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VOORWOORD

Zundert op de hak

Sinds 3 jaar speel ik mee in de Bonte Avond in Rijsbergen. Ik had nog een paar uur vrije tijd over, zullen we maar zeggen, 
en dan vullen we die secuur op. En alhoewel de Bonte Avond in haar decennialange bestaan is uitgegroeid tot een semi-
professionele voorstelling, blijft één ding traditiegetrouw onderdeel van dit stukje cabaret; Zundert en corso op de hak 
nemen.

Het hoort zo bij de Volle Maon (richting Rijsbergen), en het hoort zo bij de Bonte Avond. Dit jaar al in de eerste scène. 
In het Magazine 200% Zundert was de heraldiek van Buurtschap Rijsbergen vergeten, en dus werd daar haarfijn een 
stuk omheen gebouwd waarbij Schilder Anton van der Heijden als tattoo-artist ‘I Love Zundert’ op de rug van Hans van 
Bedaf tatoeëerde.

Hans is dankzij het magazine een beetje verliefd geworden op Zundert, en vindt dat het klaar moet zijn om Zundert op 
de hak te nemen. Er staan immers talloze Rijsbergse fraaiheden in het magazine. Hans stelt subtiel: “Ik was zo om dat ik 
zelfs tegen Lars Verpalen heb gezegd: het enige wat er nog valt te KWALLEN tegen Zundert is die Corsowagen van jullie. 
Ehh; ons. En dan een beetje SEREEN aanpakken.”

Een paar jaar geleden had dat misschien een beetje als een aanval gevoeld. Maar tijden veranderen. SEREEN, die 
wagen, was inderdaad van ONS. Van Rijsbergen. Langzaam wordt ons buurtschap steeds meer een onderdeel van ons 
fraaie verenigingsleven. En dat vind niet alleen ik, dat vinden heel veel Rijsbergenaren.

En dus zeg ik; hou die plagerijtjes met Zundert en corso maar lekker aan. Ik kan ze ondertussen wel waarderen. Ik wacht 
nog op de beste grap over het feit dat de Zundertse Prins Carnaval bij ons dit jaar ‘Rif’ komt ontwerpen. Die krijgt van 
mij een krat bier. Wie weet is het wel onze nieuwe burgemeester. Je weet wel, Joyce Vermue, die jonge slimme meid. 
Althans, als ze in Rijsbergen komt wonen. Woont ze in ieder geval in het mooiste stukje van de gemeente.

Lars Verpalen
Voorzitter
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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



RIFRIF
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IN 2019 GAAT BUURTSCHAP RIJSBERGEN DE 
UITDAGING AAN MET EEN NIEUW ONTWER-
PERSTRIO. BRIAN BOOT, JOERI HUIJBREGTS 
EN JEREMY VAN NIJNATTEN HEBBEN VOOR-
HEEN AL ÉÉN OF MEERDERE KEREN ONT-
WORPEN BIJ BUURTSCHAP LAARHEIDE. DIT 
JAAR IS DE EERSTE KEER DAT ZE DAT MET 
ZIJN DRIEËN DOEN EN BIJ EEN COMPLEET 
NIEUW BUURTSCHAP. WE SPREKEN DE HE-
REN OVER HUN SAMENWERKING, DE VER-
WACHTINGEN VOOR HET KOMENDE JAAR 
EN UITERAARD HUN ONTWERP ‘RIF’.

Bij het beantwoorden van de vraag hoe het ontwer-
perstrio tot stand is gekomen wordt de meligheid van 
de mannen al snel duidelijk. Brian vertelt: “In 2017 
hadden Joeri en ik samen ‘Verjaagd’ ontworpen. Het 
jaar erop vroeg Jeremy of hij met ons mee mocht 
ontwerpen, maar ja, die was toen nog een ukkie van 
twaalf jaar.” De mannen lachen, evenals Jeremy die 
destijds in werkelijkheid zestien jaar oud was. “We 
vonden Jeremy toch wat jong, bovendien hadden 
Joeri en ik met ‘Verjaagd’ een mooie zevende plaats 
behaald, dus we wilden graag eerst nog een jaar met 
z’n tweeën blijven ontwerpen.” Joeri vult aan: “Jere-
my besloot toen om in zijn eentje een ontwerp in te 
dienen. Nou, dat hebben we geweten.” “Ja,” vervolgt 
Brian lachend, “want het was zijn ontwerp dat toen 
werd gekozen. Daarna besloten om toch maar met 
z’n drieën te gaan ontwerpen.”

“EEN CORSOWAGEN DIE TIJDENS 
DE OPTOCHT VERNIELD WORDT”

Het resulteerde in ‘Rif’, een wagen die tijdens de op-
tocht kapot gemaakt wordt. Brian licht toe: “We wil-
den graag een ontwerp maken van een corsowagen 
die tijdens de optocht vernield wordt. Je komt dan 
al snel op een maatschappelijk thema. Het koraalrif 
staat natuurlijk bekend om iets dat door de mens ka-

pot gemaakt wordt, dus kwamen we zo op ‘Rif’.” Met 
behulp van figuratie en beweging zal het lijken alsof 
de wagen gesloopt wordt. Het publiek krijgt daardoor 
de binnenkant van de wagen te zien. Jeremy voegt 
toe: “Doordat de techniek hiervoor in de vorm van de 
maquette verwerkt moest worden kwamen we op een 
S-vorm uit, waardoor de wagen straks vanaf iedere 
hoek goed te zien is.”
 

“WE VULLEN ELKAAR AAN. 
NIET ALLEEN QUA WAGEN, 

MAAR OOK QUA GEZELLIGHEID”

De mannen verwachten dat de samenwerking tussen 
hen drieën goed zal verlopen. “We houden elkaar 
scherp en vullen elkaar aan,” begint Jeremy. “Niet 
alleen qua wagen, maar ook qua gezelligheid,” ver-
volgt Joeri. Over de verwachting van het bouwen bij 
Buurtschap Rijsbergen zijn de heren ook erg enthou-
siast. Brian: “Met de ontwerppresentatie en afgelopen 
themadag hebben we al gemerkt dat het met de 
gezelligheid goed gaat komen.” Ook heeft hij veel ver-
trouwen in de bouwvaardigheden van het buurtschap. 
Joeri deelt dit vertrouwen. “Het is fijn dat we ons 
geen zorgen hoeven te maken over de constructie en 
beweging. Er wordt lekker meegedacht.” Jeremy vult 
aan: “Verder wordt er veel ruimte gegeven om te leren 
en experimenteren, dat is prettig.”
 
Op de vraag wat buurtleden van de ontwerpers 
kunnen verwachten geeft Joeri antwoord: “Veel lol, 
niet altijd even serieus. We willen de wagen samen 
gaan bouwen.” “Precies,” reageert Jeremy, “we willen 
de buurtleden betrekken bij zowel de vormgeving als 
beweging en alle ideeën er omheen.” Brian voegt nog 
toe: “Bovendien bouwen we zelf graag, dus we zullen 
veel in de tent te vinden zijn. We hebben er ontiegelijk 
veel zin in!”

KORAAL MET EEN MORAAL
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Wie zijn deze drie nieuwe ontwerpers?

BRIAN BOOT
28 JAAR

In het dagelijks leven werkt Brian als desktop publisher en grafisch vormgever bij 
evenementenbureau Arjan van Dijk Groep. In zijn vrije tijd speelt hij toneel en viert hij 
fanatiek carnaval als Prins Bwoot d’n Jirste Banaon de Zevende in het Banaonblus-
sersrijk. Brian vindt vooral de ochtend op Corsozondag het leukste aan corso, wanneer 
al het werk aan de wagen af is. Zijn ambitie voor het komende corsoseizoen is om met 
Buurtschap Rijsbergen de Corsong te winnen.
Ook laat hij weten het spannend te vinden om na acht jaar eens een keer bij een ander 
buurtschap te gaan ontwerpen, hij is erg benieuwd hoe dit voor hem zal zijn.

 

JOERI HUIJBREGTS
24 JAAR

Hij hoopt ooit nog een plekje in de hulpverlening te vinden, maar vooralsnog is Joe-
ri een medewerker bij Boomkwekerij Van Hasselt. Daarnaast speelt hij als vrijwilliger 
graag brandweermannetje en gaat hij regelmatig op stap met zijn vrienden. De gezelli-
ge avondjes in de tent vindt Joeri het leukste aan corso. Het is zijn ambitie om komend 
seizoen het bouwen te combineren met een huis verbouwing samen met zijn vrouwtje 
Ilse. Het is tevens ook zijn ambitie om Ilse duidelijk te maken dat corsobouwen toch 
écht voor de verbouwing gaat. Daarnaast wil hij dit jaar de Lorhaai (Buurtschap Laar-
heide) een poepie laten ruiken.
 

JEREMY VAN NIJNATTEN
17 JAAR

In september begint hij de opleiding Bouwkunde, dit nadat hij vorig jaar 
begonnen was aan de Kunstacademie, maar deze vroegtijdig is gestopt. Een 
opleiding die toevallig zijn mede ontwerpers ook ooit begonnen zijn en ook 
niet hebben afgemaakt. Als hij niet aan het werk is op de boomkwekerij bij 
hen thuis speelt hij graag een potje voetbal en gaat hij op stap met vrienden.
Ook Jeremy vindt de ochtend op Corsozondag het leukste moment aan 
corso, wanneer de wagen uitrijdt en hij trots kan zijn op het resultaat. Het is 
voor komend seizoen zijn ambitie om het record te verbreken van het aantal 
kratten bier die zijn opgedronken.



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

Gommerstraat 110
4891AS Rijsbergen

T: 0765963131





Thuiszorg Matilda
Zorg zoals u die wenst

Wij zetten
alles

 op
alles.

Bij RENA lever jij een bijdrage aan vernieuwingskracht. 
Samen laten we onze klanten stralen met de meest 
innovatieve oplossingen in verlichting en elektronica. 
RENA groeit snel, hierdoor ontstaan continu nieuwe 
kansen. We moedigen je aan om je te ontwikkelen, en 
dat alles in de veilige sfeer van een familiebedrijf. We 
nodigen je graag uit om daar deel van uit te maken!

RENA Electronica B.V. - De Ambachten 12 - 4881 XZ Zundert - Nederland
Meer informatie? +31-(0)76-5995995 - hr@rena.nl - www.rena-electronica.com

Word jij onze collega?

lighting
and electronics

the way
you want it



RIJSBERGSE CORSOCOURANT | 11

VANAF DIT JAAR KRIJGT BUURTSCHAP RIJSBER-
GEN ER EEN NIEUWE COMMISSIE BIJ, DE JEUGD-
COMMISSIE. EEN COMMISSIE VOOR EN DOOR DE 
JEUGD DIE ZICH VANAF DIT JAAR GAAT BEMOEI-
EN MET ALLES RONDOM DE WAGEN, TENT EN 
ACTIVITEITEN. WIJ VAN DE CORSOCOURANT 
WAREN SUPER ENTHOUSIAST EN SPRAKEN 
DAAROM HIEROVER MET PATRIEK VAN DER 
LAAG, DEELNEMEND LID VAN DE JEUGDCOMMIS-
SIE. AAN HEM STELDEN WIJ EEN PAAR ALGEME-
NE VRAGEN DIE HET PLAN VAN DE JEUGDCOM-
MISSIE VERDUIDELIJKT. 

Wat is de Jeugdcommissie?
‘Het is een forum voor de jeugd’, 
begint Patriek meteen. ‘We 
willen de jeugd gaan betrekken 
bij het organiseren, creëren en 
beheren binnen onze buurt. Ook 
willen we gaan samenwerken 
met de vaste kern van de groep. 
Zo willen we een bindende 
groep creëren waar niemand 
overgeslagen wordt.’

“DE WAGEN ‘RIF’ BIEDT DIT JAAR EEN GOEDE 
KANS OM ZO’N PROJECT ALS BLANKENBERGE 

UIT TE VOEREN IN ONZE EIGEN COMFORTZONE”

De Jeugdcommissie is niet zomaar ontstaan, 
wat was jullie uitgangspunt?
‘Na het experiment van vorig jaar met Blankenberge 
zijn we eigenlijk meteen weer terug naar de oorsprong 
van dat idee gegaan, de Jeugd’, gaat Patriek met een 
trots enthousiasme verder. ‘Blankenberge was niet zo 
zeer mislukt, integendeel zelfs! De rest van het team 
en ik waren apetrots op dat gehele proces. Nu dit jaar 
hebben we gekeken of er zo’n nieuwe deelname in 
zat, maar dat was voor ons gevoel niet mogelijk. De 
wagen ‘Rif’ biedt dit jaar een goede kans om zo’n 
project als Blankenberge uit te voeren in onze eigen 

comfortzone. Zo zijn we met een commissie geko-
men die eigenlijk het aanspreekpunt wordt voor onze 
jeugdleden… en nieuwe jeugd’, zei hij er nog vlug 
achteraan.

“HET CORSO VERANDERT DE LAATSTE JAREN 
HEEL ERG, EN DAARIN MOETEN WE ONZE JEUGD 

ZEKER NIET IN VERLIEZEN”

Wat kunnen we verwachten van de jeugdcommissie?
‘Jeugd extra!’ knalt Patriek er meteen uit. ‘We kunnen 
natuurlijk wel leunen op onze vaste bouwgroep, maar 
ook die krijgen langzaam een huisje, boompje, beestje 
leven. Met diverse activiteiten, zowel binnen als buiten 
de buurt, hopen wij zowel onze jeugd aan te sterken 
als nieuwe jeugd binnen te krijgen. Daarbij hebben we 
nog geen concrete plannen, maar wij willen bijvoor-
beeld bepaalde avonden in het teken zetten van de 
jeugd, meer doen met de crea-uurtjes enzovoort. Al-
lemaal om de jeugd een extra stapje te geven binnen 
de corsowerkzaamheden.

Denk jij zelf dat Buurtschap Rijsbergen daarin 
revolutionair is?
‘Ik denk het wel, sowieso is de jeugd een belangrijke 
doelgroep binnen het corso want die houden elk jaar 
ons corso overeind. Ik denk zelf ook dat over een 
paar jaar andere buurten dit idee van een Jeugd-
commissie ook oppakken, zodat we eventueel in de 
toekomst als Corso algemeen zijnde de jeugd in een 
goede baan zetten. Het corso verandert de laatste 
jaren heel erg, en daarin moeten we onze jeugd zeker 
niet in verliezen.’

De Jeugdcommissie is zoals gezegd voor en door de 
jeugd. Ben jij tussen de 15 en 25 jaar en denk jij de 
jeugdcommissie te kunnen aansterken en wil je graag 
je leeftijdsgenoten begeleiden in een leuk bouwjaar? 
Dan ben je zeker van harte welkom!

VOOR EN DOOR DE JEUGD



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.apconbv.com

4891 CK Rijsbergen
info@apconbv.com
www.apconbv.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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GENIETEN EN GEZELLIGHEID: TWEE WOOR-
DEN DIE OP HET LIJF GESCHREVEN ZIJN 
VAN EEN ECHTE VERENIGINGSMAN. OF WE 
HET NU HEBBEN OVER DE AMBITIE OM MET 
DE BUREN NOG EENS EEN LEUKE STRAAT-
BARBECUE TE ORGANISEREN OF EEN 
AVOND BORRELEN MET VRIENDEN IN DE 
ACHTERTUIN, DEZE RIJSBERGENAAR IS ER 
WEL VOOR IN. MAAR WAAR JULLIE LEZERS 
HEM MISSCHIEN NOG WEL BETER VAN KEN-
NEN, IS DAT HIJ DE TROTSE VOORZITTER IS 
VAN C.V. DE AOPELAANDERS. WIJ SPRAKEN 
ARNO OOMS

Voor sommigen lijkt het misschien dat een raadslid al 
zijn tijd in het café doorbrengt vanwege de carnaval. 
Dat dit beeld niet klopt met de werkelijkheid, verzekert 
Arno ons: “Gezellig is het vrijwel altijd bij ons, maar 
er zit veel meer achter. Door het jaar heen kost het 
ons zeker één à twee avonden in de week aan voor-
bereiding en hoe dichter carnaval nadert, hoe meer 
dat dit er worden. Het beeld dat mensen hebben dat 
wij ieder weekend alleen maar op stap gaan om te 

feesten klopt niet.” Met een hele waslijst aan taken die 
de Raad van 11 op zich neemt, maakt Arno duidelijk 
dat het veel meer is. Om maar een paar kleine voor-
beelden te geven: de vergunning voor de optocht, 
jeugdactiviteiten, assistentie bij de Bonte Avonden en 
een veiligheidsadvies voor de carnavalsverenigingen 
die een wagen bouwen. 

“OP DIT MOMENT VERSTERKEN WE ELKAAR 
EN MOGEN WE BEIDE TROTS ZIJN OP WAT 

WE DOEN.”

Dat het niet altijd makkelijk is om deze grote verant-
woordelijkheid met vrijwilligers rond te krijgen, dat 
merkt ook Ooms. “Ik draai nu al sinds 2014 mee in 
de Raad, maar er is een verloop van leden. Op dit 
moment zijn we zelfs niet eens meer met 11, maar 
met minder. Dezelfde hoeveelheid werk moet echter 
nog wel verzet werden voor een mooie, veilige carna-
val in het Aopelaand.” Zorgen voor meer continuïteit 
en zekerheid zijn dan ook twee doelstellingen waar de 
Raad van 11 veel energie in steekt. “We willen graag 
van het imago af dat de Raad een gesloten groep 
mannen is en het enkel heel veel tijd kost. Het levert 
namelijk ook veel voldoening op en juist iedereen is 
welkom!” Hierbij maakt Arno (de volledig terechte) 
vergelijking met ons buurtschap. “Met veel plezier en 
gezelligheid werken jullie samen hard aan een wagen 
om deze mooi op straat te zetten. Hiervoor lever je 
soms werk wat helemaal niet zo leuk is om te doen, 
maar je krijgt er ook zoveel moois voor terug. Je zet 
de club boven jezelf en dat maakt je trots.” 

Dat gezegd hebbende wil deze liefhebber nog een 
vooroordeel van de wereld uit helpen: “Mensen den-
ken wel eens dat ik een hekel aan bloemencorso of 
Buurtschap Rijsbergen heb, maar integendeel. Jullie 
doen waar jullie goed in zijn met bloemen en wij doen 
iets wat veel raakvlakken heeft, maar iets heel anders 
is. Op dit moment versterken we elkaar en mogen we 
beide trots zijn op wat we doen. De saamhorigheid 
juich ik alleen maar toe!”

OM DE TAFEL MET...
ARNO OOMS



 
 
 
 
 

 
“Het Afscheidshuis” 
Hofdreef 22, 4881 DR Zundert 
telefoon: 076-5963698 / 06-13185863 
www.jackmathijssen.nl /  info@jackmathijssen.nl 

 

 

 

Een uniek leven  
verdient een uniek afscheid.

         
            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 

•
•
•
•
•



VERDUURZAMING 
IN DE LOODS

AFGELOPEN JAREN ZIJN WE STEEDS MEER 
STROOM GAAN GEBRUIKEN, DIT HAD ALLES 
TE MAKEN MET ONZE NIEUWE LOODS EN DE 

VERBETERDE VERLICHTING DAARIN. OOK ZIJN 
WE MAKKELIJKER BUITEN HET SEIZOEN BE-
ZIG EN DAT TELT OP. DAAROM IS BESLOTEN 

OM TE KIJKEN OF WE ONS STROOMVERBRUIK 
KONDEN VERMINDEREN. IN DE WINTER IS OM 

DIE REDEN HARD GEWERKT OM ALLE VER-
LICHTING VAN DE LOODS EN VAN DE TENT OM 
TE BOUWEN NAAR LED VERLICHTING. MAAR 

DAARMEE ZIJN WE ER NOG NIET! OOK ZULLEN 
ER 45 ZONNEPANELEN OP HET DAK WORDEN 
GELEGD. DAARNAAST BLEEK OOK WEL EENS 
DAT ER VERLICHTING ONNODIG BRANDT, OOK 
DIT WILLEN WE DIT JAAR KIJKEN OF WE DAT 

KUNNEN VERBETEREN DOOR HET SLIM TE 
SCHAKELEN. DOOR MINDER ENERGIE TE 

VERBRUIKEN EN ENERGIE ZELF OP TE WEK-
KEN, HOPEN WE VANAF DIT JAAR 

ZELFVOORZIENEND TE ZIJN. 



Adm i n i s t ra t i e kan too r

Noo rdhoekses t raa t 2

R i j sbe rgen

T 076 596 11 1 1

E info@jochemscijfersenadvies.nl
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R i j sbe rgen

 076 596 11 1 1

jochemscijfersen
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T 076 596 11 1 1

E info@jochemscijfersen

www.jochemsc i j fe rsenadvies . n l

De partner voor ZZP en MKB´

 
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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GEBOREN EN GETOGEN ZUNDERTSE 
RUUD DAEMS IS EEN BEKEND GEZICHT 
IN DE TENT VAN BUURTSCHAP RIJSBER-
GEN. HIJ HEEFT HET CORSO AL VANUIT 
ALLERLEI OPZICHTEN MEEGEMAAKT. 
ALS KIND, BESTUURSLID EN ALS ONT-
WERPER. NAAST EEN FANATIEKE COR-
SOBOUWER RUNT RUUD OOK ZIJN EI-
GEN BEDRIJF TUINZOOI.

Ruud is geboren op 100 
meter afstand van de tent van 
Buurtschap Klein-Zundertse 
Heikant. Hierdoor ging hij al 
van kinds af aan naar de tent 
toe. Zijn ouders runden een 
aardbeienkwekerij en toen 
Ruud de leeftijd had om mee 
te werken in het bedrijf, zorg-
de hij er altijd voor dat er ook 
tijd overbleef om naar de tent 
te gaan. 

Toen de buurtschap een tekort aan ontwerpers 
had, heeft Ruud samen met John Marijnissen in 
1992 de stap gezet om te ontwerpen voor dit 
buurtschap. Dit was het ontwerp ‘Als de klok 12 
slaat.’ Hierna heeft Ruud 20 jaar in het bestuur 
gezeten. 

In 2011 trad Ruud Buurtschap Rijsbergen bin-
nen als ontwerper. Hij is dit jaar naar onze buurt 
gekomen, omdat wij op zoek waren naar ontwer-
pers. Hij wilde graag een jonge buurt met veel 
doorgroeimogelijkheden helpen. En omdat zijn 
‘eigen’ buurtschap vaste ontwerpers kreeg, had 
hij hier de mogelijkheid toe gekregen. 

Hij heeft Buurtschap Klein-Zundertse Heikant 
enorm zien groeien en dat ziet hij ook graag bij 
Buurtschap Rijsbergen gebeuren. In 2002 wordt 
Buurtschap Klein-Zundertse Heikant voor de 
allereerst keer 1e in het Bloemencorso Zundert. 
‘Dit is een moment waar ik enorm trots op ben. 
Dit moment hoop ik ook met Buurtschap Rijs-
bergen mee te maken. Dat gevoel is echt fantas-
tisch! 

Helaas zit ontwerpen er voor Ruud voorlopig niet 
in. In 2015 heeft Ruud het bedrijf Tuinzooi opge-
richt. Hij zet onder andere veranda’s, carports, 
houten schuttingen en tuinhuizen.  Als ontwerper 
breng je veel uren door in de tent en dat is mo-
menteel niet te combineren met zijn eigen bedrijf. 
Naast het bewerken van hout, houdt Ruud ook 
van een potje darten of lekker rondtoeren met de 
motor.

2019 wordt een corsojaar waarin Buurtschap 
Rijsbergen een ontwerp bouwt van 3 ontwerpers 
uit Zundert. Ruud verbaast zich erover dat er zo 
weinig ontwerpers vanuit Zundert zijn die willen 
ontwerpen bij ons buurtschap. Een groeiende 
buurt is enorm leuk om voor te ontwerpen. Ze 
zijn erg leergierig en willen graag meer ervaring, 
om zo elk jaar een hogere prijs te kunnen rijden. 
Hopelijk zal hier de komende jaren verandering in 
komen.

RUUD HOUDT VAN HOUT



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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EEN B(L)OEIEND BLOEMENVELD

ÉÉN VAN DE BELANGRIJKSTE ONDERDELEN VAN EEN CORSO-
WAGEN IS NATUURLIJK DE BLOEM, DE DAHLIA. VOORDAT DIE 
BLOEMEN ER ZIJN GAAT DAAR EERST HEEL VEEL WERK AAN 

VOORAF! IN ANDERHALVE DAG ZIJN ER DOOR ELF MAN 27.000 
KNOLLEN IN DE GROND GEPLANT. IN ZUNDERT ZIJN DAT ER IN 

TOTAAL 500.000! DIT JAAR HEBBEN WE 24 KLEUREN DAHLIA’S, 
WAARVAN VEEL WIT, GEEL EN PAARS. AL DIE DAHLIA’S STAAN 
VERSPREID OVER ANDERHALVE HECTARE GROND, EEN PAAR 

100 METER BUITEN RIJSBERGEN AAN DE BREDASEWEG.

VOOR EEN PLANT IS HET NORMAAL OM TUSSEN DE ACHT EN 
VEERTIEN BLOEMEN PER WEEK TE LEVEREN. VORIG JAAR HAD-
DEN WE PLANTEN DIE TOT 22 BLOEMEN PER PLANT LEVERDEN! 
DUS MET ONZE PLANTEN GAAT HET ONTZETTEND GOED. VOOR 

HET CORSO IN ZUNDERT VERWACHTEN WE DIT JAAR IN TO-
TAAL 1,2 MILJOEN MET ALLE BUURTSCHAPPEN BIJ ELKAAR. 

VOOR DE WAGEN HEBBEN WE DIT JAAR ONGEVEER 1050 KIS-
TEN MET BLOEMEN NODIG. VAN DIE 950 KISTEN KOMEN ER 650 
KISTEN VAN ONS EIGEN BLOEMENVELD. DE REST ZULLEN WE 
BIJ MOETEN KOPEN VAN ANDERE BUURTEN, ZODAT WE ONZE 
WAGEN ‘RIF’ HELEMAAL KUNNEN TIKKEN. IN ÉÉN KIST PASSEN 

400 DAHLIA’S, DAT WIL ZEGGEN DAT ER OP DE WAGEN ‘RIF’ 
420.000 DAHLIA’S GAAN! HIER KUNNEN WE 28, 29, 30 EN 31 

AUGUSTUS IEDEREENS HULP WEER ONTZETTEND HARD VOOR 
GEBRUIKEN!

DE KNOLLEN ZITTEN NU IN DE GROND, MAAR DAARMEE ZIJN 
WE ER NIET. ZO MOET ER VANAF JUNI WORDEN GEHAKT OM 
HET ONKRUID TEGEN TE GAAN. DAARNA WORDT ER VANAF 

JULI TOT EN MET DE LAATSTE WEEK VAN SEPTEMBER GEPLUKT, 
WANT WE LEVEREN NIET ALLEEN BLOEMEN VOOR HET CORSO 
IN ZUNDERT. IN TOTAAL LEVEREN WE VOOR 60 CORSO’S BLOE-
MEN. DIT ZIJN CORSO’S DICHTBIJ, MAAR OOK VER WEG, ZOALS 
SPANJE EN HONGARIJE! DIE BLOEMEN WORDEN VERKOCHT EN 

MEDE DAARDOOR KUNNEN WE ONZE WAGEN ‘RIF’ BETALEN. 



 
Antwerpseweg 30A  
4891 CP  Rijsbergen 
 

Openingstijden: 
Maandag tm vrijdag  10:00 – 17:45 
Zaterdag   09:00 – 17:00 
Zondag    10:00 – 17:00  
 
Wij zijn iedere zondag open! 
 
Telefoonnummer: 076-5961885 
 
rijsbergen@tcdebosrand.nl  
www.tcdebosrand.nl 

  

 

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

Dit jaar zijn er weer kinderactiviteiten! Iedereen van de basisschool is hierbij wel-
kom. Ze vinden plaats op zaterdag van 10:00u tot 11:00u op 6, 13, 20, en 27 juli 

en 3 en 10 augustus. 
Lever de kleurplaat in tijdens het kinderuurtje en win een leuke prijs!

NAAM: ..........................

LEEFTIJD: ....................



 

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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TIJDENS HET CORSOSEIZOEN STAAT 
DE KOFFIE EN THEE ALTIJD KLAAR BIJ 
ONS BUURTSCHAP. DIT WORDT ONDER 
ANDERE VERZORGD DOOR JOKE BUYN-
STERS. SAMEN MET ANDERE DAMES EN 
HEREN VORMT ZIJ DE CATERING VAN 
ONS BUURTSCHAP. JOKE IS GETROUWD 
EN HEEFT 4 KINDEREN, WAARONDER 
BARRY BUYNSTERS, DE STUURMAN VAN 
ONS BUURTSCHAP.

Als catering ben je voor een aantal zaken ver-
antwoordelijk. Je zorgt namelijk voor de koffie 
en thee, maar ook dat de kantine en toiletten 
schoongemaakt worden. En niet geheel onbe-
langrijk zorgt de catering altijd voor hakkedellen 
op vrijdag. Tijdens het laatste weekend van corso 
hoef je je ook geen zorgen te maken over het 
eten en drinken. Ook dan staat de catering altijd 
paraat. Verder brengt de catering altijd een hoop 
gezelligheid met zich mee. Vooral tijdens zo’n 
laatste corsoweekend. Mensen zijn vaak uren be-
zig met tikken of bloemen steken, dus een beetje 
lol maken hoort er ook zeker bij.

Joke zelf is sinds 2010 actief binnen ons buurt-
schap en vanaf moment neemt ze de rol van de 

catering in samen met anderen. Het voorgaande 
jaar was ze samen met haar zoon Barry gaan kij-
ken in de tent. Dat was haar zo goed bevallen dat 
ze het andere jaar terugkwam. Vooral de gezel-
ligheid en de saamhorigheid van ons buurtschap 
spreekt Joke zo aan. Daar is ze dan ook enorm 
trots op. Ook heeft ze ons buurtschap de afgelo-
pen jaren zien groeien. We zijn op het gebied van 
techniek en beweging in onze wagens sprongen 
vooruitgegaan. 

Tijdens het corso blijft Joke altijd de gehele nacht 
van zaterdag op zondag. Ze kan de wagen pas 
loslaten als hij de tent is uitgereden en de laatste 
rotonde heeft genomen richting Zundert. Voor 
Joke is het dan ook altijd geweldig om deze 
nacht door te maken, hoe moe ze de volgende 
dag(en) ook zal zijn.

Ook dit corsojaar zal Joke zorgen voor een 
lekker bakje koffie. In verband met haar 
hoogtevrees komt Joke zelf de steigers 
nooit op. Dus mocht jij iemand zijn die dat 
wel durft en je wilt graag de catering onder-
steunen? Spreek dan iemand van de cate-
ring aan in onze tent!

BAK KOFFIE BIJ JOKE



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

HIER HAD JOUW 
ADVERTENTIE KUNNEN STAAN!

WORD SPONSOR!

NEEM CONTACT OP MET 

SPONSORCOMMISSIE@
BUURTSCHAPRIJSBERGEN.NL



Dit jaar zijn er weer kinderactiviteiten! Iedereen van de basisschool is hierbij welkom. Ze vinden plaats 
op zaterdag op 6, 13, 20, en 27 juli en 3 en 10 augustus.

ACTIVITEITENAGENDA

OPENINGSTIJDEN
Het seizoen is weer begonnen en wij zien jou maar al te graag bij ons in de tent! 

Maandagavond t/m vrijdagavond  19:00-22:00
Zaterdag     9:00-17:00
Vanaf augustus zondag  9:00-17:00
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Het Aardbeienterras wenst 
Corso Rijsbergen  

een heel mooi seizoen! 

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



MENIG CORSOKNALLER KAN DE OUDE DOOS IN EN 
HOEFT DAAR VOORLOPIG NIET MEER UIT TE KOMEN. 

NIET LANGER MAG DE WINNAAR VAN HET ZUNDERTSE 
CORSO NAMELIJK ‘STOPPEN OP DE MARKT’. DE JUBEL, 
HET MOMENT WAAROP DE WINNAAR VAN HET CORSO 
MAG STOPPEN, VERSCHUIFT NAAR HET ORANJEPLEIN.

De verandering gaat al in 2019 plaatsvinden. Nadat het idee 
opborrelde bij het Stichtingsbestuur van het Corso, werd ook 

de Gemeente snel enthousiast. Uiteindelijk gaf ook de Raad van 
Buurtschappen snel groen licht en zo gaat een van de grootste 

verandering van de afgelopen decennia in het corso plaatsvinden.

Wat verandert er?
De hoofdtribune inclusief sponsorhome verschuiven naar het Oran-
jeplein. Hier vindt een herinrichting van de weg plaats waardoor de 
corsowagens gemakkelijk kunnen passeren en aan twee kanten 
tribunes geplaatst kunnen worden. De feesttent wordt daarmee 

verplaatst naar de voorkant van het veilingterrein. Dat terrein wordt 
aan de achterkant uitgebreid, zodat alle wagens voldoende ruimte 

houden om zichzelf te presenteren.

Waarom de Markt verlaten?
De Markt staat al jaren volgepropt met tribunes. Iedereen wil het 
jubelmoment meemaken, maar daar is eigenlijk geen plek voor. 
Omdat het sponsorhome eigenlijk heel ongunstig staat gepositi-
oneerd, worden daar al jaren minder plaatsen verkocht. Voor de 

toekomst van het corso moest er dus iets veranderen.
En dat gebeurt nu. Rondom het Oranjeplein passen veel meer 

tribunes waardoor veel meer toeschouwers en corsobouwers het 
jubelmoment mee zullen kunnen maken. Hoe het er verder allemaal 
uit gaat zien, gaan we dit jaar meemaken. Stoppen op de Markt is 

in ieder geval, als het goed is, verleden tijd.

‘STOPPEN OP 
DE MARKT’ IS 

VERLEDEN TIJD
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Breedschotsestraat 4  |  4891 PL  Rijsbergen (NL)  |  +31 (0)6 28 714 1 79  |  +31 (0)76 596 61 30  |  alfons@ijscreaties.nl



RIJSBERGSE CORSOCOURANT | 29

HOW TO: TENTZETTEN
BENODIGDHEDEN:

- twee keer zoveel handen als volk
- geen regen, maar zonneschijn

- een flinke dosis motivatie
- heul veul leut!

- een paar mannen met de gedachte dat ze spierballen hebben
- goede verzorging door de dames van de catering

- een goud gele rakker om naar uit te kijken op het einde van de dag
- voldoende steigermateriaal

BEREIDINGSWIJZE:
Zorg de week voor Koningsdag dat er met een groepje buurtleden de on-

derste laag zorgvuldig wordt uitgemeten en opgezet. Laat dit enkele dagen 
rusten om vervolgens door te gaan met een grotere groep. Voeg de nodige 
steigerpijpen, jukken, klemmen en planken toe om zo een goede basis te 

creëren. 
Om het basisrecept vervolgens heerlijk aangenaam te maken, worden er ver-
volgens zeilen en meters touw toegevoegd. Als dit is gebeurd, ga dan door 
met de elektra, verlichting, noodverlichting en het geluid. Duim voor droog 

weer en werk goed samen om het geheel extra prettig te maken.

VARIATIE TIP:
Geef de Sfeer-Commissie een fles bier en laat het creatieve brein zijn werk 
doen. Met handige handjes en innovatieve snufjes komt het resultaat er zo 

ook nog leuk uit te zien!

Dit gerecht past goed bij koffie, thee en ranja tijdens de bereiding. Echter is 
een pilsje na voltooiing een echte aanrader met aansluitend een bbq!

TIJD OM TE GENIETEN: BOUWSE!



Jan Frijters Tenten Verhuur
Pannenhoefsebaan 15

4891ZA Rijsbergen
Telefoon/mobiel: 06 - 53802331

Fax: 076-5961415

O o k  v o o r  S C H U T T I N G E N  e n  T U I N H U I Z E N



IJssalon Bon Appetit

Vlaszak 2 A3, Breda
www.deijssalonvanbreda.nl

Cafetaria Bon Appetit

Kennedyplein 3,  Rijsbergen
www.bonappetitrijsbergen.nl




