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Woordje van de Voorzitter

Dit jaar heeft Buurtschap Rijsbergen 
eigenlijk voor het eerst echt laten 
zien waar we staan. God is a DJ bracht 
ons meerdere 
dimensies; niet 
alleen gigantisch 
knap siertikwerk, 
maar ook een knap 
staaltje constructie 
waar menig buurt 
huiverig voor was. 
Wij kregen het voor 
elkaar!

Maar, zoals menigeen weet, liep niet 
alles geboterd. Met lood in de schoenen 
moest ik op donderdagavond voor corso, 
toen we al aan het tikken waren, de 
buurtgenoten informeren dat de wagen 
ingekort moest worden. Het vergde veel 
van iedereen; de ontwerpers, bouwgroep 
en dansers die in sommige gevallen 
moesten worden verplaatst. In de tent 
heeft dit gelukkig geen weerslag gehad, 
en dan doel ik niet alleen op het sfeervol 
bezoek van d’Aops.

Het tikweekend verliep meer dan goed, 
maar de tegenslagen bleken nog niet 
voorbij te zijn. Bij het vervoeren van de 
wagen naar Zundert kwamen we voor 
nogal wat problemen te staan, waardoor 
we meer dan twee uur later dan gepland 
pas aankwamen in de Molenstraat. 

Het gevolg: een giga-inspanning voor de 

stuurmannen met ruim twaalf uur (!) aan 
het stuur, maar ook wagenbegeleiders, 
duwers en fi guranten moesten lang 
wachten voordat de eerste uitvoering op 
de wagen plaats kon vinden. Maar toen 
ze er op stonden, kon het feest beginnen. 

Wat een power en 
energie kwam er van 
deze groep! Hilke en 
Marleen hebben dat 
fantastisch weggezet.  

Al met al genoeg 
elementen waarbij er 
een beroep gedaan 
wordt op een ieders 
inzet.

Bij de verwerking van de tegenslagen 
was de veerkracht, fl exibiliteit en de 
tomeloze inzet van iedereen nodig om 
alles te verwerken en op te pakken. 
Klasse en hulde voor iedereen.

In deze CorsoCourant krijgt u een beeld 
van onze beleving in dit corsojaar. 
Terugkijkend kan ik zeggen dat het 
een zwaar jaar was. Maar de kracht en 
het enthousiasme van iedereen en de 
veerkracht om zaken op te lossen geeft 
mij als voorzitter en ons als bestuur een 
goede impuls.  Wij kunnen als Rijsbergen 
mee in het bouwen van de moeilijke 
wagens…. nu de prijzen nog!

Een trotse voorzitter,

Henk van den Bemd

Veerkracht

Ontkennen kunnen we het niet; er 
ging nogal wat aan onze entree in het 
afgelopen corso vooraf. Geruchten over 
constructie-onveiligheid, een wagen van 
over de vijftig ton, zestienhonderd kisten 
bloemen benodigd; en natuurlijk was 
onze wagen meer dan zes meter breed. 
Oja, en toen puntje bij paaltje kwam en 
de optocht op het punt van beginnen 
stond, zijn we een keer of vijf door onze 
assen gezakt. Wat maar wil zeggen; 
geruchten gaan tegenwoordig sneller 
rond dan het licht. 

Ja, er waren problemen met de 
afmetingen van onze wagen. En ja, het 
was om het zacht uit te drukken geen 
makkie om zondagochtend de wagen 
naar Zundert te vervoeren. Maar toén 

we er eenmaal stonden, knalden we 
als een malle. Wat hebben velen hun 
ogen uitgekeken. Zó’n knalbak hadden 
ze uit dat kerkdorpje nu ook weer niet 
verwacht. 

Ons kerkdorp, dat door alle tegenslagen 
dit jaar een buurtschap aan het creeren 
is die niet kapot te krijgen is. We stonden 
er, en kijken met veel plezier nog even 
terug op het prachtige corsojaar 2012. En 
natuurlijk gaat dat samen met een kijkje 
achter de schermen. Want ons corsojaar, 
was veel meer dan die act die de hele 
eretribune uit zijn dak kreeg. 

Geniet u mee. Ja, ja, ja, ja!

Van de redactie
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Hij is eigenlijk van ons allemaal, maar 
dit jaar is hij gegaan naar…Met deze 
woorden werd tijdens het buurtfeest 
in september de allereerste ‘Opa Frans 
Award’ uitgereikt. Deze werd in het leven 
geroepen door onze ontwerpers Freek en 
Werner, als een stukje extra waardering 
naar bepaalde buurtgenoten. Met veel 
plezier en respect van iedereen mochten 
Kees en Corrie Deckers de trofee dit jaar 
in ontvangst nemen. Ze waren zeer blij 
verrast, en de staande ovatie en vele 
felicitaties deden daar nog eens een 
schepje bovenop. Iedereen kon zich 
dubbel en dwars vinden in de uitreiking. 
Volgend jaar mag het echtpaar de award 
tijdens het buurtfeest doorgeven aan 
een andere buurtgenoot.

Wát een feest maakten ze ervan! 
Buurtgenoten Carlo en Lars, tevens leden 
van de Rijsbergse carnavalsvereniging 
Konstaant Aandurs, stalen op het 11/11-
bal in Rijsbergen vorige maand de show. 
Hun nummer ‘Gij wil veuraanstaon’ werd 
verkozen tot Rijsbergs Carnavalslied van 
2013! Gestoken in het oranje en paars 
zetten zij de hele Harmoniezaal op z’n 
kop, en zowel jury als publiek waren 
unaniem in de keuze voor het winnende 
nummer. Carnaval 2013 betekent een 
jubileum voor ’t Aopelaand, dat het dit 
jaar viert onder het motto ‘We staon 
veuraon meej oos 55-jarig bestaon’. 
De heren zien optreden? Ze zijn onder 
andere te aanschouwen bij alle Bonte 
Avonden en tijdens de opening van het 
carnaval.

Zou jij God is a DJ graag nog een keertje 
willen zien? Krijg je geen genoeg van 
de te gekke fi guratie en het prachtige 
siertikwerk? Dan heb je geluk! Op 
corsozondag en -maandag hebben vele 
bezoekers massa’s foto- en fi lmmateriaal 
gemaakt.  Dat is sinds kort allemaal op 
onze website te vinden! Voor de fi lmpjes 
van afgelopen jaar is een speciale 
pagina gemaakt; die vind je onder 
media->video/audio. Of bekijk een van 
onderstaande fi lmpjes direct via de QR-
code! Ook alle foto’s van het bouwjaar 
zijn natuurlijk terug te vinden onder 
het kopje media. Of kijk eens op onze 
Facebookpagina!

‘Opa Frans-Award’ uitgereikt

Buurtgenoten maken hét Rijsbergs Carnavalslied 

God is a DJ herbeleven? Dat kan!

3  |  december 2012



Bed & Breakfast
op de Waarft
Mevrouw J.P.M. Daemen
Antwerpseweg 61
4891 CM  Rijsbergen
Noord-Brabant

Telefoon +31 (0)76 596 32 36
Mobiel    +31 (0)6 20 36 27 99
Fax         +31 (0)76 596 32 36

 
 

DYNASTY SHIPPING BELGIUM N.V. 
 
Zomerweg 30A  Tel:  +32 (0)3 – 542 41 55 
2030 Antwerpen        Fax:  +32 (0)3 – 542 56 66 
Belgium       GSM:  +31 (0)6 - 53374378 
                         E-mail: forwarding@dynastyshippingbelgium.com 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Bank: K.B.C. Bank   Account no.: 733-0112244-45 / IBAN no. BE44 7330 1122 4445 
B.I.C./Swift code: KREDBEBB     V.A.T. no.: BE 0879.386.756 
 

All our transactions are subject to the Belgian Freight Forwarding Standard Trading Conditions 2005. 
The text of those Conditions has been put under number 0090237 in the Annexe au Moniteur Belge 

dated June 24th 2005 and available on simple request. 
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PLUS Van Eekelen
 Ma. t/m do. 08.00 - 20.00
Sint Bavostraat 50 Vrijdag 08.00 - 21.00
4891 CJ  Rijsbergen Zaterdag 08.00 - 18.00
Tel.: 076-5968280 Zondag 10.00 - 17.00



Eén grote zegetocht
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Zie je deze foto? Dit is passie. Emotie. 
Agressie. Frustratie. En opluchting. 
Want ook al was de weg naar Zundert 
in meerdere opzichten geen makkelijke, 
wát een feest reed er door Zundert. 
Al het positieve had dan uiteindelijk 
toch de overhand. 
God is a DJ laatste in de poule? 
Het zal wel. 
We zullen zien welke wagen iedereen 
zich over tien jaar nog herinnert van 
corso 2012. 
Mogen wij een gokje wagen?
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Buurtschap Rijsbergen

Toen we met de wagen voor het eerst over de Markt reden, stond ik met 

tranen in mijn ogen. Na alle tegenslagen reden we daar en íedereen – 

inclusief de commentator – ging uit zijn dak. Wat ik mooi vond is dat alle 

figuranten zoveel energie gaven aan elkaar. Daardoor werd het publiek zo 

enthousiast. Een ongelofelijk mooie ervaring!

Lori Bastiaansen - Standbeeld

Wát een zware wagen was het zeg! Het was mijn eerste keer als duwer, 

dus dat was niet echt een lekkere binnenkomer. We hadden ook maar 

weinig ruimte om te staan, heel dicht bij elkaar. Maar terugkijkend was 

het gewoon een prachtige ervaring. Ik zou het zo nog een keer doen.

Hans Poppelaars - Duwer

Het was na What’s Up mijn tweede keer als duwer en in vergelijking 

met toen was het echt veel zwaarder, natuurlijk vanwege al het zware 

constructie-ijzer en de springende figuranten. Ondanks dat was het 

wel leuker en ik ben echt super trots op de duwgroep, want het was een 

hele prestatie om die wagen rond te krijgen!

Robin Rus – Duwer

Dit jaar mocht ik, na tweeënhalve maand repeteren tussen 
het vele bouwen door,  met 44 anderen figureren. Aan het begin 

van de zondag was ik nog wel een beetje nerveus, maar dat 
veranderde al heel snel in een enorme kick van alle klappende 

en meedansende mensen. Het was echt een geweldige 
ervaring op een prachtige wagen.Dirk Daamen – Danser

God is a DJ
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Dj Frank Boomaerts draait !

En daar lag ik op corsozaterdagavond in een loeiende ziekenwagen om te controleren of ik geen 
herseninfarct had. Het angstigste moment in mijn hele leven, terwijl ik een dag later DJ moest zijn op onze 
wagen.  Gelukkig was het loos alarm en kon ik de volgende morgen ‘mijn’ fi guranten vertellen dat ik DJ was. 
DJ Frank gaat draaien! Ik zonderde me af onder de koptelefoon en speelde mijn act tot dinsdagmorgen. 
Het ging geweldig. Heel het publiek op de eretribune ging staan! Dat is niet vaak vertoond. Wát een positieve 
reacties tijdens de optocht. Bij de tweede doorkomst was de spanning al weg. Vijftiende; dat wisten we, 
hadden we al gevierd en daar waren we tevreden mee. De wagen heeft rondgereden en we werden warm 
onthaald op de veiling. 
Na de laatste zondagshow beleefde ik mijn mooiste corsomoment. Ik kon mijn zoontje een dikke 
knuffel geven. Daarna ging het kaarsje uit. Maandag knalden we opnieuw iedere keer voor een massa 
toeschouwers. Het was een bewogen, maar fantastisch weekend.
Ik wil bij deze mijn ouders en zusje voor hun steun op corsozaterdag en Koen en Freek voor hun 
oplettendheid tijdens de optocht uit het diepst van mijn hart danken. Ik ben gigantisch trots om deel te 
zijn van deze buurt!

Mijn mooiste moment van het corso was dat we bij café den Bels de 

Molenstraat op draaiden. We hebben het gehaald! Ondanks alles staan 

we hier gewoon. Trotse gezichten van de bouwploeg en verbaasde 

gezichten van het publiek. Vervolgens komen we uit bij de Markt waar 

iedereen gaat staan en mee danst op onze muziek. Kippenvel!

Maxine van Aert – Danseres/Standbeeld

Afgelopen juni werd ik door twee vriendinnen gevraagd om als fi gurant op 

de wagen van Buurtschap Rijsbergen te dansen. Dat leek me superleuk, en 

het was mijn eerste kennismaking met het bloemencorso. Het meehelpen 

tikken was al een hele ervaring. We hebben er veel voor moeten trainen, en 

moesten op corsozondag met 4 uur opstaan, maar toen we eindelijk reden 

en de muziek aan ging, kreeg ik kriebels in mijn buik. Ondanks de 15e plek 

voelde ik me een winnaar. Corso, je was fantastisch!
 Kim Knibbeler -  Danseres

Corso 2012 is voor mij onvergetelijk. Toen ik hoorde dat ik mocht 

dansen bij mijn buurtschap, was ik natuurlijk al super blij. En het 

was nog super leuk om te doen ook! De Markt was bijzonder; je 

merkte dat iedereen net iets meer z’n best deed omdat de jury 

daar stond. Alles ging daar perfect! Het waren topdagen.
Lisse Daamen - Danseres

God is a DJ
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MEIRSEWEG 21, 4881 DH ZUNDERT

Maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 20.00 uur.
en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Kijk voor onze aanbiedingen op: WWW.MULTIMATE.NL

Buurtschap Rijsbergen wordt dit jaar
ook gesponsord door:

De Noordhoek Autoservicestation
Noordhoeksestraat 1
4891 PM Rijsbergen
Tel.: 076-5964557 

Slagerij Graumans
Bredaseweg 12
4891 AK Rijsbergen
Tel.: 076-5961285

Echte Bakker Joost Douenburg
St. Bavostraat 53
4891 CH Rijsbergen 
Tel.: 076-5961265

Party Tenten Verhuur J. Frijters
Tel.: 076-5961415
Mob. 06-53802331

Uitvaartverzorging

Jack Mathijssen

In ons nieuwe Afscheidshuis is nu alles onder één dak.
Auladiensten tot 100 personen. Opbaar- en koffiekamer.

Kijk op onze tarievenlijsten: www.jackmathijssen.nl

Afscheidshuis: Sint Bavostraat 18.
Kantoor: Sint Bavostraat 36,  4891 CJ Rijsbergen.

Telefoon: 076-5963698 / 06-13185863



WOORDZOEKER OM DE HOEK

F O T R L E T E R E W U
N N K A L E M A J E E D
E N S D O Z U Y U E L E
S E R E C I E N A D A R
K K S N T E T B R O B E
A R E A D K L M E O L N
V P B H C H U B L D G E
W U O O S C E I A J E S
P E X R E E R S A D D O
M W R G O I T S N A A G
E T A E K K R E G D K T
E I F N G S E E E T I N

De woorden staan ditmaal niet in rechte lijnen, maar in hoeken. Let op, de hoeken zijn alleen horizontaal en 
verticaal, dus niet diagonaal. Veel puzzelplezier! Stuur de oplossing naar corsocourant@live.nl en win eeuwige 
roem.

Bloemblaadjes
Bouwvakkersdecollete

Choreografi e
Danser

Danseres

Deejay
Duwer

Generale
Getikt
God

Kartonnen
Muziek

Schultenbrau
Siertikken
Tempex
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Uw advertentie op deze plaats?

Word sponsor!

Aanmelden kan op

 www.buurtschaprijsbergen.nl

St. Bavostraat  27a, 4891 CG  Rijsbergen
T 076 59 63 914    •    M 06 27 14 15 83
E-mail info@fysiotherapiesligchers.nl

www.fysiotherapiesligchers.nl

Praktijk voor Fysiotherapie

• Fysiotherapie
• Sportfysiotherapie
• Manuele therapie
• Kinderfysiotherapie
• Oedeemfysiotherapie
• Beweegprogramma’s

Bar Ut Krisje
St. Bavostraat 77
4891 CH  Rijsbergen
Tel. 076 - 59 61 503
e-mail: info@utkrisje.nl
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Alles voor twee dagen perfectie
Net dat ene stapje iets verder naar links tijdens de opbouw van het nummer. 
Of toch dat hempje in die andere tint paars? Maandenlang werd er gewikt en gewogen; 
alles om het met corso maar kloppend te hebben. Het resultaat: overweldigend.

‘Wilden bijna terug naar 
huis fi etsen’

Hilke en Marleen begonnen dit 
corsojaar met 45 fi guranten en een 
ultiem doel. Teruggekeken op hun 
God is a DJ-beleving is er voor hen 
maar één conclusie mogelijk: 
‘Missie geslaagd!’. Marleen vertelt.

“Het is alweer twee maanden geleden, 
maar de ervaringen zitten er nog vers 
in. Wat was het gaaf om op die wagen 
te staan swingen en vijf uur lang los te 
gaan voor een publiek dat iedere meter 
enthousiaster leek te worden. Het feit dat 
wij allebei een paar uur voor de optocht 
het liefst terug naar huis wilden fi etsen 
omdat we dachten dat het nóóit meer 
zou lukken, maakte de ontlading des te 
groter toen we de Markt passeerden en 
ik, toen ik stiekem even keek, de hele 
tribune mee zag dansen. Mannen in 
pak die met hun armen omhoog mee 
stonden te springen, met onze wagen! 
Dat deed alle ellende van die week als 
sneeuw voor de zon verdwijnen.”

“Want een turbulente week was het 
zeker. Toen Hilke en ik donderdagavond 
voor corso gebeld werden of we zo 
snel mogelijk naar de voorzitter wilden 
komen, konden we nog niet vermoeden 
wat voor tegenslagen we allemaal 
zouden krijgen. Van het last-minute 
verplaatsen van fi guranten, hen nieuwe 
rollen aanleren, nieuwe kleding regelen, 

en een nieuwe DJ regelen (die gelukkig 
niet nodig bleek =)) tot een wagen die 
niet op leek te komen dagen; alles wat 
tegen kon zitten, heeft volgens mij tegen 
gezeten.”

‘Laten zien dat Rijsbergen een geweldig 
dorp is’

“Wij begonnen deze uitdaging met 
het uitgangspunt om het imago van 
buurtschap Rijsbergen een boost te 
geven. Rijsbergen is een geweldig dorp 
en dat wilden wij eens even laten zien in 
Zundert. Toen we bij Restaurant De Wissel 
stonden en we hoorden dat we niet meer 
naar het veilingterrein mochten, zakte de 
moed me in de schoenen.  ‘Daar heb je 
Rijsbergen weer, helemaal achteraan in 
de optocht. Ze kregen de wagen niet op 
tijd in Zundert, de stakkers.’ Ik hoorde het 
iedereen al zeggen. Toen we uiteindelijk 
na de optocht zóveel positieve reacties 
kregen dat het publiek de wagen zo gaaf 
vond, wist ik dat ons doel om Rijsbergen 
als swingende buurt op de kaart te 
zetten gelukt was. Missie geslaagd!”

“Via deze weg willen we graag ook nog 
alle fi guranten een keer bedanken voor 
hun inzet. Jullie hebben het fantastisch 
gedaan en wat hebben we samen een 
fantastisch mooi plaatje weggezet! 
Bedankt buurtschap Rijsbergen, voor dit 
mooie corsojaar!”

Liefs, Hilke en Marleen

Dit is paars, en dit, en dit…

Uiteindelijk stonden alle fi guranten op 
de wagen te pronken in prachtig paars, 
in alle denkbare tinten. Het lijkt simpel, 
maar was in werkelijkheid voor Diana – 
die dit samen met Jeannet organiseerde 
- een maandenlange zoektocht naar de 
perfecte combinaties.

“Wat een karwei was het om alle fi guranten 
in het paars te krijgen. Eerst werd 
overwogen om alle kleding zelf te maken. 
Daar we erg weinig mensen hadden die 
dat echt goed zouden kunnen, hebben we 
daar op enkele kledingstukken na snel van 
afgezien. Het was tijd om online kleding 
te bestellen, in verschillende tinten paars. 
Maar ook zijn we bijvoorbeeld een aantal 
keer naar de stad gegaan om te zoeken 
naar passende kleding. Stukje bij beetje 
hebben we alles bij elkaar gekregen.”

“Kleding werd goedgekeurd, of nee toch 
weer niet. Ach, ontwerpers hè. Al met al 
hebben we heel wat uurtjes besteed aan de 
kleding. Bloesjes en broeken die wit waren, 
nog even paars verven. De kleding van de 
standbeelden ‘even’ geel/brons verven.
Het was een leuk karwei, en de jongens en 
meiden zagen er op corsozondag (als we 
het publiek mogen geloven) geweldig uit. 
En zo was het ook. Nog even een woord 
van dank aan diegenen die ons geholpen 
hebben met kleding, haren en make-up.”
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Blaadje, voor blaadje, voor blaadje met 
Mariska Deckers

Iedereen heeft mij vast eens in de 
corsotent zien lopen. Ik heb sinds dat er 
van ‘t jaar bloemen zijn, bloemblaadjes 
geplakt. Ik vond het leuk, maar ik zou 
’t geen maanden willen doen. Als je 
het plakken van de blaadjes door hebt, 
verleer je het niet meer. Maar één ding is 
wel: je moet er geduld voor hebben. In 
het begin is ’t verslavend.  Ik heb er vele 
uren ingestoken, zelfs thuis. Schilden, 
poppetjes; alles. Het eindresultaat vond ik 
keimooi. We hebben twee schilden thuis 
staan. Ik zou het volgend jaar zo weer 
doen. 

Balken van honderden kilo’s met 
Ad van Exsel

Wat kan een spannend avontuur toch 
mooi eindigen. Een perfect scenario 
voor een spannend en gedenkwaardig 
corso die niemand ooit zal vergeten. 
Het begon al met de ontwerpkeuze: 
veel fi guratie, moeilijk siertikwerk en 
vooral een zeer lastige constructie. 
Velen twijfelden: zou het stevig genoeg 
zijn? Wij twijfelden geen moment. Wat 
volgde? Elke meter naar de veiling was 
een uitdaging, maar het dak danste 
prachtig, en veilig mee op de tonen 
van de muziek. Complimenten van de 
voorzitter, van de veiligheidscommissie, 
een massaal applaus en; frustratie bij 
de slopers Iedereen bedankt voor het 
vertrouwen in het ontwerp en de zeer 
lastige constructie.

Liters lijm van Denise Kemmeren

Het plakken in de tent was dit jaar super 
gezellig, en gelukkig niet zo lastig als 
vorig jaar in al die bubbels. We hebben 
veel gelachen met iedereen! Ik was ook 
nog eens fi gurant op de wagen, dus 
mijn corsojaar kon niet meer stuk. Na 
het corso heb ik de gezelligheid en het 
bouwen naar het hoogtepunt gelijk heel 
erg gemist. Dit was het tweede jaar dat ik 
hielp en het was superleuk! Volgend jaar 
wil ik dat weer voor geen goud missen.

Poppetjes, poppetjes, poppetjes van 
Karlijn Suijkerbuijk

“Karlijn, er is weer tempex dit jaar!” Als ik 
dit hoor aan het begin van het seizoen, 
kan ik mijn geluk niet op. Behalve de 
standaard lampjes en posters in het 
tempexhok hebben we dit jaar ook een tv 
en bank. Eenmaal gesettled in ons hoekje 

‘Schatje, ik ben nog even aan het bouwen, ik kom voorlopig niet meer thuis...’
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kunnen we beginnen. De verdeling is 
simpel, Freek maakt de schilden en Frank 
en ik de poppetjes. Toen ze alle 32 af 
waren heb ik een vreugdedansje gedaan 
en ben ik daarna snel op de wagen 
geklommen om wat laswerkzaamheden 
te verrichten. Wat een opluchting! En ook 
al zei ik de week voor corso dat ik geen 
korrel tempex meer kon zien, een van de 
poppetjes staat uiteraard bij mij thuis op 
de boekenplank te prijken.
   
Podiums voor pro’s met Karel Hanegraaf

Dit jaar was mijn eerste echte bouwjaar. 
Voorheen was ik wel eens komen tikken 
en meehelpen met het afbreken van 
de tent, maar ik had nog nooit fanatiek 
gebouwd. Nu ik gepensioneerd ben, 
besloot ik dit jaar maar eens vaker te 
gaan, zonder spijt. Wat een gezelligheid 
en saamhorigheid, echt wel geinig. 
Omdat ik nog niet kon lassen, ben 
ik dit jaar vooral bezig geweest met 
de vorming van de dansvloer, echt 
timmermanswerk. Alle podia moesten 
apart in elkaar worden gezet en daarna 
moest de tussenruimte natuurlijk ook 
dicht. Met een man of zes hebben we ons 
zo enkele weken goed vermaakt!

Een sierlijk tikweekend met 
Nicole Boden

Dit jaar had ik de eer dat ik de sierletters 
op de ramen mocht tikken. Mijn mooiste 
herinnering aan het tikweekend? Dat 
ik er mee klaar was! Wat een klus was 
dat, maar wel ontzettend leuk. Het leuke 
was dat ik langs alle ramen mocht met 
mijn bloemetjes en spijkertjes. Bij ieder 
raam kwam ik andere mensen tegen 
die aan het tikken waren, wat het tikken 
ontzettend gezellig maakte.

‘Schatje, ik ben nog even aan het bouwen, ik kom voorlopig niet meer thuis...’
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Elke dag geopend van 17.00 tot 24.00 uur 

Wernhoutseweg 8 te Zundert
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Tel. 076 - 596 30 93  •  Mob. 06 - 55 75 71 36  •  www.adgoossens.nl
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Onbetwist uw specialist! 
 

uw adres voor: 
 Bemiddeling bij aan- en verkoop van uw  

woning, boerderij of grond; 
 Taxaties voor alle doeleinden; 
 Bemiddeling in agrarische rechten en melkquotum; 
 Advies bij onteigeningen 

 
Kijk ook eens op www.schalkmakelaardij.nl 

 
St. Bavostraat 39a – 4891 CG Rijsbergen 
Tel.: 076-5937000 – fax: 076-5966177 

e-mail: info@schalkmakelaardij.nl 
 

 

St. Bavostraat 30  •  4891 CJ  Rijsbergen  •   Tel. 076 5968169

WIJNCAFÉ  •  RESTAURANT  •  LUNCHCAFÉ
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Wanneer ontwerpers de poëzie te hand nemen...

Een liedje gehoord in je hoofd, samen 
tot een ontwerp gemaakt. Gekozen 
door een jonge, ambitieuze buurtschap. 
Langzaam de buurt steeds meer leren 
kennen. Waarom heeft die jongen altijd 
dat groene Plus-shirt aan? Valentijnsdag 
met Hilke en Marleen.  
Een grote tent, een berg volk, wauw 
wat een dijk van een constructie gaat 
dat worden. Lekkere hakkedellen na 
het bouwen, dat Schultenbrau is ook 
binnen te houden. Goed om je Whatsapp 
op stil te zetten. Audities, repetities. 
Laurens heeft ritme gevoel en Lars 
ook.  De nieuwe remix is prachtig, Het 
tempexwerk wordt steeds mooier, het 
schilderwerk is bijna klaar. Ze kunnen 
lopen op het dak als ze het kartonnen. 
Proeftikken: Geweldig, natuurlijk kan 
Rijsbergen ook siertikken. 
Voetballen op het veld, barbecueën, 
zwemmen aan de Boomkensevaart, 
Corsong, generale repetitie. 
Een laatste week nachtbraken en knallen. 
Drama, inkorten, heftige emoties, een 
nacht wakker liggen, vlotjes tikken en 
de wagen de tent uit. Tranen, wat is ie 
goed gelukt. De wagen naar Zundert, 
fi guranten in de visagie. Wat duurt dat 
lang, waarom zijn die bomen zo laag en 
breed? Door de Willem Pastoorstraat, 
aansluiten. Wat een feest in de optocht, 
geweldige reacties van het publiek. 
Weer tranen, veel tranen. 
Wat een geweldige buurt. Wat een 
prachtige zomer vol plezier, spanning en 
emotie.  We hadden er geen seconde van 
willen missen.

Werner &  Freek
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Corsokidz aan de macht!
DIT KEER GEEN STORTBUIEN TIJDENS MOOI KINDERCORSO

Aangemoedigd door een groep buurtgenoten in de 
Molenstraat trokken wagentjes van buurtschap Rijsbergens 
talentjes weer trots mee in het állergrootste corso van de 
wereld. Robbe vertelt er wat over.

Ik ben Robbe. Ik heb al vier keer mee gedaan met kindercorso. 
Onze wagentjes waren: Koppige jongens, Het kasteel, 
Badeendjes en dit jaar heette ons wagentje: De Rijsbergse 
DJ`s. Ik heb samen met Jesper en Jelle gebouwd. Papa en 
Peter hebben geholpen met lassen en daarna hebben we het 

wagentje geplakt. Op woensdag hebben we geschilderd. Op 
vrijdag hebben we bloemen geplukt. Op zaterdag hebben we 
bloemen gestoken en daarna op het wagentje getikt. Mama 
heeft ons een beetje geholpen, en ik heb het siertikwerk (letters 
op het wagentje) gedaan, samen met Daan en Jesper. De letters 
R J J staan voor onze namen. `s Avonds hebben we lekkere 
pannenkoeken gegeten.
Zondag hebben we meegedaan met de optocht. Na de optocht 
kregen we een zak snoep. We hebben op het veilingterrein 
gespeeld op de luchtkussens en gedanst op het podium! Het 
was een leuke dag.

Hoi ik ben Roy Huijbregts en zit in groep 7b van de St. Bavoschool.

 Ik heb de wagen God is a DJ nagemaakt van lego. Wij waren met groep 7 naar 

de corsotent van rijsbergen geweest en daar hadden we ook drie dingen dingen 

gedaan zoals naar het lassen kijken en een stang ijzer door knijpen, plakken op 

de steigers en tikken op een tempex plaat. Ik vond de wagen van Rijsbergen heel 

mooi en heel groot en daarom heb ik hem nagemaakt!



Prachtige ontwerpen
Het werden weer geweldige uren voor 
de groepen van meneer Adrie en 
juffrouw Saskia en Claudia. In de tent 
mochten de klassen gesplitst in drie 
groepen aan de slag met alle 
onderdelen van het corso! Van 
uitleg over het bouwen van de 
tent en het aantal bloemen op een 
wagen (weten jullie het nog?), tot 
het zelf leren plakken en meekijken 
met het lassen van het ijzer. En, 
wat vonden jullie het leukste? Het 
kijkje op de bovenste steiger? Of 
toch het maken van jullie eigen 
ontwerp in bloemen? Vooraf waren 
alle groepjes namelijk op school 
fanatiek aan het tekenen en kleuren 
geweest (natuurlijk allemaal in de 
stijl van onze wagen God is a DJ), 

om dat vervolgens met echte dahlia’s 
op een tableau te maken! De resultaten 
waren prachtig, wát een talenten!

Een écht corsodiploma!
Wat deden ze het geweldig. Jullie konden 
allemaal al zo goed plakken, dat ook 
op de grote wagen al velen mochten 
meehelpen! En dat ging natuurlijk na 

school door, want de tent is altijd 
open voor iedereen die wil helpen. 
Wat vonden we het geweldig dat 
jullie massaal kwamen helpen 
in het tikweekend! Komen jullie 
volgend jaar weer?
Als beloning voor de leuke dag, 
zijn jullie nu allemaal in het bezit 
van een echt corsodiploma. 
Bewaar die goed! Daarmee bewijs 
je dat jij een échte corsobouwer 
bent! Wij vonden het heel gezellig, 
natuurlijk ook dat alle papa’s en 
mama’s meekwamen. Tot in het 
volgende corsojaar!
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Vele talenten ontdekt in groepen 7 St. Bavoschool
Of we het succesvolle bezoek aan de tent van alle groepen 7 vorig jaar een vervolg geven? Natuurlijk! Als het aan ons ligt, 
nodigen we de hele Sint Bavoschool uit, maar dan wordt het een beetje druk in de tent. Daarom nodigen we graag ieder jaar alle 
groepen 7 uit om niet alleen kennis te maken met het corso, maar ook om zelf te leren bouwen!
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Ruilhandel in de corsostijl
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Toine Graumans is een vaste kracht 
binnen het bloementeam van onze 
buurt. Hij houdt zich bezig met de 
bloemenhandel, een voor velen 
ondoorzichtig wereldje. Waarom toch 
altijd die stress in het tikweekend?

Het vak van bloemenhandelaar, hoe 
moeten wij dat zien? 
Het is eigenlijk meer bloemenruil dan 
handel, hoewel er soms ook gekocht 
en verkocht wordt. De hoofdtaak van 
de bloemenruiler is zorgen dat er in het 
tikweekend de juiste bloemen zijn voor 
de inkleuring van de wagen. Dit jaar 
ben ik voor het eerst geheel betrokken 
geweest bij de ruil. Daarnaast zit ik samen 
met Jan Dictus vanuit Rijsbergen in de 
Bloemencommissie, het centrum van de 
bloemenhandel in Zundert. 

Beschrijf die Zundertse dahliahandel 
eens.
Ieder buurtschap heeft zijn eigen 
‘bloemenhandelaar’, die aan het begin 
van het corsojaar het eigen veld en de 
benodigde bloemen voor de wagen 
inventariseert. Jantje heeft soort A 
veel op eigen veld staan en soort B 
nodig, terwijl Pietje het omgekeerde 
heeft. Vervolgens vindt er veelal via 
telefonisch contact ruilhandel plaats 
tussen de buurten. Daarnaast kan ieder 
buurtschap nog bloemen bijkopen 
van de Bloemencommissie voor wat 
men via ruil niet voor mekaar krijgt. Of 
die bestellingen leverbaar zijn met het 

tikweekend, is ieder jaar weer spannend. 
Dahlia’s blijven een natuurproduct, dus 
je weet nooit hoeveel er daadwerkelijk 
zullen zijn.

Hoe verliep het afgelopen tikweekend 
voor jou?
Het tikweekend was bijzonder hectisch, 
het waren tropendagen. Toch was het 
heel leuk om te doen. Ik ben echt positief 
verrast over de samenwerking met de 
andere bloemenruilers, die hebben me 
heel goed wijs gemaakt in dit wereldje! 
Het resultaat was dat onze wagen toch 
weer vol met bloemen door Zundert 
kon rijden.

Eigenlijk rol je er onnozel in…

We richten de spotlights weer eens op een nieuwe buurtgenoot. Een ervaren man in 

het corso, zo blijkt. Momenteel een van de vaste krachten op ons bloemenveld.

Jan Theuns is geboren in Zundert, en bouwde vroeger actief mee bij buurtschap 

Laarheide. In 1967 voor het laatst. Toen verhuisde hij naar Rijsbergen.

Jan is dit jaar voor het eerst bij buurtschap Rijsbergen mee gaan helpen op het 

bloemenveld. Hij is hier terechtgekomen door zijn vrouw Hilda, die al sinds 2009 

heel actief is in de bloemenploeg. Op een mooie zaterdag ging Jan een keertje mee, 

en meteen sloeg het virus toe.

“Nu ik met pensioen ben, heb ik meer tijd voor andere dingen. Op een zaterdag 

was het echt lekker weer. Ik ben toen een keer met mijn vrouw meegegaan naar 

het bloemenveld, en dat beviel me eigenlijk best. Eigenlijk rol je er onnozel in…….

Eerst ging ik mee hakken, en later ook bloemen plukken. Dat vind ik het mooiste werk. Maar hakken is 

ook leuk hoor. Vier dagen per week ben ik daar samen met mijn vrouw mee bezig geweest. Als het er 

dan weer allemaal netjes bij ligt, dan heb je daar echt voldoening van.

Ik vond onze wagen perfect. Hij had hoger mogen eindigen, zeker een plaats of drie, vier. Maar dat 

maken wij niet uit. Als je ziet wat een applaus we kregen!

De sfeer op het veld is altijd heel prettig. Er wordt wel eens gekheid gemaakt. Dat hoort er ook bij!”



Heel het jaar feesten
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Een wagen bouwen? Oh, ja, dat doen 
we ook nog wel eens tussendoor. 
Maar waarom zijn we een buurtschap? 
Om lol te hebben! Al is het op het 
buurtfeest, tijdens de Corsong, leuke 
activiteiten of Corso zelf; gezelligheid 
maken we overal!

Hogestraat 29
4891 CA Rijsbergen

www.vceurope.nl



Heel het jaar feesten

De Harmoniezaal
Café  Marktz icht

St. Bavostraat 62

4891 CK Rijsbergen

Tel: 076-5961225
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www.techniek.nl



Ontwerpkeuze 2013 binnen de buurt
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Natuurlijk zijn de voorbereidingen voor corso 2013 alweer in 
volle gang, en zo ook de gang naar ons nieuwe ontwerp om 
te schitteren op zondag 1 september 2013! Dit jaar is er, in 
tegenstelling tot vorig jaar, gekozen voor een zogenaamde 
‘besloten-, open inschrijving’ te houden. Wat dat wil zeggen? 
Simpel. Iedereen die bij ons buurtschap is betrokken, heeft 
het recht om in te dienen. Het is toegestaan om dit eventueel 
samen te doen met een extern persoon. Het bestuur heeft 
er alle vertrouwen in dat onze buurt genoeg kwalitatief 
goede ontwerpers/aspirant-ontwerpers bevat die sterke 
ontwerpen op tafel kunnen leggen tijdens de ontwerpkeuze 
op vrijdagavond 4 januari 2013 in de Harmoniezaal! Dan is 
iedereen uiteraard vanaf 20.00u weer welkom.

Een ontwerp indienen? Dat kan nog tot en met 15 december 
via secretariaat@buurtschaprijsbergen.nl. 19 december vindt de 
voorselectie bij de kiescommissie plaats. Bij inschrijving worden 
de verdere eisen toegezonden.

Agenda

15 december 2012  Deadline inschrijving ontwerpen 2013 

 (Gesloten verkiezing)

19 december 2012 Voorselectie kiescommissie ontwerpen 2013 

 (Harmoniezaal)

4 januari 2013 Jaarvergadering en ontwerpkeuze (Harmoniezaal)

12 januari 2013 Vaandelfeesten Laer-Akkermolen (CCZ, Zundert)

26-27  april 2013 Tent bouwen (Bouwplaats)

27 april 2013 Knollen planten (Bloemenvelden)

Juni 2013 Uitgave CorsoCourant (huis-aan-huis)
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Ontwerpkeuze 2013 binnen de buurt
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