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VOORWOORD
“En? Volgend jaar weer top 10?” Het is een vraag die 
ik veel te horen krijg. Er zijn heel veel zaken in een 
corsobuurtschap veel belangrijker dan de prijs van de 
wagen, maar het is toch waar veel mensen aan afmeten 
hoe ‘goed’ je het doet. En die Slapende Reus van vorig jaar, 
die wás goed. En dat wekt verwachtingen.

Eerlijk is eerlijk; we gaan er alles aan doen om die waar te 
maken. Want wij kunnen heel veel. Dat hebben we vorig 
jaar voor veel mensen ook wel bewezen. Met ‘Senza’ 
maken we dit jaar een uitdagende stap voorwaarts op het 
gebied van beweging. Een risico, misschien. Maar, geen 
prachtige creaties zonder risico. Ik vind het alleen maar 
gaaf dat we dat aandurven en dat de bouwploeg er zoveel 
zin in heeft.

Als bestuur breken we ons hoofd over heel andere dingen. 
Na de bouw van de loods komt het volgende geldslurpende 
project er alweer aan; de tent moet aan allerlei extra eisen 
gaan voldoen volgens richtlijnen van de overheid. Want 
ja, voor je het weet valt er een meter sneeuw in de zomer, 
en dan moeten we er toch maar op voorbereid zijn. Even 
zuchten mag.

Gelukkig is er ook genoeg tijd voor hele leuke dingen. 
Van de samenwerking met de Sint Bavoschool krijgen 
we bijvoorbeeld ieder jaar heel veel energie. De groepen 
7 brengen altijd vol plezier en verwondering een bezoek 
aan onze tent. Dat zijn initiatieven waarmee we de jeugd 
én Rijsbergen aan ons buurtschap verbinden. En dat soort 
samenwerkingen gaan we graag aan.

Deze CorsoCourant heeft geen thema. Maar toen ik 
hem zo eens doorbladerde, was ik blij om te lezen dat 
toegankelijkheid van ons buurtschap centraal staat. Om 
nog maar eens te benadrukken: 
iedereen mag en kan zo onze tent 
of bloemenveld betreden om wat 
gezelligheid mee te pikken en ook nog 
eens iets heel moois neer te zetten. 
Wees welkom! 

Hopelijk tot snel bij ons mooie buurtje.

Lars Verpalen
Voorzitter Buurtschap Rijsbergen
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OPENINGSTIJDEN VAN DE CORSOTENT
Vanaf half juni:
Maandag t/m vrijdag:              19.00U - 22.00u
Zaterdag:            9.00u - 17.00u

Vanaf augustus ook op:
Zondag:                  10.00u - 17.00U

Wijzigingen in de openingstijden worden 
vermeld op social media.

D’AOPS BRENGT 10E SERENADE IN CORSOTENT
Begeleid onder een nog net iets luider applaus 
dan andere jaren gaf de hofkapel van CV De 
Aopelaanders, Pretband D’Aops, afgelopen 
jaar tijdens ons tikweekend een sfeerverhogend 
optreden. De muzikale bijdrage van de hofkapel 
is voor ons als buurtschap een mooie traditie 
geworden die ieder jaar ook nogmaals de band 
tussen carnaval en corso bevestigde. Mensen 
van D’Aops; ongelooflijk bedankt voor 10 
prachtige bijdragen! Jullie zetten er nu een punt 
achter. Maar we hopen heel hard dat de nieuw 
te formeren hofkapel deze traditie voort kan 
zetten!

BOUWPLAATS VEILIGER MET HEKWERK EN SECURE-DNA
Ook onze bouwplaats is in 2016 slachtoffer ge-
weest van een inbraak. Gelukkig was de loods 
toen al voorzien van een alarminstallatie, waar-
door de schade beperkt bleef. Nu hebben we 
wederom twee grote stappen gezet richting een 
veiligere bouwplaats. De meest zichtbare is het 
gloednieuwe hekwerk dat sinds eind april om 
ons terrein pronkt. De tweede, minder zichtbare 
is SDNA. Wij hebben al onze waardevolle ma-
terialen voorzien van dit onzichtbare DNA, net 
als alle andere buurtschappen in Zundert. Dit 
maakt onder andere doorverkopen lastiger, en 
zo kunnen gestolen goederen ook terugkomen 
bij de rechtmatige eigenaar.



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



STIJF GINGEN DE KAKEN OP ELKAAR NA DE 
PRESENTATIE VAN ‘SENZA’. NIEMAND DIE HET 

ONTWERP ÉCHT GOED BEGREEP. 
EIGENLIJK HOEFT IEDEREEN MAAR ÉÉN DING 

TE DOEN OM TE WETEN WAT SENZA IS; 
APPLAUDISSEREN.

SENZA
EEN ORGANISME DAT ZICH VOEDT MET APPLAUS



Een nieuw jaar, een nieuw ontwerptrio. Aaron 
Boot, Ankica Hendrickx en Laurens Martens, die 
alle drie dezelfde kijk op het corso hebben: het 
moet vooral gezelligheid met zich meebrengen, 
en tegelijk geef het een kick om met een grote 
groep mensen samen iets moois neer te zetten 
op de eerste zondag van september in Zundert.

Hoe kom je met 3 ontwerpers tot één ontwerp?
Ankica: “Het begint met avonden lang brain-
stormen met elkaar. Je gooit letterlijk alles op 
tafel aan ideeën die je hebt. Vervolgens worden 
er snelle schetsen gemaakt, die worden beoor-
deeld op levensvatbaarheid.”
Aaron: “Als we het ontwerp van dit jaar erbij 
pakken is het proces naar een definitief ontwerp 
een stuk complexer dan dat van bijvoorbeeld 
‘Slapende Reus’ (2016, red.). Dit heeft vooral te 
maken met de keuze voor een concept dat niet 
direct een beeld bij je oproept, maar eerder een 
gevoel en ervaring. Hierdoor wordt de keuze 
voor het uiteindelijke beeld veel ingewikkelder. 
Want wat past nu het best bij wat we willen 
overdragen?” 
Laurens: “Je probeert hierbij een beeld weg te 
zetten dat een bepaalde sfeer moet uitdragen 
naar de buitenwereld. Na vier maanden schet-
sen, discussiëren en testen te hebben gedaan, 
kwam daar het ontwerp ‘Senza’ uit.”

En wat is ‘Senza’?
Ankica: “‘Senza’ is een interactief object. Dat 
houdt in dat er actie en reactie tussen het pu-
bliek en Senza gaat plaatsvinden. Pas wanneer 
het publiek in actie komt door applaus te geven, 
zal de ietwat verlegen Senza op haar eigen ma-
nier gaan reageren.” 
Aaron: “Hoe meer applaus, hoe meer Senza van 
zichzelf zal durven laten zien…”

‘Hoe meer applaus, hoe meer 
Senza zichzelf zal laten zien’

Hebben jullie onderling een taakverdeling ge-
maakt voor het bouwjaar?
Laurens: “Er is zeker een taakverdeling ge-
maakt omdat elke ontwerper zijn of haar speci-
aliteiten heeft. Zo houd ik me vooral bezig met 
de technische kant van de wagen; alle verschil-
lende bewegingen. We zijn al maanden bezig 
om daarvoor tekeningen te maken, en in maart 
zijn we aan de slag gegaan met de eerste tech-
niek.”
Ankica: “Aaron houdt zich weer bezig met de 
vormgeving. Ik spring bij waar dat nodig is en 
houd me daarna bijvoorbeeld bezig met de 
planning.”

‘We hebben geprobeerd voor iets 
nieuws te gaan’
Waarom moet iedereen komen bouwen aan 
‘Senza’?
Aaron: “We hebben geprobeerd voor iets 
nieuws te gaan. Wij zijn nog een vrij jong buurt-
schap in vergelijking tot anderen en dit jaar 
hebben we niet voor een ontwerp gekozen dat 
in één oogopslag duidelijk is of een bestaand 
beeld is, maar zijn we voor de uitdaging gegaan 
om iets nieuws te proberen.” 
Laurens: “Ons buurtschap ontwikkelt zichzelf 
alleen maar door. Hierbij komt niet alleen kijken 
dat we als buurt groeien in het bouwen van een 
wagen, maar ook dat we als buurt zelf groeien. 
Bijvoorbeeld met een loods, die ons goede fa-
ciliteiten geeft. Dat is ook alleen maar fijn voor 
iedereen.”
Ankica: “Iedereen is altijd van harte welkom om 
te komen bouwen aan onze wagen van dit jaar. 
Er is werk voor iedereen!”

Wat kan Zundert gaan verwachten van Buurt-
schap Rijsbergen op de eerste zondag van sep-
tember?
Aaron: “Men kan een bijzonder organisme ver-
wachten dat een interactie heeft met het publiek. 
Dat wordt hopelijk een bijzondere ervaring.”

SENZA
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Laurens  
25 jaar, Rijsbergen

Afgelopen zomer afgestudeerd aan de Techni-
sche Universiteit in Eindhoven en werkt sinds 
een paar maanden als Mechanisch Ontwerper 
bij Vekoma Rides Manufacturing.

Ankica  
46 jaar, Rijsbergen

In het dagelijks leven is Ankica ontspannings-
therapeute en geeft ze yogales in Rijsbergen 
en omstreken. Ze zit op de Kunstacademie 
in Hoogstraten en heeft samen met partner 
Richard haar eigen bedrijf PRINTaLOT.

Aaron 
19 jaar, Etten-Leur

Volgt de opleiding Spatial Design op de Willem 
de Kooning Academie in Rotterdam. Momen-
teel zit hij in het derde jaar van zijn studie en 
loopt hij stage bij Natrufied Architecture in 
Rotterdam.
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Benieuwd naar de hele maquette? 
Laat je verrassen op 10 en 11 juni  
tijdens Aardbeienfeesten in het 

Cultureel Centrum Zundert



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 

 
 



AGENDA 2017
Datum Activiteit Locatie

18 juni Beachvollybaltoernooi Corsotent, Schijf

25 juni Corso Zonder Grenzen Corsotent, Klein-Zundert

2 juli Boerendart CLTV-terrein, Zundert

7 juli Vreemde Bierenavond Corsotent, Rijsbergen

29 juli Thema avond Corsotent, Rijsbergen

12 augustus Barbecue Corsotent, Rijsbergen

19 augustus Corsong De Leeuwerik, Zundert

1 september Tikontbijt Corsotent, Rijsbergen

3-4 september Bloemencorso Corso Zundert

17 september Kindercorso Corso Zundert

14 oktober Buurtfeest Rijsbergen

Dit jaar zijn er weer kinderuurtjes! Iedereen van de basisschool is hierbij welkom. Ze vinden plaats 
op maandagavond van 18.30 tot 19.30 uur in onze tent op de volgende datums:

17 juli - 24 juli - 31 juli - 7 augustus - 14 augustus - 21 augustus
Kijk voor meer informatie op pagina 19.

KINDERUURTJES

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



  

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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EEN   SENZATIONELE 
THEMADAG

Een dag vrijhouden, aankomen met een lege 
maag en een fiets. Maar verder hadden we 
ook dit jaar geen idee hoe de activiteiten-
commissie de wagen ‘Senza’ had verwerkt 
in de traditionele themadag. Het werd sen-
zationeel.

Zondag 2 april was het zo ver. We kwamen 
eindelijk te weten wat de activiteitencommissie 
van de buurtschap voor ons in petto had. Er 
werd goed voor ons gezorgd bij aankomst bij 
de loods. Onder het genot van een kopje kof-
fie en een belegd broodje in de hand werd er 
bijgepraat met elkaar. 

Hierna vertrokken we met een groot aantal 
buurtleden sportief op de fiets naar Breda. We 
liepen de ingang in van Escaperoom 076, maar 
al snel werd duidelijk dat we hier niet voor een 
escaperoom kwamen. Na een warme ontvangst 
met een drankje mochten we plaatsnemen in 
een zaal. 

Buiten werd verteld wat de bedoeling was. 
Een Spygame! Er moest een moordzaak op-
gelost worden, door te ontrafelen welke twee 
verdachten op welke plaats een ontmoeting 
hebben gehad. Dat konden we ontrafelen aan 
de hand van hints, die te vinden waren in de 
stad en in een koffertje, waarin vaak cryptische 
omschrijvingen moesten worden ontrafeld.

‘Vooral ook heel gezellig’
Bloedfanatiek begonnen de groepen tegen 
elkaar te spelen. Je kon namelijk meer geld 
verdienen door elkaars koffer af te schieten met 
behulp van een waterpistool. Natuurlijk werd dit 
de voornaamste inzet van de strijd en zag je af 
en toe een paar bekenden door de straten van 
Breda rennen. Na afloop werden de uitkom-
sten bekeken en was er een groep in geslaagd 
om alle oplossingen te vinden én nog een flink 
geldbedrag over te hebben. 

Daar werd gortig op geproost in een knus café 
in Breda. Senzationeel was het zeker, maar 
vooral ook heel gezellig. Chapeau voor de or-
ganisatie! 



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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Wat twee jaar geleden begon, nadert nu 
echt zijn einde. De laatste puntjes worden 
op de i gezet en alles krijgt langzamerhand 
zijn eigen vaste plek in onze loods. Eén van 
de mensen die hard heeft meegeholpen aan 
de bouw van de loods is Jurgen Foesenek. 
In het dagelijks leven werkzaam bij de Spie, 
waar hij de planning en werkvoorbereiding 
regelt voor het bouwen van telecom-instal-
laties. Maar wij willen wat weten over het 
vernuft in de loods en zijn ervaringen met de 
buurt. Twee stellingen voor hem.

De bouw van de loods gaf de doorslag om te 
komen.
“Juup (de zoon van Jurgen, red.) vond dat het 
eens tijd zou worden dat zijn vader na jaren 
eindelijk mee zou gaan helpen aan de corso-
wagen, maar dat kwam er maar niet van. In 
2015 werd er begonnen met de loods, wat voor 
mij dan toch de doorslag gaf om mee te gaan 
bouwen. In eerste instantie niet aan de wa-
gen, maar juist aan de loods.” Zodra er bin-
nen begonnen kon worden met de elektrische 

installatie waren René de Theije, Jan Haazen 
en Jurgen niet meer te houden. “We hebben 
een touchscreen panel gemaakt om lampen, 
elektra en geluid aan en uit te schakelen van 
tent en loods. Daarnaast gebruiken we die voor 
ons alarmsysteem. In de meterkast is zowel de 
verlichting als de elektriciteit in de loods en in 
de tent zodanig ingeregeld, dat de stroom niet 
meer zo snel uit valt.” 

De leukste momenten zijn de koffiepauzes.
Nu de loods ver afgerond is wil dat niet zeg-
gen dat we Jurgen niet meer zien, integendeel 
zelfs. “Tegen mijn verwachting in heb ik afge-
lopen jaar ook meegeholpen met de bouw van 
de wagen en uiteindelijk ben ik zelfs aan het 
plakken geweest.” Dat deed hij met zijn lengte-
maatje Bakkertje en Debby. Tijdens de optocht 
kwam hem de eer toe de wagen mee te duwen. 
Maar zelfs die ervaring kan niet tippen aan de 
koffiepauzes in de tent. “Ik heb een hoop nieu-
we mensen leren kennen. En na een avondje 
bouwen houd ik ook wel van een biertje, een 
paar hakkedellen en wat slap geouwehoer.” Ja, 
zo kwam onze loodsman er achter dat ook het 
wagen bouwen hem niet tegenstaat. “En dan is 
het extra leuk als je er ook nog een leuke prijs 
mee haalt.”

DE TECHNISCHE
HOOGSTANDJES

VAN JURGEN



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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Al jaren verbonden aan ons buurtschap is 
PLUS van Eekelen. Cees, voorheen super-
marktmanager van Super de Boer, is nu al 
weer lange tijd de drijfveer achter de PLUS. 
Voor hobby’s heeft hij daardoor zelf weinig 
tijd, maar anderen helpen in het uitvoeren 
van hun hobby doet hij daarom juist maar al 
te graag.
 
“Ik kom zelf niet uit Rijsbergen, maar vanaf 
het eerste moment dat ik in dit dorpje terecht 
kwam, voelde dit als een warm thuiskomen”, 
barst Cees enthousiast los over Rijsbergen. 
“Iedereen is zo sociaal naar elkaar, de gemeen-
schap leeft.”
 
Die sfeer was ook precies de reden dat hij 
besloot om Buurtschap Rijsbergen te steunen. 
“Ik heb enkel bewondering voor een stukje 
Rijsbergse trots.” Dat Cees dit niet enkel doet 
in financiële support, ervaren de buurtgeno-
ten die er werkten zelf ook. “Met corso was 
ik standaard vrij. En als we druk waren in het 
bouwseizoen en het werk in de supermarkt liep 
ten einde, mochten wij altijd als eerste vertrek-
ken om richting de tent te kunnen”, vertelt Lars 
Verpalen.
 
Dat er in Rijsbergen altijd wat gaande is, dat 
weten jullie als lezer waarschijnlijk zelf ook 

al wel. Zo zal het niet veel mensen zijn ont-
gaan dat er een Lidl geopend is aan de Sint 
Bavostraat. Wie denkt dat Cees daar alleen 
maar van baalt, heeft het mis. “Ik heb er de 
eerste paar dagen flink over in gezeten, maar 
uiteindelijk ga je er verder over nadenken en zet 
het je op scherp.”
 

‘Komst van de Lidl is gunstig 
voor iedere ondernemer’

 
Hij vervolgt: “Wij zijn een hele andere zaak dan 
zij zijn. Wij zijn namelijk behalve prijsvechter, 
wat zij zijn, ook echt een supermarkt die gericht 
is op service. En omdat er nu een supermarkt 
is met goedkopere producten, blijft er ook weer 
meer winkelend publiek in Rijsbergen. Dat is 
alleen maar gunstig voor iedere ondernemer.”
 
Stilstaan gebeurt bij de PLUS niet. Nu de die-
renarts en WoonWerkSfeer verhuisd zijn, wordt 
de supermarkt flink uitgebouwd. “De super-
markt krijgt een aparte in- en uitgang en de 
winkel wordt nog ruimer waardoor we nog meer 
plaats krijgen om de klant tegemoet te komen.” 
Op zondag 18 juni, tijdens de Rijsbergse kermis 
en vaderdag, gaat de winkel feestelijk heropend 
worden. Cees: “Ik nodig daarom nu ook ieder-
een uit om langs te komen deze dag!”
 

‘Zondag 18 juni opent de 
compleet uitgebouwde PLUS’

 
Een ambitieuze ondernemer als sponsor zien 
wij maar al te graag. Ook dit jaar zullen onze 
versnaperingen daarom dan ook natuurlijk van-
uit de Rijsbergse supermarkt komen. En Cees, 
zoals afgesproken zien we elkaar dit seizoen in 
de tent voor een drankje!

EIGENAAR PLUS VAN EEKELEN 
ZIET RIJSBERGEN ALS 

‘WARM THUISKOMEN’



 

 

 

 

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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Yohanam Arulandu (40), een moeder van 
haar twee dochters Sofia en Anjelie en ge-
lukkig getrouwd met Huy. Ze heeft haar haar 
eigen praktijk, is erg actief bij het corso en 
woont nu zeven jaar in Rijsbergen. Zo op het 
oog niets raars. Maar ondertussen wel de 
enige bloemenvrouw in Zundert én verkozen 
als de wildste van het stel. wat is de ware 
aard van het beestje?

Gelijk toen ze in Rijsbergen kwam wonen ging 
ze erop uit. Al snel kwam ze in contact met 
Buurtschap Rijsbergen. Veel interesse voor het 
bloemenveld was er vanaf het eerste uur, al 
hield ze zich bewust wat op de achtergrond. 
“Met twee jonge kinderen heb je niet altijd de 
tijd en mogelijkheid om je met alles bezig te 
houden. Soms zei ik nee, ondanks dat het me 
super leuk leek om te doen.”

Toen er een jaar of twee geleden taken vrij 
kwamen binnen de veldploeg, kon ze het toch 
eigenlijk niet laten. Hardop had ze al eerder la-
ten vallen: “Ik wil alle handelingen op het bloe-
menveld een keer gezien of gedaan hebben.” 
Laten dat er nu genoeg zijn…

‘Dat Rijsbergen met een vrouw naar 
Zundert kwam om te handelen, was voor 

velen onbegrijpelijk’
Van het één kwam het ander. Yohanam nam de 
verantwoordelijkheid van Toine Graumans over, 
die altijd de bloemenhandel voor zijn rekening 
had genomen. “Ik dacht dat het puur om het 
handelen van bloemen zou gaan, maar het 
bleek veel meer te zijn! De bloemenmannen 
van de andere buurtschappen kennen elkaar 
al jaren en dat ‘ons-kent-ons’ is toch wel iets 
lastigs om tussen te komen.” 

Ook het feit dat Buurtschap Rijsbergen met een 
vrouw naar Zundert kwam om te handelen, was 
voor velen iets onbegrijpelijks. Maar Yohanam 
laat zichzelf niet aan de kant zetten. “Ik zie het 
als een spel waarbij mijn doel is om op hetzelf-
de niveau mee te kunnen als al die mannen.” 
Dat ze in november dan ook de Corsief Award 
voor ‘Wildste bloemenman’ won, was voor haar 
de bevestiging dat ze wel degelijk meetelt. “Het 
was soms even doorzetten, maar met op zijn 
tijd een Hoegaarden witbiertje en een gekoeld 
kistje My Love, is het me wel mooi gelukt.” 
Waarna ze gelijk aanvult: “Al had ik dit uiteraard 
nooit alleen kunnen doen. We doen het met een 
prachtig team, waarvoor ik iedereen heel dank-
baar ben!”

‘Het is ‘ons-kent-ons’, een spel, 
maar het is me wel mooi gelukt’

Afgelopen jaar was erg leerzaam voor Yohanam 
en daarom gaat ze ook komend jaar weer vol 
voor een nieuw succesvol corsojaar. “Ik heb 
veel gezien en gehoord het afgelopen jaar. En 
ik ben ervan overtuigd dat we daar in 2017 nog 
veel beter en efficiënter van zullen worden!”

HOE EEN VROUW DE TITEL 
‘WILDSTE BLOEMENMAN’

BINNENSLEEPT



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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KINDERUURTJE

Ons kinderuurtje is weer terug! Om deze goed te beginnen hebben wij een leuke kleurwedstrijd 
voor jullie bedacht. Senza is nu nog wit, maar hoe zou jij onze wagen het liefst willen zien? Lever 
de kleurplaat in tijdens het kinderuurtje. De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens het laatste kin-
deruurtje op 21 augustus. De winnaar krijgt een leuke verrassing! 

Maandagavond van 18.30 tot 19.30 uur in onze tent op de volgende datums:
17 juli - 24 juli - 31 juli - 7 augustus - 14 augustus - 21 augustus

NAAM:....................................................................................... 
LEEFTIJD:.................................................................................
TELEFOONNUMMER:..............................................................



 

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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HONDERDEN FIGURANTEN 
 EN EEN WAGEN ZONDER ONDERSTEL
Naast Senza zijn er nog 19 andere wagens die op de eerste zondag van september door de 
straten van Zundert rijden. Een blik op een aantal bijzondere ontwerpen.

 Recordaantal figuranten bij Schijf

 Buurtschap Schijf bouwt ‘Op handen   
gedragen’. Een ontwerp van Huub   
van Chaam, Maikel van de Korput en   
Sander van Hooydonk. Een ontwerp   
met maar liefst 300 figuranten; een   
absoluut record voor Corso Zundert. 
 “De homo sapiens, gezegend    
met het grootste brein ter aarde, is   
de alpha bovenop de apenrots. De mens 

heeft een geschiedenis waarin onderdrukking traditie is. Als gevolg van de menselijke slechtheid 
hebben diersoorten als de wolharige mammoet, de Neanderthaler en walvisachtigen het loodje 
moeten leggen. ‘Maar ook soortgenoten zoals Aboriginals, Inheemse Amerikanen, Afrikanen en 
Indonesische volkeren zijn slachtoffer geweest van onderdrukking en genocide. Het ontwerp ‘Op 
handen gedragen’ suggereert een ode aan waardering. Niets is minder waar. Een tafereel geïnspi-
reerd door inheems leed. Op een eigen wijze; een Schijfse wijze...”

Rollend theater van Klein-Zundert

Buurtschap Klein Zundert heeft een oude bekende gekozen als ontwerper voor 2017. Pieter 
Meeuwissen zal komend jaar samen met het buurtschap het ontwerp ‘De Wereld Draait door’ 
gaan bouwen.
“Met ‘De Wereld Draait Door’ laten we 
drie gigantische wielen door de straten 
van Zundert paraderen. In de binnen-
werken van deze wielen zullen gebou-
wen verwerkt zitten. Het eerste wiel 
zullen rechte gebouwen worden, bij de 
tweede wagen zullen er al meer vervor-
mingen in zitten. Het derde wiel zie je 
duidelijk vele veranderingen. Het totale 
beeld van deze wagens symboliseert 
de hevige veranderingen in de wereld. 
Niets blijft hetzelfde en ook al is het fijn 
hoe het nu is, de wereld blijft verande-
ren. Vandaar de titel ‘De Wereld Draait 
Door’.”



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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Mag ik zo de tent binnen lopen?

Jazeker! Binnen de openingstijden dan, natuurlijk (deze kun je op 
pagina 3 vinden). Binnenlopen mag op ieder moment in het jaar, want 
we kunnen hulp altijd heel goed gebruiken. Vanaf het weekend van 
Koningsdag zetten we de tent. In de zomermaanden is de tent het 
vaakst open; vanaf augustus zelfs vaak overdag.

Naar wie moet ik toe als ik binnen ben?

Goede vraag! Buurtgenoten die regelmatig in de tent komen, lopen rechtstreeks 
op de materiaalkasten af en weten wat ze kunnen doen. Daarnaast hebben we de 
bouwcommissie en ontwerpers om mensen aan het werk te zetten. Zij sturen het 
lassen en plakken aan. We hangen namen op een groot bord om aan te duiden bij 
wie je moet zijn. Meestal is dat niet nodig en komen ze al naar je toe!

Moet ik lid worden om te komen helpen?

Nee, wij kennen momenteel geen lidmaatschap bij buurtschap 
Rijsbergen. Iedereen die wil, mag helpen! Dat vinden we heel 
belangrijk. Wel worden heel veel buurtgenoten donateur; voor 
tien euro per jaar steun je dan ons buurtschap.

Moet ik zelf eten of drinken meenemen?

Dat is niet nodig! Wij hebben een geweldige club mensen die iedere avond de catering 
verzorgt. Zo hebben we iedere avond een koffiepauze en eindigen we met een frisje, 
biertje of wijntje; op vrijdag ook met de traditionele hakkedellen. Dat kost bouwers 
allemaal niets. Wel hebben we een dranksponsoring-lijst, waarop buurtgenoten voor 
10 euro een krat bier kunnen sponsoren. Wie wat meer drinkt, sponsort wat meer. Zo 
houden we het allemaal een beetje betaalbaar!

En hoe zit dat met deelname aan activiteiten?

We doen heel veel leuke dingen met de buurt! Zo is er een themadag, een ‘Dak Erop Feest’ (om 
te vieren dat de tent staat), een barbecue en een buurtfeest. En dan hebben we het nog niet over 
alle activiteiten van andere buurtschappen waar we samen aan meedoen. Hiervoor hangen lijsten 
in de tent om je op te geven en daarnaast is het handig om op de hoogte te blijven via onze web-
site, social media en e-mail!

NIEUW IN DE TENT; HOE WERKT DAT?
Je wil komen helpen aan de wagen, maar hebt eigenlijk geen idee hoe dat werkt. Kan ik de 
tent zo binnenlopen? Moet ik lid worden? Heb ik geld nodig? We zetten het voor je op een 
rijtje.



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•
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NIEUW OP HET BLOEMENVELD; 
HOE WERKT DAT?

Je wil komen helpen op het bloemenveld, maar hebt eigenlijk geen idee hoe dat werkt. Kan 
ik het bloemenveld zo op lopen? Moet ik lid worden? Zijn er dingen die ik moet meenemen? 
We zetten het voor je op een rijtje.

Mag ik zo komen helpen op het bloemenveld?

Jazeker! Ons bloemenveld ligt aan de Bredaseweg (vanaf Rijsbergen 
gezien aan de rechterkant, iets voor de bushalte Baantjespad). Dat 
terrein hebben we niet het hele jaar in gebruik; vanaf april huren we 
het van Henk en Toos Noorden. Vanaf half april, wanneer we de knol-
len planten, komt er steeds meer bedrijvigheid op het veld. Dan ben 
je van harte welkom.

Hoe kom ik te weten wanneer er gewerkt wordt?

Goed punt, want we zijn niet altijd op vaste dagen bezig. Afhankelijk van de momenten waarop 
we bloemen moeten leveren bijvoorbeeld, plannen we momenten om dahlia’s te plukken. Dit 
communiceren we via de mail, de groepsapp van het bloemenveld en in de tent. Hier kun je je 
allemaal heel gemakkelijk voor aanmelden!

Moet ik lid worden om te komen helpen?

Nee, wij kennen momenteel geen lidmaatschap bij buurtschap 
Rijsbergen. Iedereen die wil, mag helpen! Dat vinden we heel 
belangrijk. Wel worden heel veel buurtgenoten donateur; voor 
tien euro per jaar steun je dan ons buurtschap.

Zijn er dingen die ik moet meenemen?

Dat is niet nodig! De catering wordt altijd verzorgd. Zo hebben we altijd een koffiepauze en ach-
teraf een frisje, biertje of wijntje. Dat kost allemaal niets. Vaak worden er onderling zelfs extra 
lekkernijen geregeld!

En moet ik ergens verstand van hebben om te komen helpen?

Nee hoor! Alles wordt je uitgelegd wanneer je voor het eerst komt. Dan heb je alles zo onder de 
knie, bijvoorbeeld wat de beste tactiek is van het plukken van dahlia’s. Je leert nog een hoop van 
de teelt ook!

Ook op de hoogte blijven? Zorg dat je alles weet van het bloemenveld via j.i.verpalen@ziggo.nl 
(bloemenveld) en secretariaat@buurtschaprijsbergen.nl (algemeen)!





Vader van twee dochters, gelukkig ge-
trouwd en een echt familiemens. Werkzaam 
bij een bedrijf dat mist kan maken, maar 
zelf is hij een man met een visie die kraak-
helder is. “OrGaniseren met de grote ‘G’ van 
Genieten”, zoals hij zelf omschrijft. Onder 
andere betrokken bij Harmonie Sint Cecilia 
en de Koutershof, actief bij de Bonte Avond,  
mede-organisator van RICH, presentator bij 
de nodige evenementen en al jaren betrok-
ken bij Carnavalsvereniging de Aopelaan-
ders. U raadt het al: Wij zijn op de koffie bij 
Peter van den Bemd.

Zoals we Peter kennen, is hij direct enthousiast 
om in gesprek te gaan met ons als redactie. 
Zo spraken we af op een maandagavond en 
werden we hartelijk verwelkomd. 

‘Na iedere dag carnaval lag ik 
nog een uur wakker’

Met de eerste vraag wie hij echt was en waar 
mensen hem zoal van kunnen kennen, viel er 
even een stilte. Er werd even diep nagedacht 
waarna er genoeg naar boven kwam. Een le-
vensgenieter die al de nodige dingetjes op zijn 
(vrijwilligers) CV kan zetten. Dat de inleiding 
hiervan maar een beknopte samenvatting is 
mag duidelijk zijn. In november 2015 werd hij 
bijvoorbeeld nog benoemd tot Prins Petrus I. 
Met zijn ervaring als voorzitter van de vereni-
ging wist hij wat er te wachten stond, maar alle 
verwachtingen werden overtroffen in het kwa-
draat, zo geeft hij aan met een lach van oor tot 
oor. “Alle dagen dat ik met Marieke thuiskwam 
na een lage dag carnavallen, hadden we nog 
een uurtje nodig om de vele positieve indruk-
ken te verwerken. Al ben je nog zo moe, gelijk 
slapen gaat gewoon niet!”

Betrokken bij het Zundertse corso is Peter niet. 
Vol bewondering kijkt hij ernaar. Natuurlijk de 
wagens, maar ook zeker de orGanisatie erach-
ter. “Iets groots als corso, dat boeit mij wel. 
Hoe dat al die buurten vechten voor een zo 
goed mogelijk bestaan, zo interessant!”

‘We willen allemaal groter 
worden en meer bezoekers 

trekken voor minder geld’

Tijdens het gesprek kunnen we aan alles mer-
ken dat we met iemand aan tafel zitten die 
trots is op de Rijsbergse gemeenschap, trots 
is op wat iedereen neerzet, zowel grote evene-
menten als kleine verenigingen. Onze gedachte 
wordt bevestigd en Peter vult aan: “We zijn op 
de goede weg, maar we moeten oppassen. We 
willen allemaal groter worden, meer bezoekers 
trekken en de begrotingen rond krijgen. Maar 
hoe blijven we dat doen als iedereen enkel aan 
zijn eigen evenement denkt en alles op de-
zelfde datum plant? We zullen samen moeten 
werken als we allemaal bestaansrecht willen, al 
is het maar om bij elkaar het verkeer te re-
gelen en elkaars open dagen te bezoeken. Ik 
weet zeker dat dit iedereen verbindt en sterker 
maakt!”

‘WIJ ALS VERENIGINGEN 
MOETEN ELKAAR STERKER 

MAKEN’
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• APPLAUDISSEREN
• DAHLIA
• HAKKEDELLEN
• LOODS
• PUBLIEK

• VREEMD
• BLOEMENVELD
• DUWERS
• INTERACTIE
• OBJECT
• RAADSELACHTIG

• CORSO
• GEZELLIGHEID
• LASKAP
• ONTWERPEN
• SENSATIONEEL

WOORDZOEKER
Krijg jij alle woorden gevonden in deze SENZAtionele
 puzzel? Pak een pen of potlood en wacht niet langer!
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tuin

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

Een 
creatieve
keus...
sierbestrating
in alle soorten
en maten

Een 
creatieve
keus...
sierbestrating
in alle soorten
en maten

Een 
creatieve
keus...
sierbestrating
in alle soorten
en maten

Een 
creatieve
keus...
sierbestrating
in alle soorten
en maten

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

BredaRijsbergen

Kennedyplein 3 
www.bonappetitrijsbergen.nl
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2014-2015


