook dege-
ne die na de activiteiten blijven om op ruimen. 

Gelukkig vinden ze het allemaal heel leuk om te doen, en 
halen ze voldoening uit het mogen neerzetten van een eve-
nement waar heel het buurtschap van kan genieten. En on-
danks ze tijdens iedere activiteit vrijwel altijd wel genoemd 
worden door onze voorzitter, om ze vervolgens te bedan-
ken voor het organiseren van de leuke avond of dag, willen 
wij ze via deze weg nog eens extra aandacht schenken en 
bedanken voor het verzorgen van alle leuke activiteiten die 
bij het leven van een Rijsbergse corsobouwer horen. AC, 
bedankt!

AC HEROES
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Jan Frijters Tenten Verhuur
Pannenhoefsebaan 15

4891ZA Rijsbergen
Telefoon/mobiel: 06 - 53802331

Fax: 076-5961415
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