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VOORWOORD

Lekker bouwen

Je hapt je laatste stuk gehaktbal weg en kijkt eens op de klok. Het is 18.30u. Wat ga je vanavond eens doen? Netflix 
spookt door je hoofd, de was doen, of toch de heg snoeien? Nee, het wordt de corsotent vanavond! Nog even lekker op 
de bank landen, Instagram doorscrollen, omkleden en de auto in. 

Om 19.30u kom je aan in de tent. Je maakt een praatje met tien verschillende buurtgenoten en pakt je spullen om wat 
lasjes te leggen. Koffie. Extra koekje meesmokkelen. Nog ff langer na-buurten. Door met lassen, even een paar flinke 
slagen maken. En om 22.00u een koud biertje met de bouwers. Buurten over niks. En daarna lekker naar huis.

Het klinkt misschien saai, maar zo’n avondje lekker bouwen is precies waar ik zo naar uitkijk in 2020. Mijn 
voorzittersperiode zit er namelijk op. 10 januari geef ik het stokje definitief over aan René de Theije. Na 5 jaar 
voorzitterschap en 10 jaar bestuur is het mooi geweest. 

In die jaren heb ik zo’n onbezorgd avondje bouwen best gemist. Je bent wel in de tent, maar bent snel bezig met 
randzaken. Organisatorische dingen, buurtgenoten die een vraag hebben. (Ex)-bestuursleden zullen het gelijk herkennen. 
Zomaar de tent in en uitlopen zonder zorgen zit er niet zo snel in.

Maar waarom ben je dan ooit het bestuur ingegaan, Lars? Voor mij was dat heel logisch toen ik 18 was. Ik wilde dingen 
verbeteren. De buurt groter maken, mooier maken, beter maken. Hogere prijzen behalen, meer jeugd betrekken, een 
mooie gemeenschap bouwen waar mensen graag naartoe komen. Ik voel me er verantwoordelijk voor. En als je dat dan 
ziet groeien, dan krijg je daar veel voldoening voor terug.

Spijt van de afgelopen jaren zal ik dan ook nooit krijgen. Ik hoop dat velen mij zullen volgen en dezelfde voldoening uit 
het bouwen aan ons buurtschap halen als dat ik al die jaren heb gehad. Maar voor mij is het nu: even lekker bouwen.
Ik wil al mijn mede-bestuursleden, buurtgenoten, Rijsbergenaren, collega-voorzitters, sponsoren en andere lezers 
bedanken voor de mooie periode en René ongelooflijk veel succes wensen!

Tot snel in de tent.

Lars Verpalen
Voorzitter
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Drie ontwerpers uit Zundert met een idee voor een wa-
gen en een corsobuurtschap uit Rijsbergen, het bleek 
een match made in corso heaven. Dat de 16e prijs 
enigszins tegenviel, valt compleet in het niet bij hoe 
ontzettend gezellig en positief het bouwjaar door alle 
buurtgenoten werd ervaren. En daar gaat het natuurlijk 
écht om, die gezelligheid tijdens de avonden in de tent. 
Het ontwerperstrio dat dit jaar voor het eerst kennis 
maakte met het bouwen aan een corsowagen over de 
grens van hun vertrouwde Buurtschap Laarheide is 
dan ook zeer te spreken over die goede sfeer tijdens 
het corsoseizoen, waar zij zelf een groot aandeel in 
hadden. Samen met hen blikken we terug op 2019 en 
kijken we uit naar wat 2020 ons zal brengen.

Als buurtschap heb je samen met de ontwerpers een geza-
menlijk doel, namelijk een corsowagen op straat zetten. 
Het is dus geen verrassing dat wanneer je samen naar iets 
toewerkt er een goede klik ontstaat. Echter had niemand 
van zo’n goede klik als afgelopen jaar durven dromen. De 
ontwerpers zelf ook niet. “Het was sowieso een spannen-
de stap om je eigen vertrouwde buurtje achter te laten om 
naar een ander buurtschap te gaan,” vertelt Brian, “maar 
we hadden niet kunnen bedenken dat we in zo’n gewel-

dig buurtschap terecht zouden komen. Het is altijd maar 
de vraag of het veranderen van buurt zou werken, maar 
het werkte!” Jeremy vult aan: “Doordat het tussen ons als 
ontwerpers goed klikte had ik wel verwacht dat we onze 
gezelligheid naar de buurt konden uitstralen. Het is fijn dat 
dat in de praktijk ook goed gebeurde.” “Ik vond het super 
tof dat het zo liep,” beaamt Joeri, “het was erg fijn dat 
iedereen er vrij open in stond en ons de kans gaf om bij de 
groep te horen, dat is hartstikke goed bevallen.”

“MIJN FAVORIETE MOMENTEN WAREN 
HET LEKKER LASSEN MET DE JONGE 

MANNEKES VAN DE BUURT, OOK OM DIE 
WAT BIJ TE KUNNEN BRENGEN”

De drie ontwerpers kijken dan ook terug op een erg fijne 
bouwperiode. Niet alleen hebben de heren genoten van de 
gezellige en soms tot erg late avonden in de tent, ook was 
het bouwproces volgens de mannen erg relaxt. Jeremy legt 
uit: “We hebben bijna geen stress gehad, we hebben rustig 
kunnen bouwen en alles altijd goed kunnen overleggen.” 
“Iedereen was gemotiveerd, zowel jong als oud,” vervolgt 
Joeri, “mijn favoriete momenten waren dan ook wel het 
lekker lassen met de jonge mannekes van de buurt, ook 
om die wat bij te kunnen brengen. Ook beviel het me goed 
dat ik lekker maf heb kunnen doen buiten de comfort van 
Buurtschap Laarheide.” Brian kan daar over mee praten, 
die tijdens de Vreemde Bieravond zijn creativiteit kwijt kon 
in het meeschrijven aan een bijzondere corsong. Voor hem 
was het winnen van de Corsong dan ook zeker een favoriet 
moment van het afgelopen corsojaar. “Wat begon als een 
grap is uiteindelijk een klein hitje geworden in het Zundert-
se. Prachtig!” “Minder leuk waren wel de katers,” vervolgd 
Jeremy met een bezwaard gezicht. “Echt ongekend, na de 
barbecue was ik verbaasd dat ik nog leefde.” De mannen 
lachen.

Een ander minder leuk moment voor het ontwerper-
strio was uiteraard toen op zaterdagnacht de accu van 
de wagen kapot klapte, slechts enkele uren voordat de 

GEZELLIGHEID, KATERS EN
EEN FIJNE SAMENWERKING
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wagen de tent uitgereden moest worden. Brian licht toe: 
“Het tikweekend ging eigenlijk gesmeerd, we wisten dat 
we veel kisten er op moesten slaan en dat ging heel erg 
goed. Zaterdagavond laat dacht ik zelfs; ik kan nog wel 
een paar uur naar bed als het zo doorgaat. Totdat de accu 
klapte, flinke domper, maar complimenten hoe de buurt-
schap daarna met de allerlaatste energie toch terug in de 
tent gaat om die wagen af te maken. Dat maakt corso de 
mooiste hobby wat er is, die saamhorigheid is prachtig. 
Misschien was daarom de wagen uit de tent rijden mis-
schien emotioneler dan normaal, er viel een grote last van 
onze schouders af en het leek net alsof de maquette naar 
buiten reed. Kippenvel!”

Voor Joeri blijft het moment dat we de 16e prijs bleken te 
hebben gehaald zijn minst favoriete herinnering aan het 
Corso van 2019. “Toen kon ik wel door de grond zakken. 
Niet zozeer omdat ik baalde dat we zestiende waren, of 
dat een idee van mij zestiende was geworden, maar vooral 
omdat ik het eigenlijk niet had kunnen waarmaken bij 
jullie als Buurtschap Rijsbergen. Jullie hebben er zo hard 
voor gewerkt en tijd in gestoken en daar voel je je toch 
wel verantwoordelijk voor. Dat zit me nog steeds wel heel 
dwars. Dat lag absoluut niet aan mensen van de buurt dat 
ik me zo voel, de reactie van de buurt viel reuze mee en 
benadrukte vooral het gezellige bouwjaar. Dat verlichtte 
een klein beetje de pijn.” Brian vult aan: “In eerste instantie 
voelde het als een domper, maar als je alles relativeert dan 
staan we misschien wel op de goede plek. Ik vond de re-
actie van de buurt zeer positief, vooral alleen maar lovende 
woorden gehad over de bouwperiode. Dit gaan we vol-
gend jaar lekker overdoen, maar dan met een betere prijs.”

“DIT GAAN WE VOLGEND JAAR LEKKER OVER-

DOEN, MAAR DAN MET EEN 
BETERE PRIJS”

Terug naar de betere momenten, zoals het corsofeest 
zelf. Hoe hebben de mannen die twee dagen ervaren met 
Buurtschap Rijsbergen? “Net zo gezellig als het bouw-
seizoen en niet heel anders dan we gewend zijn,” aldus 
Brian. “We hebben met z’n allen lekker maf gedaan en we 

hebben een heerlijk corso gehad,” vult Joeri aan. Jeremy 
laat weten dat hij hard genoten heeft van het feesten met 
de buurt, wellicht juist te danken aan de zestiende prijs. “Ik 
denk ook; hoe lager de prijs, hoe leuker het feestje, want 
we hebben echt een goed feestje gemaakt.”

Al een aantal weken voor dat feest plaatsvond erkende 
het bestuur hoe fijn het bouwseizoen verlopen was en hoe 
goed de samenwerking tussen het ontwerperstrio en de 
buurtschap ging. Het bestuur ging daarom met de heren 
in gesprek over de toekomst en of ze interesse hadden om 
in 2020 weer voor Buurtschap Rijsbergen te ontwerpen. 
Die interesse hadden ze zeker en een aantal weken na het 
Corso werd bekend gemaakt dat Brian en Jeremy in 2020 
zouden terugkeren als ontwerpers. Joeri liet weten een 
jaartje over te slaan, in verband met het verbouwen van 
zijn huis. “Nou, het echte verhaal is eigenlijk dat ik gewoon 
geen zin meer heb om met die andere twee te ontwerpen,” 
grapt hij. De andere twee moeten lachen. “Nee hoor, als ik 
mijn verbouwing niet had dan had ik zeker met deze twee 
weer bij Buurtschap Rijsbergen willen ontwerpen. Ik ben 
ook heel blij dat Brian en Jeremy de kans grijpen om weer 
bij jullie aan de slag te gaan.”

Twee van de drie zullen we volgend jaar dus terug zien als 
ontwerpers, maar wat kan Buurtschap Rijsbergen in het 
corsoseizoen van 2020 van deze twee mannen verwach-
ten?  “Een uitdagend ontwerp, misschien wel op alle fron-
ten,” zegt Brian mysterieus. “Het zal vooral technisch een 
lust voor het oog worden.” “Ja,” lacht Jeremy, “jullie gaan 
het echt heel zwaar krijgen.” Hij lacht. “Nee, we gaan weer 
een lekker bouwjaar tegemoet, waarin wij de feedback die 
tijdens de evaluatie genoemd werd zullen meenemen. Een 
groot deel van jullie kennen we nu al en ik denk dat we 
een leuke wagen gaan bouwen.” Hij denkt even na en zegt 
vervolgens: “Nee, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Verder 
ook veel goede feestjes in ieder geval. En een leuke wagen 
met een leuke prijs. We hebben er in ieder geval weer heel 
veel zin in!”
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De jury van het corso gaf onze wagen Rif een 16e 
plaats. Daarmee moesten we na drie jaar afscheid 
nemen van een plek in de top 10. Het was een domper 
en voor sommigen zeker een teleurstelling, anderen 
hadden wel een lage prijs verwacht, maar toch niet bij 
de laatste vijf. We hebben gelukkig kunnen genieten 
van een heerlijk bouwjaar en het feestje was er niet 
minder om. Desondanks is het wel de moeite waard 
om te weten waarom de jury ons zo’n lage plek heeft 
toegewezen. Daarom wordt er zoals elk jaar een jury-
rapport geschreven. Lees hier wat de jury te vertellen 
had over Rif:

Een mooie mash-up van kleurrijk koraal. Met mooie details, 
een vrij fel kleurenpalet. De wagen mist hier en daar wat 
rustpunten in de overvloed aan kleuren. Daardoor wordt 
deze nogal massief, witte koralen kunnen hier voor de nodi-
ge afwisseling zorgen.

Het leven onderwater is erg mooi en ook vaker vertoond, 
ze verkopen er kleurentelevisies mee. Je kunt er in deze 
tijd een noodzaak qua aandacht aan koppelen. Maar dat is 
merkwaardig genoeg niet de boodschap van deze traditio-
nele corsowagen.

Wat ook wordt gemist is het onderwaterleven met be-
weging, de soepelheid en het gewichtloos zijn. Rondom 
een rif is er een enorme bedrijvigheid van flora en fauna. 
Dit geeft een kans wat meer sierlijkheid in het ontwerp te 
brengen. Nu trekt er een fraai, maar massief blok voorbij. 

Het mist alle subtiliteit die je van een rif mag verwachten en 
schiet zo zijn doel voorbij.

De grootste kritiek is het plots tonen van de met kranten 
beplakte binnenkant van de wagen, via een soort van 
luiken. Het gebeurt op een afgesproken moment, voor de 
kijker zonder duidelijke redenen, subtiliteit en schoonheid. 
Het is niet schurend of opwindend. Het zorgt enkel voor 
verwarring en onbegrip. Ook omdat de personen er vrij 
vragend en dramatisch bij kijken. Ze lijken werklui voor te 
stellen die wat vies zijn gemaakt. Het nut van deze animatie 
is één groot vraagteken. Was de binnenkant beplakt met 
afval zoals plastic flesjes en rietjes, dan had het een protest 
kunnen uitbeelden.

Reactie van de buurtgenoten
We lieten het juryrapport lezen aan buurtgenoten Wendy 
van Gils en haar zoon Kaz, die samen ieder jaar trouw hel-
pen komen tikken. We vroegen vervolgens naar hun reactie 
over het jury oordeel:
“Wij vinden deze kleurrijke wagen zeker geen massief blok. 
Wij vinden hem heel mooi en zeker van een afstand echt 
super gaaf! We snappen wel dat de binnenkant wat vragen 
op riep. Dit was ook wel de bedoeling, maar misschien 
was de boodschap inderdaad beter overgekomen als 
de binnenkant met plastic afval of zwart was afgewerkt. 
Wij vonden het in ieder geval een super leuk en gezellig 
tikweekend en hopen op weer zo’n geweldig jaar ‘met een 
wat hogere plaats’ als dit jaar.”

WAT VOND DE JURY 
VAN ONS RIF?
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Wie wel eens samen met Leco Marijnissen gebouwd 
heeft of tijdens de koffiepauze bij hem in de buurt heeft 
gezeten weet het maar al te goed: Leco praat graag. 
Of zoals hij zelf zegt: “Ik heb gewoon veel te vertellen.” 
Hoewel het voor iedereen binnen de buurt een leuke 
verrassing was, was het ook voor niemand een won-
der toen bekend werd dat Leco het Kindercorso mee 
mocht presenteren op de Markt. Het was een droom 
van de praatgrage dertienjarige die werkelijkheid werd.

Het begon allemaal een jaar gele-
den in de tent, toen de omroepers 
van het corso langs kwamen om 
meer te weten te komen over onze 
wagen Sereen. Daar was ook Ton 
Biemans bij, die niet alleen vanuit 
Stichting Bloemencorso Zundert 
de begeleider is van alle omroe-
pers, maar zelf ook jarenlang 
samen met Koen Schyvens op de 
Markt het corso heeft omgeroepen 
en de stem was achter de magi-
sche woorden: “Jullie mogen stop-
pen!” Een buurtgenoot tikte Leco 
aan en wees naar Ton. “Bij hem 
moet je wezen, als je ook omroe-
per wilt worden.” Dat liet Leco zich 
geen tweede keer zeggen, meteen 
stapte hij op Ton af en verklaarde 
dat hij ook wel eens zou willen 
omroepen. Toen hem een jaar later 
werd gevraagd of hij het Kinder-
corso mee wilde presenteren zei hij 

volmondig: “Ja!”

“HET WAS EEN ERVARING DIE NIET 
IEDEREEN ZOMAAR KAN MEEMAKEN”

“Ik dacht yes!, ik wil meteen beginnen, ik heb er zin in!” 
vertelt Leco. Natuurlijk was het nog even wachten tot het 
Kindercorso zo ver was, maar er moesten ook wat voor-
bereidingen getroffen worden. “Een dag van te voren zijn 
we langs verschillende bouwplaatsen geweest waar de 

wagentjes werden gemaakt, zodat we de meeste wagen-
tjes van te voren al gezien hadden. Het was leuk om te zien 
hoe de wagentjes gemaakt werden. Verder kregen we een 
programmaboekje waarin alle wagentjes stonden, zodat we 
erbij konden schrijven wat we tijdens de optocht over de 
wagentjes wilden vertellen.”

Leco is erg trots dat hij voor het omroepen gevraagd 
is. “Het was een ervaring die niet iedereen zomaar kan 
meemaken.” Hij vertelt hoe hij van te voren helemaal niet 
zenuwachtig was en er alleen maar heel veel zin in had om 
het te mogen doen. Totdat hij met de microfoon in de hand 
klaar stond om te beginnen, toen begonnen de zenuwen 
toch wel te komen. “Het ging beter toen ik eenmaal bezig 
was. Ik keek gewoon naar welke wagentjes er aan kwamen 
en welke ik leuk vond om wat over te vertellen, of vragen 
over te stellen. Dan lieten mijn mede-omroepers mij dat 
doen en werd het alleen meer heel erg leuk om te doen.”

“KINDEREN DACHTEN SOMS DAT IK EEN 
JURYLID WAS, ZE GAVEN MIJ OOK 

ALLEMAAL SNOEP.”

Waar Leco ook zenuwachtig voor was, was dat de nieu-
we burgemeester Joyce Vermue op de tribune zat, die hij 
vervolgens mocht interviewen. “Ik heb van te voren goed 
geoefend op haar naam. Het was ook wel leuk om te doen 
en ik vond het ook zeker een eer.” Verder vond Leco het 
erg leuk toen hijzelf gepresenteerd werd als nieuwe pre-
sentator. “Kinderen dachten soms dat ik een jurylid was, 
ze gaven mij ook allemaal snoep.” Ook blikt Leco terug op 
een ander bijzonder en voor hem moeilijk moment aan het 
begin van de dag. “Ik vroeg toen iets aan een kindje en 
die begon te huilen. Toen wist ik niet zo goed wat ik moest 
doen.” Gelukkig waren zijn collega omroepers er die op dat 
soort momenten konden bijspringen.

Ondanks dat ene moment heeft Leco zich uitstekend 
vermaakt en vond hij het heel gaaf om te mogen doen. Of 
hij er volgend jaar daadwerkelijk weer bij staat als presenta-
tor is nog niet bekend, maar hij zou het wel heel erg graag 
willen.

EEN DROOM DIE WERKELIJKHEID WORDT:
PRESENTEREN VAN HET KINDERCORSO



Voor alle voorkomende werkzaamheden in Loon-& Grondwerk 
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VOOR ONAFHANKELIJK
FINANCIEEL advies....

Van Dongen Financieel Adviesbureau is een onaf-
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alsmede het bemiddelen in financiele producten.
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Voor deze editie hebben we Rijsbergenaar Kees 
Verkooijen gevraagd wat corso voor hem bete-
kent. Daarnaast vroegen we hem naar De Kou-
tershof waar hij bestuurslid is. 

‘Als rasechte carnavalsvierder ben ik niet actief in het cors-
ogebeuren, maar heb het wel altijd met interesse gevolgd. 
Ik vind het ontzettend knap wat buurtschap Rijsbergen in 
de afgelopen jaren gepresteerd heeft. Dan bedoel ik niet 
alleen de behaalde prijzen, maar vooral wat zij organisato-
risch voor elkaar gebokst hebben en de mooie nieuwbouw 
die gerealiseerd is. Ik wens buurtschap Rijsbergen dan ook 
veel succes en vooral plezier toe met het realiseren van hun 
plannen en het bouwen van de wagens’.

‘Corso is voor mij op de eerste zondag van september op 
het fietske met vrienden naar Zundert, bij de Willaert een 
soepke eten en dan in de Manderslaan bij het terras van de 
Willaert naar het corso kijken. Daarna het dorpke in, nog 
wat napraten over de optocht en dan als het donker gaat 

worden weer met volle snelheid bergaf naar Rijsbergen’.
‘Verbaasd waren wij wel dit jaar dat de Molenstraat zo leeg 
was toen wij daar aankwamen om de andere kant van 
de wagens te zien. Al het publiek leek wel naar de veiling 
gegaan te zijn en rond het gemeentehuis (sorry, raadhuis) 
was plaats genoeg om alles weer voorbij te zien komen en 
ontbrak nu de spanning en gezelligheid’.

De huiskamer van Rijsbergen
Kees is lid van het bestuur van De Koutershof. De huiska-
mer van Rijsbergen, zoals zij dit als bestuur noemen. ‘Wat 
de meeste Rijsbergenaren niet weten, is dat De Koutershof 
van ons als dorp is en niet van de gemeente Zundert. Wij, 
dus alle inwoners van Rijsbergen, moeten zorgen dat dit 
gemeenschapshuis behouden en in goede staat blijft voor 
ons dorp. Daar kunnen alle bewoners aan meehelpen. 
Natuurlijk krijgen we ook jaarlijks een steuntje in de rug van 
de gemeente Zundert’.

Het bestuur van De Koutershof is bezig met het treffen van 
maatregelen wat betreft onderhoud en energiezuinig zijn. 
Kees: ‘Wij lopen met flinke plannen rond om de taveerne 
eens flink op te frissen. Voor deze plannen hebben we al 
flink wat steun gekregen van Rijsbergse ondernemers. Wij 
zijn zeer dankbaar dat zij ‘vriend van Koutershof’ zijn en 
ons met advies en hulpmiddelen terzijde staan’.

De Koutershof krijgt elke week minimaal 900 bezoekers 
binnen en het bestuur zet zich dan ook in om de huur en 
de prijzen van de horeca betaalbaar te houden en is ook 
bezig om de activiteiten uit te breiden. ‘Bedrijven en orga-
nisaties die willen vergaderen of bijvoorbeeld een inspira-
tiedag willen houden zijn bij ons van harte welkom! Ook op 
cultureel gebied willen we naar mogelijkheden zoeken om 
de activiteiten in onze grote zaal uit te breiden. De Kou-
tershof is een multifunctioneel gebouw van Rijsbergen voor 
Rijsbergen! Wordt daarom vriend van De Koutershof’.

OM DE TAFEL MET...
KEES VERKOOIJEN



 
 
 
 
 

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

 

 

 

Een uniek leven  
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             Meer dan alleen golf...
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www.deturfvaert.nl - 076 5968354 

18 holes Inland Links golfbaan 

Turfvaert Golfacademy  
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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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Het prachtige bouwseizoen is alweer even af-
gelopen, de knollen liggen weer droog opge-
slagen en Brain & Jeremy zijn zelfs alweer aan 
het schetsen geslagen voor het ontwerp van 
2020. Maar voor we echt door konden naar 
een nieuw bouwjaar, moest het buurtfeest 
nog even de revue passeren! 

Om 6 uur werd er door een grote groep buurt-
genoten verzameld bij Restaurant De Tijd. Hier 
werd er een heerlijk buffet voorgeschoteld waar 
niemand iets aan te kort kwam. Het eten gaf 
zelfs zoveel energie en goede moet, dat Jesse 
opstond en iedereen uitnodigde om mee naar het 
café te gaan. Dit klonk als een goed idee, en dus 
vertrok een stoet van buurtgenoten op naar het 
noorden, richting Café ‘t Krisje.

De nodige drankjes volgden hier al snel waardoor 
het niveau in rap tempo steeg. Om maar enkele 
voorbeelden te geven: Henk en Jan bevestigden 
nog eens hoe mooi het Rijsbergse bloemenveld 
er wel niet bij had gestaan, Mike liet zijn tranen 
weer eens ouderwets over zijn wangen rollen van 
het lachen en bij Corry werden de heupen weer 
eens lekker losgegooid. Mede door de nodige 
biertjes en wijntjes van Christel, kon de avond 
eigenlijk al niet meer stuk. 

Ook waren er enkele formaliteiten die afgewerkt 
moesten worden. Natuurlijk werden onze ont-
werpers, Joeri, Brian en Jeremy, nog even in het 
zonnetje gezet. Hiermee werden zij nog eenmaal 
bedankt voor een top-seizoen. Verder was er 
zoals elk jaar de kans om de Corsokenner in te 
vullen waarbij je een voorspelling kan doen wie 
er het corso gaat winnen, met hoeveel punten en 
niet onbelangrijk, hoe wij gaan eindigen. Dit jaar 
zat Maxine er het dichtste bij, waarmee zij dit jaar 
een vermelding op de Gouden Plank verdiend 
heeft. Andere prijzen werden uitgereikt aan Bo en 
Stijn voor hun gulheid naar de catering. Ook heel 
belangrijk!
 
Nu op naar een nieuw seizoen met nog veel meer 
nieuwe memorabele momenten!!

BUURTFEEST VOOR 
IN DE BOEKEN



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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Elk jaar komen er nieuwe mensen een kijkje ne-
men bij Buurtschap Rijsbergen en soms bevalt 
het zo goed dat ze terugkomen om te bouwen. 
Dat vinden wij erg leuk en gezellig! En daarnaast 
zorgt nieuwe aanwas er natuurlijk ook voor dat 
we kunnen blijven bestaan! Twee van deze nieu-
we gezichten zijn Jorick Oudenaller (21) en Sofie 
Smits (19). Beiden zijn afkomstig uit Breda. Sofie 
studeert aan de HKU en volgt daar de opleiding 
Theatervormgeving. Jorick is net klaar met zijn 
studie tot lichttechnicus.

Hoe zijn jullie uit Breda in de tent van Buurtschap 
Rijsbergen beland?
Jorick “Ik kende Joris Martens al via mijn opleiding tot 
lichttechnicus en Joris vroeg of het me leuk zou lijken 
om mee te gaan naar de corsotent. Dit heeft er vorig 
jaar al toe geleid dat ik de laatste twee weken ben 
komen helpen en dat is zo goed bevallen dat ik dit 
jaar vanaf het begin heb meegebouwd.”
Sofie “Jorick is mijn vriend en hij vroeg of ik het leuk 
zou vinden om mee te gaan. Ik was natuurlijk heel 
nieuwsgierig wat hij er zo leuk aan vond en dus ging 
ik toen een keer mee. Dat is toen zeker niet bij die ene 
keer gebleven.” 

Wat hebben jullie dit jaar gedaan in de tent?
Na een spoedcursus lassen en vormen, hebben ze 
beiden dit jaar volop mee gelast aan het koraal en de 
rest van de wagen. Nadat het lassen klaar was, zijn 

Jorick en Sofie gaan plakken en hebben ze meege-
holpen met verven en tikken. Daarnaast heeft Jorick 
ook de wagen mee door de straten van Zundert 
geduwd!

Hoe is je eerste jaar bevallen?
Sofie “Ik had al wel eens van het Corso gehoord, 
maar nog nooit gezien. Daarom vond ik het een hele 
beleving om te zien en om aan mee te mogen wer-
ken. Ik kwam in een soort grote familie terecht waarin 
iedereen welkom is en van elkaar leert. Jong of oud, 
iedereen hielp mee! Ik heb heel veel dingen geleerd en 
ik heb het echt mega gezellig gehad.”
Jorick “Het was heel gezellig en je valt al snel binnen 
de groep. Lekker samen bouwen aan een wagen en 
ook zeker na het bouwen is het nog heel gezellig. Ook 
de activiteiten, zoals de barbecue en de kampvuur-
avonden, zijn heel leuk!”

Wat vond je van de uitslag van dit jaar?
Sofie en Jorick vonden het jammer dat we niet hoger 
waren geëindigd. “Je werkt er maanden ontzettend 
hard aan en dan valt zo’n 16e plek toch tegen. Maar 
het was een ontzettend leuk bouwjaar en een ontzet-
tend leuk feest en dat is natuurlijk het belangrijkste. 
Na Corsozondag kort geslapen en dan de volgende 
dag weer door!”

NIEUWE MENSEN
IN DE TENT!



 
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 
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Binnen Buurtschap Rijsbergen zijn er meerdere com-
missies die de buurtschap maakt tot wat ze is. Denk 
aan de activiteitencommissie, die afgelopen maanden 
een fantastisch buurtfeest en mannen/vrouwenavond 
hebben georganiseerd. Of dan de cateringcommissie, 
zonder wie onze bouwers na een avondje bouwen toch 
bijzonder dorstig zouden zijn. Geen bloemenwagen 
zonder bloemen van de bloemencommissie en geen 
wagen om ze op te tikken bij een gebrek aan bouw-
commissie. En wat dacht u van deze CorsoCourant, 
die u niet had kunnen lezen zonder het werk van de 
PR-commissie. Deze laatste commissie doet echter 
meer dan alleen het realiseren van dit blad. Zo houden 
zij de social media van de buurtschap bij, organise-
ren ze rondleidingen in de tent voor leerlingen van de 
basisschool Sint Bavo en beheren zij de onlangs nieuw 
gelanceerde website BuurtschapRijsbergen.nl. We 
spreken met Vincent Haazen, die als commissielid hier 
overal nauw bij betrokken is.

“Of ik interesse had eens een artikel te schrijven voor de 
CorsoCourant,” blikt Vincent terug, toen hem gevraagd 
werd hoe hij in 2016 bij de PR-commissie terecht was 
gekomen. “Dat leek me erg leuk. Maar ja, een artikel 
schrijven, waarover dan? ‘Wat jou interessant lijkt.’ Tof!” 
En zo gebeurde het dat Vincent een interview met destijds 
gloednieuwe buurtgenoot Sven Rommers schreef, over zijn 
komst bij Buurtschap Rijsbergen. Dat is dan ook iets wat 
Vincent altijd veel plezier brengt, nieuwe mensen betrekken 
bij onze buurtschap en het corso. “Zeker wanneer ze uit 
Rijsbergen komen en ze tot dan toe het corso alleen als 
die jaarlijkse optocht van Zundert kennen, en ieder jaar wel 
gaan kijken, maar er verder totaal niks mee hebben. Zelf 
was ik namelijk precies zo voor Buurtschap Rijsbergen op-
gericht werd. Niet wetende dat corso zó veel meer is dan 
alleen de optocht en het feestje achteraf.”

“CORSO IS ZOVEEL MEER DAN ALLEEN DE 
OPTOCHT EN HET FEESTJE ACHTERAF”

Dit is dan ook de reden dat Vincent zich helemaal thuis 
voelt in de PR-commissie. Niet alleen omdat de Corso-
Courant de verbindende factor is tussen de buurtschap en 
het dorp, maar ook omdat hij met video’s en Facebook- en 
Instagram-posts al die momenten buiten de optocht om 
vast kan leggen en delen met de wereld.

“Naast corsobouwen is videografie een hobby van me, dus 
ik vond het een leuk idee die twee te combineren. Binnen 
onze buurtschap is Joris Martens altijd heel goed bezig 
geweest alles audiovisueel vast te leggen en ik vind het fan-
tastisch dat hij mij de ruimte heeft gegeven om daaraan bij 
te dragen. We vertrouwen elkaars creativiteit en vaardighe-
den, en hoewel het absoluut geen professioneel geschoten 
video’s zijn hebben we toch een aardig mooi video archief 
opgebouwd. Als klapper op de vuurpijl kwam daar dit jaar 
uiteraard de clip van onze winnende corsong BRENDIE 
PLAKKIE TIKKIE CRASHIE bij, die binnen de corso-ge-
meenschap viral was gegaan. Verder is het erg leuk om 
tijdens het buurtfeest met alle buurtleden terug te blikken 
op het afgelopen jaar. Een video van het hele bouwproces 
en het uiteindelijke resultaat is daar uitermate geschikt voor. 
Ik kan een aardig potje lassen, maar soms heb ik avonden 
dat ik het bouwen liever aan anderen over laat. Ik vind het 
heerlijk dat ik op deze manier mezelf toch nuttig kan maken 
en iets extra’s kan bijdragen aan onze buurtschap en het 
corso.”

HELDEN VAN
DE CORSOCOURANT
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“IK VIND HET HEERLIJK DAT IK OP DEZE 
MANIER IETS EXTRA’S KAN BIJDRAGEN AAN 

ONZE BUURTSCHAP EN HET CORSO”

Deze video’s, evenals de rest van het videoarchief, staan 
samen met een compleet foto- en CorsoCourant-archief, 
een agenda en het laatste nieuws over onze buurtschap 
en het corso op de nieuwe website BuurtschapRijsbergen.
nl. Hierdoor kan iedereen, actief binnen onze buurtschap of 
niet, via de website onze bezigheden volgen en alle media 
uit ons jonge bestaan bekijken.

“Fantastisch toch!” reageert Vincent enthousiast bij het 
benoemen van de website. “Onze vorige website was niet 
bepaald meer van deze tijd. Naast dat het voor bezoekers 
moeilijk navigeren was, werd het voor ons als beheerders 
minstens zo ingewikkeld om de website bij te werken. Het 
gevolg hiervan was dat dat langzamerhand steeds meer 
verwaarloosd werd en de website zijn functie verloor. Het 
bestuur heeft toen besloten te investeren in een nieuwe, 
professionele website die er niet alleen prachtig en van 
deze tijd uitziet, maar ook ongelooflijk makkelijk is om bij te 
werken. We hebben er met veel liefde aan gewerkt, dus ik 
nodig iedereen van harte uit om eens rond te kijken op de 
nieuwe website.

Natuurlijk blijft Buurtschap Rijsbergen gewoon actief op 
social media, dus wie ons daar op volgt hoeft weinig te 
missen. Waar Vincent de Facebook-pagina voornamelijk 
aan Joris overlaat, houdt hij zich vrij fanatiek bezig met de 
Instagrampagina. Zo plaatst hij stories van het bouwpro-
ces en zorgt hij ervoor dat alle bijzondere gebeurtenissen 
door middel van een foto met een leuk tekstje erbij met de 
wereld gedeeld worden. “Met name die teksten bedenken 
vind ik erg leuk om te doen. Voor mijn gevoel is Instagram 
een ietwat minder formeel platform dan Facebook en zit je 
met het account midden in de corsogemeenschap. Door 
ook leuke hashtags te verzinnen kan ik zo goed mijn eigen-
zinnige creativiteit kwijt zonder het gevoel te hebben heel 
serieus te hoeven blijven.

Vincent geeft toe dat die creativiteit soms van andere 
buurtleden komt. Zo hadden een aantal vrouwen van onze 
buurtschap de hashtag #vrouwendiebouwen in het leven 

geroepen. “Het was leuk om die hashtag op foto’s toe te 
passen om te laten zien dat al dat las- en slijpwerk écht niet 
alleen iets voor mannen is.” Iets wat de nieuwe burgemees-
ter Joyce Vermue ook geleerd heeft, toen ze afgelopen 
zomer een kijkje in onze tent kwam nemen. Ze heeft toen 
gelijk een lasapparaat in haar handen geduwd gekregen en 
is aan het werk gezet. Vincent lacht: “Dat soort momenten 
leveren hele leuke Instagram-foto’s op!”

“DOOR DE HASHTAG #VROUWENDIEBOU-
WEN TE GEBRUIKEN LATEN WE ZIEN DAT AL 
DAT LAS- EN SLIJPWERK ÉCHT NIET ALLEEN 

IETS VOOR MANNEN IS”

Terug naar de CorsoCourant. Een blad dat twee keer 
per jaar verschijnt en door Vincent en zijn mede commis-
sieleden gevuld wordt met interviews en artikelen over 
Buurtschap Rijsbergen. “We doen iedere editie ons best 
om teksten te schrijven die niet alleen leuk zijn voor onze 
buurtleden, maar ook voor alle Rijsbergenaren. Ook geven 
we graag een kijkje in onze buurtschap, zodat iedereen in 
Rijsbergen op de hoogte is van wat we dat jaar gaan bou-
wen, hoe we in verbinding staan met het dorp en hoe we 
altijd open staan voor nieuwe bouwers.”
Op de vraag welke artikelen Vincent zelf graag schrijft is hij 
duidelijk: “Interviews. Het is ontzettend leuk om mensen 
hun ervaringen te laten vertellen en die dan via een inter-
view te mogen delen. Toen ik in 2016 gevraagd werd om 
een eerste artikel te schrijven wist ik niet dat het schrijven 
me zoveel plezier en voldoening zou geven.”

Naast de CorsoCourant, de website, video’s en social 
media berichten is de PR-commissie ook verantwoorde-
lijk voor de rondleidingen in de tent voor kinderen van de 
basisschool Sint Bavo. Ieder jaar worden de kinderen uit de 
groepen 7 uitgenodigd om een kijkje te nemen bij Buurt-
schap Rijsbergen. Verschillende buurtgenoten vertellen 
iets over de buurtschap, het ontwerp en het bloemenveld. 
De kinderen mogen daarnaast zelf ook aan de slag met 
plakken, bloemen plukken en tikken. Uiteraard mogen de 
kinderen ook nog even laten zien hoe sterk ze zijn door ijzer 
door te knippen met een grote betonschaar! We proberen 
hiermee de kinderen enthousiast te laten raken voor het 
corso. En of dat lukt? De tent zit na schooltijd vaak vol met 
enthousiaste kinderen van de basisschool!

LIJKT HET JOU LEUK OM OOK LID TE 
WORDEN VAN DE PR-COMMISSIE? OF HEB 
JIJ ANDERE TALENTEN DIE JE GRAAG BIJ 

EEN VAN ONZE OVERIGE COMMISSIES WILT 
TOEPASSEN? MELD JE DAN AAN VIA HET 
CONTACTFORMULIER OP ONZE WEBSITE!
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Voor deze editie van de Rijsbergse Corso-
Courant gingen we in gesprek met Martijn van 
den Broek, van het gelijknamig onderhouds-
bedrijf. Martijn is sinds drie jaar sponsor van 
ons buurtschap. 

Martijn is in contact gekomen met de buurtschap 
door zijn kinderen, Menno en Lynn. ‘Vroeger 
draaide het in ons dorp veelal om carnaval, te-
genwoordig wordt er ook iets prachtigs gemaakt 
in de zomerperiode’. Het corso is iets waar Mar-
tijn voorheen nooit zoveel mee had, maar door 
zijn fanatieke kinderen is hij steeds meer waarde-
ring gaan krijgen voor het bouwproces van een 
corsowagen. Omdat hij door zijn drukke werk-
zaamheden geen tijd heeft om uurtjes in de tent 
te maken, draagt hij zijn steentje bij op financieel 
gebied. Wel vindt hij het nog steeds altijd leuk 
om het laatste weekend te komen steken, samen 
met zijn vrouw Mariëlle. ‘Het tikken laat ik aan de 
jeugd over’. 

‘Zeven jaar geleden ben ik voor mezelf begon-
nen, een onderhoudsbedrijf gespecialiseerd 

in metsel- en tegelwerk. Voorheen heb ik voor 
verschillende bazen in de bouw gewerkt. Door 
de crisis in de bouw heb ik besloten als zzp’er 
verder te gaan. Daar heb ik tot op de dag van 
vandaag nog geen spijt van’. 

Over Buurtschap Rijsbergen zegt hij: ‘Sinds een 
goede twee jaar staat er een prachtige tent met 
een grote loods ernaast.’ Hierbij heeft Martijn 
meegeholpen aan de fundering. Verder zegt hij 
dat er inmiddels een grote groep fanatieke, vaste 
bouwers is ontstaan, dat terug te zien is in de 
creaties op de eerste zondag van september. 

Ook hoopt Martijn het ooit nog mee te maken 
dat ons buurtschap mag stoppen op het Oranje-
plein. ‘Het lijkt me geweldig om de gezichten van 
de Zundertse mensen te zien, als wij er met de 
winst vandoor zullen gaan.’ Martijn wenst de hele 
buurtschap succes met de voorbereiding van 
bouwjaar 2020. 

ONDERHOUDSBEDRIJF
MARTIJN V/D BROEK



 

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
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Het hoogseizoen van het corso zit er weer 
op. De wagen was klaar, is 2 dagen bewon-
derd door mensen van over de hele wereld 
en is inmiddels alweer gesloopt. De tent is 
weer netjes opgeruimd. De dahlia planten zijn 
af gemaaid en de knollen weer uit de grond. 
Maar is er dan niks meer te doen?

Niet is minder waar! Op de achtergrond zijn de 
ontwerpers Jeremy van Nijnatten en Brian Boot 
weer bezig met het ontwerp voor 2020! Daar-
naast is de Donderdag Avond Ploeg (DAP) weer 
begonnen. Bijna elke donderdag is er een club 
mensen aan de gang om de tent en loods en al-
les wat er in staat weer klaar te stomen voor een 
nieuw seizoen. Zo wordt alles schoongemaakt en 
het gereedschap onderhouden zodat we tijdens 
het seizoen niet met kapot materiaal komen te 
staan. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld alle ver-
lichting vervangen door led-verlichting en zonne-
panelen op het dak gelegd.

Dit jaar staan er weer andere dingen op de 
planning. Zo wordt de lift in de tent verder gere-
pareerd en de bouwplaats voorzien van bevei-
ligingscamera’s. Ook staat op de planning om 

al het steigermateriaal op maat te maken, zodat 
een steigerpijp van 6 meter ook daadwerkelijk 6 
meter is. Daarnaast zijn er nog genoeg andere 
dingen die moeten gebeuren! Dit gebeurt alle-
maal tijdens de DAP op donderdagavond vanaf 
19.00 uur.

Op het bloemenveld ligt het ook niet stil. De 
planten zijn dan wel weg, maar voor het nieuwe 
seizoen kan er nog maar genoeg gebeuren. Zo 
moeten de knollen gesplitst worden en worden 
de steunen voor de planten nagekeken of ze nog 
heel zijn of eventueel gerepareerd of bijgemaakt 
moeten worden. 

Vanaf half januari zullen we beginnen met het 
splitsen van de knollen. In april begint de veld-
ploeg weer buiten op het veld. 

MOCHT JE GRAAG DEEL WILLEN 
UITMAKEN VAN DE VELDPLOEG, NEEM 
DAN CONTACT OP VIA 076-5963594 OF 

STUUR EEN MAILTJE NAAR 
SECRETARIAAT@BUURTSCHAPRIJSBER-

GEN.NL.

DONDERDAGAVONDPLOEG





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

 

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   
 
 

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



Jan Frijters Tenten Verhuur
Pannenhoefsebaan 15

4891ZA Rijsbergen
Telefoon/mobiel: 06 - 53802331

Fax: 076-5961415

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



IJssalon Bon Appetit

Vlaszak 2 A3, Breda
www.deijssalonvanbreda.nl

Cafetaria Bon Appetit

Kennedyplein 3,  Rijsbergen
www.bonappetitrijsbergen.nl




