
OM DE TAFEL MET...
MENEER WILLEM

TWEE WAGENS IN 
EEN JAAR 

(SER)EEN MET DE 
NATUUR



COLOFON
De CorsoCourant is een 
uitgave van 
Stichting Corso Rijsbergen

Hoofd- en eindredactie:
Lars Verpalen

Vormgeving:
Fygi Bernabela

Fotografie:
Jeanne van Oosterhout

Redactie:
Remco van Engelen
Vincent Haazen
Eveline Janssens
Joris Martens

Verschijningsfrequentie:
2x per jaar

Oplage:
3000

Donaties:
NL48 RABO 012.23.04.551
T.n.v. Buurtschap Rijsbergen

Adverteren:
Sponsorcommissie@buurtschaprijsbergen.nl

Contact:
Secretariaat@buurtschaprijsbergen.nl 

Meer informatie:
www.buurtschaprijsbergen.nl

Volg ons ook op:



VOORWOORD
Ieder jaar een nieuwe uitdaging. Dat is een van de doelen die we hebben gesteld in ons 
meerjarenplan. Aangezien deze zinnen waarschijnlijk twee vragen bij je oproepen, zal ik niet 
flauw zijn en beide vragen beantwoorden. 

Je eerste vraag. Waarom een meerjarenplan? Goeie vraag! Voor ons kwam ‘ie eigenlijk toch 
wel logisch. Nadat we de eerste tien jaar van ons bestaan hebben gebouwd aan het opzetten 
van het buurtschap, gaan we nu, ook met de nieuwe loods, een nieuwe fase in. Zowel 
mensen uit de buurt als sponsoren stelden vervolgens de terechte vraag; wat wil buurtschap 
Rijsbergen op de lange termijn? 

Daar zijn we mee aan de slag gegaan. Buurtgenoten gaven hun input, en het bestuur kon 
op basis van onder andere die input het plan tot en met 2022 samenstellen. Hierin staat een 
nieuwe missie en visie, en staan onze meerjarenplannen op basis van zes pijlers. Dat gaat 
van creatie (wagens van top 10-kwaliteit bouwen) tot mensen (persoonlijke ontwikkeling en 
uitbreiding van de groep) tot faciliteiten (witte zeilen op de tent, zonnepanelen op de loods). 
We gaan vijf jaar vol investeringen tegemoet, maar dat zijn we ondertussen wel gewend. 
Hoofdmoot? Veel investeren in onze mensen. 

Goed, je tweede vraag. Wat is dan dit jaar die nieuwe uitdaging? Goed, stiekem zijn het er 
misschien twee. Met onze deelname aan het Corso van Blankenberge geven we onze jonge 
bouwers de kans om te ontwerpen, bouwen en organiseren. Dat sluit helemaal aan bij de 
ontwikkeling die we graag voor ons zien.

Met ‘Sereen’ pakken we een technische uitdaging. Voor het eerst een wagen mét beweging, 
maar niet handmatig aangedreven. Dat de voorbereidingen voor de haalbaarheid al maanden 
lopen, zegt genoeg over de moeilijkheidsgraad die we opzoeken met onze creatie. Risico? 
Ja.  Maar in het Zundertse corso vind ik dat dit erbij hoort. Risico durven nemen stimuleert 
vernieuwing. Nou, daar krijgen we een hele dosis van. 

Lars Verpalen
Voorzitter

Openingstijden van de tent
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.
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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



MAAR NA WEKEN BERAAD DURVEN WE HET AAN, 
OM VOOR DE GROOTSTE UITDAGING IN 

12 JAAR TE GAAN.

HET LIET EVEN OP ZICH WACHTEN,



Een nieuw corsoseizoen betekent een nieuw 
ontwerp dat wij als buurt gaan bouwen. Dit jaar 
gaan wij ‘Sereen’ bouwen dat ontworpen is door 
het ontwerpersduo René de Theije en Gijs van 
den Bemd. Beide hebben afzonderlijk van elkaar 
al eens meer ontworpen, maar dan met andere 
mensen. Het is nu voor het eerst dat beide heren 
samen de uitdaging aan gaan.

Hoe is het ontwerp ‘Sereen’ ontstaan?
Gijs: “We zijn al vanaf juni 2016 bezig aan dit ont-
werp. Toen ik op het vliegveld van Singapore liep 
werd ik geïnspireerd door ‘Raindrops’. Ik zag die 
beweging en dacht dat zou ik graag willen toepassen 
in het corso.”
René: “Toen Gijs mij zijn idee uitlegde zag ik meteen 
in dat het wel een heel bijzonder project kon gaan 
worden. We zijn op zoek gegaan naar een ontwerp 
dat herkenbaar is voor iedereen, maar waarbij de 
beweging goed tot zijn uiting komt. Al gauw waren we 
erover uit dat het een dier moest gaan worden. We 
zijn toen gaan bekijken welk dier bij de beweging past 
en de openheid van de wagen. Zo kwam het idee om 
drie kwallen te ontwerpen.”
Gijs:“Ik wil altijd iets anders doen dan anderen doen. 
Ik loop graag voor iedereen uit, dan dat wij achter de 
rest van de buurtschappen aanlopen.”

Toch was het spannend of dat Buurtschap Rijsber-
gen de uitdaging aan wilde gaan met jullie om het 
ontwerp te bouwen. Hoe hebben jullie de afgelopen 
maanden beleefd?
René: “Toen wij het ontwerp presenteerden aan de 
kiescommissie was het al gauw duidelijk dat ze ons 
idee het beste vonden van alle ontwerpen die inge-
diend waren. Wel bracht ons ontwerp een groot risico 
met zich mee. Een goede voorbereiding was namelijk 
wel nodig. De vraag was daarom ook of we de tijd en 
de mankracht hadden om ons goed voor te berei-
den.”
Gijs: “Na wat avonden te hebben gezeten met wat 
technische mensen uit ons buurtschap, bleek dat er 
genoeg mensen waren die zich wilde gaan inzetten 

om dit ontwerp goed uit te werken en voor te berei-
den. Op deze manier konden we al vroeg in het sei-
zoen beginnen met experimenteren. We zijn al vanaf 
januari elke week bezig en vanaf begin maart hebben 
wij er het vertrouwen in dat wij deze wagen kunnen 
gaan bouwen.”

‘Sereen’ gaat een corsowagen worden met veel 
technische snufjes. Iets wat nog nooit heeft mee-
gereden met het Bloemencorso in Zundert. Welke 
technische snufjes zullen er gebruikt gaan worden 
bij deze wagen?
Gijs: “Het wordt zeker een wagen met veel techniek. 
We gaan software toepassen die ervoor moet gaan 
zorgen dat de wagen straks beweegt.”
René: “Verder komt er nog meer elektronica in de 
wagen dan afgelopen jaar bij ‘Senza’. Ook zullen we 
gebruik gaan maken van alternatief materiaal. Dit zal 
wel het beeld versterken, net zoals de beweging die 
toegepast gaat worden. Alles bij elkaar draagt bij in 
het totaalbeeld van de corsowagen.”

Wat zijn jullie eigen verwachtingen van de wagen 
en hoe zijn de reacties van anderen op het ontwerp 
geweest?
René: “We hopen uiteraard dat het experiment gaat 
lukken en dat we de mensen gaan verrassen. Het is 
geen corsowagen die mensen gewend zijn te zien in 
Zundert, maar wij willen deze mensen laten zien dat 
dit óók een corsowagen is.”
Gijs: “Van buitenaf krijgen we vaak te horen of onze 
wagen haalbaar is qua techniek. Wij zijn ervan over-
tuigd dat deze corsowagen haalbaar is.”

Kom tijdens het bouwseizoen gerust de tent 
binnen wandelen om te kijken hoe wij ‘Sereen’ 
bouwen aan de hand van alle technieken die wij 
in deze wagen gaan toepassen. Het wordt we-
derom weer een gezellig corsoseizoen, waarin 
we als buurt veel zullen leren op het gebied van 
techniek. Mocht je altijd al een keer willen hel-
pen, schroom niet en kom naar onze tent in de 
Waterman!

“RUST IS GELIJK AAN EEN 
CONTINUE BEWEGING”
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Gijs van den Bemd
(27 jaar) 
werkt als 3D modelleur bij Lievense. Dit 
is onder andere een waterbouwkundig 
ingenieursbureau. In zijn vrije tijd vol-
leybalt hij graag. Gijs heeft al een aantal 
wagens ontworpen met verschillende 
mensen, zoals de wagen ‘Geslepen’, een 
ontwerp van Helpt Elkander in het jaar 
2015, of ‘Streetview’ dat wij als buurt-
schap in 2013 hebben gebouwd.

René de Theije 
(52 jaar)
s werkzaam als technisch directeur 
bij een automatiseringsbedrijf in 
Sliedrecht. Verder is fotografie al 25 
jaar zijn hobby. René is getrouwd met 
Cecile, samen hebben zij in 2014 het 
ontwerp ‘Bijvangst’ ontworpen. Verder 
hebben ze samen 3 kinderen, waaron-
der Eefje, de vriendin van Gijs.

WIE ZIJN WIJ?
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T +31 (0)76 596 12 20  I  www.basrijs.nl

Machines voor tuinbouw en boomkwekerij

PLANTEN PLASTIC
LEGGEN

ROOIEN BEMESTEN



Jan Frijters Tenten Verhuur
Pannenhoefsebaan 15

4891ZA Rijsbergen
Telefoon/mobiel: 06 - 53802331

Fax: 076-5961415

PUZZELPAGINA



  

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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In het weekend van 25 en 26 augustus vindt 
het bloemencorso in Blankenberge plaats. 
Dit jaar zal Buurtschap Rijsbergen niet alleen 
deelnemen aan het bloemencorso in Zundert, 
maar óók aan het bloemencorso in Blanken-
berge. Hiermee is ons buurtschap niet het 
eerste corsobuurtschap dat mee doet aan het 
corso in Blankenberge. Buurtschap Wernhout 
deelt sinds een aantal jaren ook mee aan dat 
corso.

Gezien het feit dat ‘Sereen’ een moderne cor-
sowagen gaat worden, waarbij veel techniek bij 
komt kijken is er besloten om een tweede wagen 
te bouwen. Deze corsowagen zal wel volgens 
klassieke wijze gebouwd worden. De wagen voor 
Blankenberge zal een wagen worden waar vooral 
jonge buurtgenoten zichzelf kunnen gaan ontwik-
kelen op het gebied van vormgeving of construc-
tiebouw. Normaal gezien is daar weinig tijd voor, 
maar doordat ‘Sereen’ een wagen wordt, waarbij 
weinig tot niet gelast wordt, willen we de jonge-
ren in onze buurt de kans geven om zich dit jaar 
bezig te houden met het lassen van een andere 
wagen. 

We willen niet alleen op het gebied van vormge-
ving of constructiebouw jonge buurtgenoten de 
kans geven om zich te ontwikkelen, maar ook 
qua ontwerpen. Iedereen die mee wilde denken 
over het ontwerp van de wagen van Blankenber-

TWEE WAGENS 
IN ÉÉN JAAR



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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ge kon zich opgeven. Dit heeft uiteindelijk een 
ontwerpersgroep van 6 personen opgeleverd. 
De ontwerpers zijn Celine Hanssen, Robin van 
Veltom, Jesper van Veltom, Bram Hendrickx, 
Patriek van der Laag en Jesse Vermeeren. De 
groep heeft uiteindelijk het ontwerp ‘Star Wars’ 
ontworpen. Dit ontwerp zal samen met ‘Sereen’ 
gebouwd gaan worden dit corsoseizoen en dat 

allemaal in onze corsotent aan de Waterman!

Men zal denken dat elk corso hetzelfde zal zijn, 
maar dat is niet juist. Elk corso kent zijn eigen 
voorwaarden. Er zijn verschillen tussen het corso 
in Zundert en in Blankenberge te benoemen.

De corsowagens worden in Zundert door men-
senkracht voortbewogen, terwijl de corsowagens 
in Blankenberge worden geduwd door een trac-
tor die gekoppeld zal worden achter de wagen. 
Dit is vergelijkbaar met carnaval. Verder mag je in 
Zundert van alles ontwerpen, zonder dat je vast 
zit aan een bepaald thema. In Blankenberge is er 

elk jaar wel een thema dat verwerkt dient te wor-
den in de wagen. Dit jaar is het thema dat “Corso 
at the movies”. Vandaar ons ontwerp ‘Star Wars’.

In Blankenberge kent men niet de magische 
JULLIE MOGEN STOPPEN, zoals dat in Zundert 
gebruikelijk is om tegen de winnaar te roepen op 
de Markt. In Blankenberge vindt de prijsuitreiking 
na de optocht plaats in een gemeenschapshuis.

Er zijn ook overeenkomsten tussen beide corso’s. 
Zo zullen de wagens voorzien worden van dah-
lia’s net als in Zundert en lopen er in de optocht 
verschillende fanfares mee. 

Heb je altijd al getwijfeld of corso bouwen iets 
voor jou is. Of heb je nog nooit gelast, maar zou 
je dat wel graag willen proberen. Schroom dan 
niet en loop gewoon de tent binnen. Dit jaar zal 
er werk zijn voor jong en oud. Of je nu ervaren 
bent of niet, je bent nooit te ooit om iets nieuws 
te leren!



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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Elk jaar worden in het corso weer nieuwe din-
gen geprobeerd. Van ingewikkelde technieken 
tot dahlia’s ondersteboven tikken. Dat zal dit 
jaar voor onze wagen zeker niet anders zijn. 
Sereen is geen traditionele corsowagen. Heel 
erg open en weinig gelaste vormgeving dus 
ook weinig laswerk. Hoe gaan we dat doen 
met al die honderden bollen? Hoe maken we 
die? En dat moet dan gaan bewegen? Om 
deze reden werd er op 16 februari een work-
shop-avond georganiseerd en wie kan daar 
nou beter iets over vertellen dan Jolanda van 
Miert. Lid van de bouwcommissie en heel de 
zomer in de corsotent te vinden.

Jolanda vertelt: “Op de workshop-avond werden 
de ruim 40 aanwezige buurtgenoten opgesplitst 
in acht groepjes. Die acht groepjes gingen één 
voor één alle acht workshops langs. Bij deze 
uiteenlopende workshops kwamen verschillen-
de voorbeelden aan bod, zoals programmeren, 
elektronica (solderen), beweging, tempex bollen 
snijden en de mogelijke opties voor de visdra-
den waaraan de de bollen afzonderlijk van elkaar 
moeten gaan bewegen. Bij die laatste workshop 
mocht ik uitleggen hoe dat die bollen straks moe-
ten gaan bewegen met behulp van honderden 
visdraden.”

Het was een avond met een hoop bollen en min-
stens zoveel techniek, waarbij iedereen de kans 
kreeg om een stukje te solderen, te programme-
ren of alvast een van de bollen te maken waar-
van er dit seizoen nog meer dan duizend van 
gemaakt moeten worden. Het is dit jaar de taak 
van Jolanda om te zorgen dat al die draden op 
de juiste plek komen en niet in de knoop raken. 
“Ondanks dat er weinig gelast wordt aan Sereen 
zullen we dus toch alle hulp kunnen gebruiken.”

CORSO BOUWEN ANNO 2018; 
PROGRAMMEREN EN SOLDEREN



 

 

 

 

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



POWER 
VROUWEN
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Maxine van Aert en Anke Doomen, betrokken bij de 
buurtschap vanaf het eerste uur. Sinds een aantal jaar 
hebben zij ook een plek in het bestuur gekregen en 
zijn ze niet meer weg te denken bij de bouwplaats aan 
de Waterman. De enige twee vrouwen in een bestuur 
met alleen maar mannen. Hoe weten zij zich staande te 
houden?

Maxine heeft sinds 2011 de functie secretaris binnen het 
bestuur. Dit betekent onder andere dat zij communiceert 
met de Stichting Bloemencorso Zundert, maar ook naar de 
buurtleden zelf. Anke is sinds 2014 het hoofd van de buurt-
commissie en heeft drie commissies onder haar hoede: 
PR, activiteitencommissie en catering. Voordat zij een plek 
in het bestuur nam, was zij al actief met het organiseren 
van activiteiten binnen de buurtschap. 

Sinds wanneer zijn jullie begonnen met helpen bij de buurt-
schap? 
Maxine: “In 2007 stond er in de krant dat er een informa-
tieavond was in de Koutershof voor een corsobuurtschap 
in Rijsbergen. Wij hadden het jaar ervoor meegeholpen bij 
het tikweekend van Stuivezand, dat vonden we erg leuk 
om te doen.”
Anke: “Bij Stuivezand vroegen ze nog of wij het leuk von-
den om volgend bouwseizoen eerder te komen helpen met 
plakken. Door de komst van buurtschap Rijsbergen is dat 
niet meer doorgegaan.”

Waarom hebben jullie gekozen voor een bestuursfunctie?
Maxine: “Toen ik gevraagd werd dacht ik eerst: ‘Ah cool! 
Klinkt gaaf om in het bestuur te zitten.’ Ik had nog geen 

verwachtingen van wat op mij af ging komen. Het heeft ook 
even geduurd tot ik mijn eigen draai heb gevonden binnen 
de groep. Maar in het begin had ik zeker een ander beeld 
van een bestuursfunctie dan nu.
Anke: “Het is ook fijn dat je mee kunt denken bij een eerste 
idee en ook echt stappen kunt zetten met iedereen. Je 
groeit met elkaar en door de verjonging van het bestuur 
krijgen we ook een andere kijk op bepaalde onderwerpen. 

Jullie zijn wel de enige vrouwen in het bestuur, wat vinden 
jullie daarvan?
Maxine: “Jammer natuurlijk, maar we houden ons staande. 
Vergeleken met de mannen hebben wij wel echt een hands 
on mentaliteit terwijl de mannen over bepaalde zaken nog 
uren door kunnen kletsen als wij niet ingrijpen. Wel kunnen 
wij zeker niet zonder hen, zeker over bepaalde kennis, 
anders zou een vergadering misschien wel binnen een uur 
voorbij zijn maar hebben wij bepaalde, zeker niet onbelang-
rijke, zaken misschien wel vergeten.”
Anke: “Wij hebben soms ook wel echt een andere kijk op 
onderwerpen. Ik weet niet of het ligt aan het feit dat wij 
vrouwen zijn, maar ik vind dat wel een goede toevoeging 
aan het geheel.” 

Zijn er nog doelen die jullie willen bereiken binnen de buurt-
schap?
Anke: “Het blijft belangrijk om mensen te enthousiasme-
ren om te komen helpen en jonge aanwas aan te trekken. 
Op persoonlijk gebied zou ik nog meer betrokken willen 
zijn bij de commissies die ik nu onder mijn hoede heb. De 
commissies vergeten soms dat ze voor alles naar mij toe 
kunnen komen.”
Maxine: “ Wij zijn momenteel ook bezig met een meerja-
renplan. Groeien op sociaal gebied, weten aan wie wij wat 
kunnen hebben of op wie wij kunnen vertrouwen. Als groep 
zijnde gaan groeien. En op persoonlijk gebied wil ik graag 
meer naar de achtergrond gaan treden en dit is mijn laatste 
bestuursjaar. Maar bij de buurt ga ik natuurlijk niet weg.”

Bestuurslid gezocht! 
Secretaris

Voor meer informatie:
voorzitter@buurtschaprijsbergen.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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OM DE TAFEL MET...
MENEER WILLEM

Al zijn gehele carrière actief in het basison-
derwijs en sinds 2001 in Rijsbergen neer-
gestreken. Voor vele kinderen in Rijsbergen 
bekend als meneer Willem, voor anderen de 
directeur van de Sint Bavoschool. Of zoals hij 
zichzelf voorstelt: Willem Melis. Onze redac-
tie ging op zijn kantoor in het nieuwe IKC ‘De 
Plaetse’ (Integraal Kindercentrum) langs om 
te kijken wie hij is en wat hij met het corso 
heeft.

De eerste kennismaking met het Zundertse corso 
voor Willem Melis stamt al van ver voor het be-
staan van Buurtschap Rijsbergen. “In de jaren 60 
kreeg ik nieuwe buren met als achternaam Van 
Hasselt. Ja, dan kan je wel raden waar het over 
ging: zowel voor als na de eerste zondag van 
september ging het over corso. Zelf ben ik alleen 
nooit besmet met de corsokoorts.” 

Toen Willem in Rijsbergen kwam werken, was hij 
zelfs kritisch over het corso. Eerlijk geeft hij toe 
dat het prachtig cultureel erfgoed vindt, wat hij 
graag mede wilt behouden. “Maar”, vervolgt hij: 
“een verlofdag toekennen aan leerlingen die wel 
de Efteling bezoeken op de maandag met corso 
en niet in Zundert zijn geweest, dat moet echt 
niet kunnen. Toch gebeurde dat genoeg!” 
Een kantelpunt waarop hij zijn mening bijstelde, 
was het moment waarop Buurtschap Rijsbergen 
deel ging nemen aan het Zundertse corso. “Vanaf 
dat moment vond ik het ook deels mijn taak om 
als schooldirecteur de Rijsbergse gemeenschap 
de mogelijkheid te geven dit bijzondere evene-
ment levend te houden.” Ook de jaarlijkse basis-
school bezoeken aan de Rijsbergse corsotent 
en de corsolessen in de klas zijn hier een goed 
voorbeeld van. Corso wordt op deze manier net 
als carnaval steeds meer onderdeel van de Rijs-
bergse gemeenschap!

Dat Willem Melis, het personeelsteam van de 
school en vooral ook ‘de toekomst van Rijsber-
gen’ zich al goed hebben weten te nestelen in 
het nieuwe gebouw, is goed te zien. Dat werd 
dan ook bevestigd: “De uitvoering van de nieuw-
bouw heeft zich voor het grootste deel uitgepakt 
zoals we dat hadden gepland. Vanaf nu gaan 
we ons ook richten op de ontwikkeling van het 
schoolplein om het gebouw heen, iets waar we 
weer vol enthousiasme aan gaan werken. Zo blijft 
de Sint Bavoschool zich ontwikkelen en op zijn 
manier bijdragen aan een mooi, leefbaar Rijsber-
gen!”



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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Elke jaar wordt er traditiegetrouw een themadag 
georganiseerd door de activiteitencommissie. De 
dag voordat de themadag plaatsvond kregen we 
te horen dat we ‘Expeditie Robinson’ gingen spe-
len. Een spel dat afgeleid is van een tv-program-
ma. In het tv-programma gaan BN’ers naar een 
onbewoond eiland in Maleisië. Zij moeten daar 
zien te overleven en dienen daar ook opdrachten 
uit te voeren. 

Op een zonnige zondag (8 april) vond de themadag 
plaats. We werden welkom geheten bij de loods en 
konden eerst genieten van een goed verzorgde lunch. 
Nadat iedereen weer had bijgepraat met elkaar kon 
het spel beginnen.

We werden in 2 teams verdeeld. Het zogeheten 
“Kamp Noord” en “Kamp Zuid”. Nadat we in deze 
teams verdeeld waren kon de strijd beginnen. We 
trapte de wedstrijd af met het creëren van een eigen 
ontworpen vlag. Beide teams scoorde goed tijdens 
deze opdracht.

Nadat de eerste opdracht er relaxed aan toe ging kon 
de tweede opdracht van start. Tijdens deze opdracht 
moesten we een vuur maken en als je vuur had moest 
je hiermee een touw doorbranden. De teams gingen 
gelijk op, het viel niet mee om vuur te krijgen door 
middel van een vuursteen. Uiteindelijk won Kamp Zuid 
de opdracht.

De opdracht die gezorgd heeft voor veel lol met elkaar 
heette “hoog en droog”. Tijdens deze opdracht had 
je twee kratjes bier, een band en twee planken. Aan 

de hand van deze materialen moesten 8 personen 
aan de overkant komen. Op de heenweg mochten de 
planken op de grond liggen. De terugweg werd moei-
lijker gemaakt, want toen mochten de planken de 
grond niet meer raken. Zoals de foto’s hieronder laten 
zien was het een moeilijke opdracht om uit te voeren. 
Er was niet veel ruimte om te staan, dus stonden we 
met z’n allen dicht tegen elkaar aangedrukt.

Als laatste opdracht moesten we met een zelfge-
bouwde katapult kokosnoten wegschieten. Deze 
laatste opdracht zou beslissen wie de winnaar van de 
dag zou zijn, want tot aan de laatste opdracht gingen 
beide teams gelijk op. Uiteindelijk won Kamp Noord. 
De gezellige middag werd afgesloten met Kwallebal-
len, om toch nog iets met de wagen ‘Sereen’ te doen.

De themadag was een groots succes. De activiteiten 
hebben ons het gevoel gegeven om voor een dag een 
échte Robinson te zijn. 

VOOR ÉÉN DAG
EEN ROBINSON



 

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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Met een lascursus in 2015 kwamen Ankica 
Hendrickx en haar zoon Bram de tent binnen 
voor een gezellige, leerzame avond. Dat dit 
een keuze was met grote gevolgen, zou al 
snel blijken. De creatieve familie zou binnen 
de kortste keren zijn bezeten door de cor-
sokoorts. Meerdere keren per week werd de 
fiets genomen om naar de tent of het bloe-
menveld toe te rijden. Afgelopen jaar nam 
Ankica zelfs de rol van ontwerpster op zich.

Op ongeveer hetzelfde moment was man Ri-
chard bezig met het opzetten van beletterings- 
en printbedrijf PRINTaLOT. Na jaren in de grafi-
sche industrie gewerkt te hebben, kwam Richard 
zonder werk thuis te zitten door een reorganisa-
tie. “Fijn is het zeker niet, om zonder werk thuis 
te komen zitten. Ik ben dan ook snel begonnen 
met het opzetten van mijn eigen bedrijf.” PRIN-
TaLOT focust zich op vrijwel alles waarop je iets 
kan bedrukken. Reclamebanners, folie voor op 
ramen, bedrijfskleding of zoals Richard zelf zegt: 
“Van pen tot pand, wij gaan ervoor!” 

De afgelopen jaren heeft PRINTaLOT de wa-
genshirts voor Rijsbergen verzorgd. Vooral vorig 
jaar ging er veel tijd zitten in het uitsnijden en 
printen van onze SENZA-wagenshirts.

Maar is een extra opdracht binnen halen dan 
echt de enige motivatie om de naam PRINTaLOT 
te verbinden aan Buurtschap Rijsbergen?  “Nee, 
zeker niet. Wij vinden het erg belangrijk dan men-
sen zich met elkaar verbinden. Dat is ook precies 

wat er bij onze buurt gebeurt. Gezamenlijk een 
mooi seizoen beleven en samen een prachtige 
corsowagen bouwen. We zijn er trots op dat we 
daar door sponsoring een steentje aan kunnen 
bijdragen.”

En dat is ook precies de boodschap die ze graag 
uitstralen: “Laten we elkaar zowel bij het corso 
als in Rijsbergen helpen. Draag allemaal een 
beetje bij aan de gemeenschap en we maken het 
veel aangenamer en gemakkelijker voor elkaar.”

PRINT A LOT
PROFESSIONEEL MAAR PERSOONLIJK



installatietechniek
GA S  -  WAT E R  -  C V  -  A I R CO

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

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
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DE MAN 
VAN DE CENTEN
Waar veel mensen niet meteen aan denken bij 
een corsowagen is hoeveel zo’n wagen nou ei-
genlijk kost en waar dat dat geld vandaan komt.
Een corsowagen is niet goedkoop en daarom is 
er iemand die goed in de gaten houdt hoeveel 
er binnenkomt en hoeveel er wordt uitgegeven. 
Binnen Buurtschap Rijsbergen is dit Ton Martens. 
Ton is getrouwd met Rina en heeft drie kinderen 
die ook heel actief zijn binnen het corso.

Als penningmeester is Ton verantwoordelijk voor alle 
inkomsten en uitgaven. Per jaar gaat het dan al snel 
om meer dan 30.000 euro! Om te zorgen dat we bin-
nen het budget blijven wordt er in samenwerking met 
alle commissies (zoals de bouwcommissie, catering 
en bloemencommissie) een begroting gemaakt. 

“Naast alle uitgaven zijn er natuurlijk ook inkomsten 
nodig. Ton: “De inkomsten hebben we te danken aan 
heel veel sponsoren. Daarnaast krijgen we startgeld 
vanuit Stichting Bloemencorso Zundert (dit is voor 
elke buurt gelijk) en donaties van veel mensen, zo ook 
bij de rondgang van deze CorsoCourant. Met ons ei-
gen bloemenveld wordt ook verdiend en elk jaar orga-
niseren we een zaalvoetbaltoernooi bij Sporthal Onder 
de Mast. Daarnaast helpen we ook mee bij andere 
evenementen om een mooi zakcentje te verdienen.”

Om wat voor evenementen gaat het dan?“We hel-
pen elk jaar met minimaal 50 mensen mee met de 
(n)Acht van Chaam, waar we mensen inzetten voor 
entreepost tot hekkensjouwer. Ook leveren we bij 
allerlei evenementen in de buurt verkeersregelaars, 
zoals bij de Kermis en met de carnavalsoptocht. Als 
je verkeersregelaar wilt worden dan volg je eerst een 
gratis cursus en daarna mag je al het verkeer regelen. 
Hiervoor genoeg mensen vinden is best lastig, en dat 
is jammer. Want met meer verkeersregelaars kunnen 
we in plaats van een hele dag ergens staan meer 

afwisselen en dat is natuurlijk veel gezelliger!”

Door al deze inkomsten is de begroting rond en kun-
nen we elk jaar weer een wagen bouwen. Maar er zijn 
ook vele extra investeringen gedaan in onder andere 
de tent en onze eigen loods. En die investeringen 
houden nog niet op. Ton: “In ons meerjarenplan staan 
nog investeringen gepland van ruim 40.000 euro in 
de komende vijf jaar. Dat gaat onder andere over 
een eigen knollenopslag en onze tentvergunning. We 
zullen dus aan de bak mogen om dit financieel rond 
te krijgen.”



Sint Bavostraat 39a. 4891 CG te Rijsbergen 

WWW.SCHALKMAKELAARDIJ.NL 

VERKOOP | AANKOOP | TAXATIES | ADVIES 

wonen, 

agrarisch  

en bedrijven  

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

MINIGRAVER VERHUUR

Tiggeltsestraat 2b
4891ZR Rĳ sbergen
T: 06 2155 0815
E: info@pemengrondwerken.nl
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 renoveren badkamer  leidingwerken keuken  
 vervangen cv-ketel  onderhoud en service cv-ketels 
 zonneboiler-systemen  ventilatie- en WTW-systemen 
 lood- zink- en dakwerken 
 leveren installatiematerialen 
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 rioleringen 

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

Net zulke gave foto’s 

maken als Jeanne? 

Dit zijn haar belangrijkste tips:

 

- Compositie is alles

- Zorg dat er veel 

spanning in de foto zit

- Weinig scherpte diepte

- Een hoog diafragma 

- Gebruik natuurlijk licht

PASSIE VOOR
 FOTOGRAFIE
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Jeanne van Oosterhout, de vrouw met de 
camera. Zelden is deze vrouw te zien binnen 
ons buurtschap zonder de camera. In 2016 
heeft zij de eerste plaats behaald bij de Cor-
so Fotowedstrijd met haar prachtige foto van 
onze Slapende Reus, die later op de poster 
van Corso 2017 sierde. Ze maakt ook graag 
foto’s in de natuur zoals bij de Pannenhoef. 
De lente en de herfst zijn haar lievelings-sei-
zoenen en als een ware kunstenaar legt ze de 
vele felle kleuren op de gevoelige plaat vast. 
Hoe doet ze dat toch?

Jeanne fotografeert 
al 11 jaar lang in haar 
vrije tijd. In 2007 heeft 
zij voor haar verjaardag 
een workshop gekre-
gen waar natuurfoto-
grafie centraal stond. 
Hier kreeg zij een 
Canon camera in haar 
handen gedrukt en ze 
was gelijk verkocht. “Na 
deze workshop heb ik 
mijn eigen spiegelre-
flexcamera gekocht en 
ben ik een basiscursus 
gaan volgen om meer 

kennis te krijgen over de apparatuur.” Ze snakte 
naar meer, en besloot een vijfjarige opleiding te 
gaan volgen op de kunstacademie in Hoogstra-
ten die zij in 2013 afgerond had. Ondertussen is 
Jeanne aan haar derde camera bezig; een Canon 
5D mark III.

Doordat Jeanne tegenwoordig regelmatig ge-

vraagd wordt voor bruiloften, gezinsshoots en 
dergelijke heeft zij zich 
ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel. 
Daarnaast werkt ze nog 
parttime bij de Gemeen-
te Zundert. 

Sinds zij fotografeert 
doet ze al mee aan de 
jaarlijkse fotowedstrijd 
van Bloemencorso 
Zundert. Maar hoe kiest 
zij haar nominaties toch 
uit? “Puur op gevoel. Ik 
zie het meestal al als ik 
de foto gemaakt heb.” 
In een seizoen maakt ze 
wel een paar duizend 
foto’s, van het veld tot in 
de tent. Zodra ze een foto heeft gemaakt en ze 
kijkt op haar scherm weet ze het al: dit is hem.

Net zulke gave foto’s 

maken als Jeanne? 

Dit zijn haar belangrijkste tips:
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Marijnissen
financiële dienstverlening

Theo Marijnissen
T: 06-11017093

Heiveld 6   4891 VC   Rijsbergen   Kvk. nr. 64652130

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

hier had u kunnen staan
Word sponsor!

Neem contact op met:
sponsorcommissie@buurtschaprijsbergen.nl

of kijk op www.buurtschaprijsbergen.nl
Rien van der Sande
Tel: 076-5962110
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Ons kinderuurtje is weer terug! Om deze goed te beginnen hebben wij een leuke kleurwedstrijd weer 
voor jullie bedacht. Lever de kleurplaat in tijdens het kinderuurtje. De prijsuitreiking zal plaatsvinden 
tijdens het laatste kinderuurtje op 13 augustus. De winnaar krijgt een leuke verrassing!

Elke maandagavond 9 juli tot 13 augustus van 18.30 tot 19.30

Naam:..............................................
Leeftijd:.........................................

KLEURPLAAT
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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
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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
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