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Nieuw, nieuw, nieuw, nieuw, nieuw.  
2015 is al even onderweg dus daar wil ik 
het niet meer over hebben maar ik wil wel 
het volgende even vermelden. 
NIEUWE ontwerpers; Ton van Beek  en Gijs 
Martens  hebben hun idee tijdens onze 
jaarvergadering/worstenbrood/bingo 
avond aan ons voorgelegd en zullen hier 
verderop in deze editie nog eens dunnetjes 
iets over vertellen. 
NIEUWE bestuursleden; Ruud Poppelaars 
en Sven Oostvogels, voor de meeste geen 
onbekende, zullen zich nogmaals even aan 
jullie voorstellen om jullie geheugen even 
op te frissen. 
NIEUWE activiteit 1; de Zondag heeft voor 
het eerst plaats gevonden en het was een 
zeer geslaagde middag voor de 
aanwezigen. Zeker voor herhaling vatbaar. 
NIEUWE  a-c leden; Joeri Huijbregts  en 
Jens van den Broek  zijn binnen onze buurt 
ook niet onbekend maar ook deze heren 
ontkomen er niet aan om zich nog eens 
aan jullie voor te stellen. 
 

NIEUWE locatie bloemenveld; na jarenlang 
te gast te zijn geweest bij Hendrik van Hijst, 
waarvoor onze dank, mogen we nu weer 
onze bloemen gaan plukken bij Mart 
Poppelaars. 
NIEUWE locatie trekker-trek; na 31 jaar de 
motoren van diverse tractoren te hebben 
laten brullen nabij onze thuisbasis café 
Stuivezand valt ook hier voor ons het doek. 
Louis bedankt voor de jarenlange fijne 
samenwerking, en op voorhand alvast een 
woord van dank aan Rene en Martien 
Vriends en Mart Mathijsen. Hier zijn wij de 
komende jaren (als we ons gedragen) te 
gast met ons mooie evenement. 
NIEUWE activiteit 2; pre trekker-trek party, 
omdat we met een stel knappe koppen 
vonden dat we de zaterdagavond voor onze 
trekker-trek moesten zien te behouden. 
NIEUWE  EDITIE van ’t Stuivekrantje waar 
dit alles in beschreven wordt en waarmee 
ik jullie weer veel leesplezier wens. 
 
Groet en tot snel. 
Alex 
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N i e u w e  l e d e n  

Wij heten de volgende nieuwe 
leden van harte welkom bij 
buurtschap Stuivezand:  

Mark en Niels Godrie, 

Sjoerd en Roy Huijbregts, 

Jos en Miranda Frijters , 

Gijs Martens en  

Ton van Beek 

Blij verwelkomen wij Tijn!  Zoon 
van Michel Maas en  
Anke Daamen. 

We feliciteren de ouders van 
harte met de geboorte. 

 

B l i j  v e r w e l k o m e n  
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Va n  G o g h  w a n d e l i n g  

5 juli a.s. is het weer tijd voor de 
Boerendart van buurtschap 
Veldstraat. Zoals voorgaande 
jaren willen we ons hier weer 
goed gaan vertegenwoordigen 
met een leuk aantal teams!  
 

Geef je snel op via een van de AC 
leden of via 
ac@buurtschapstuivezand.nl. Dan 
kunnen we ons opgeven en de 
teams samenstellen.  

B o e r e n d a r t  

Het jaar 2015 wordt een jaar 
waarin heel Zundert zich 
onderdompelt in "Vincent van 
Gogh". Mensen van over de hele 
wereld kennen hem en zijn werk, 
op scholen in landen ver van hier 
wordt lesgegeven over zijn 
schilderijen en zijn leven. Daarin 
vertelt iedereen dat deze 
belangrijke man zijn roots heeft 
liggen in het Brabantse Zundert, 
wat mogen we daar trots op zijn!  
Ook wij gaan proberen Vincent 
eer aan te doen en gaan een 
wagen bouwen om hem te 
gedenken. Omdat dit toch best 
bijzonder is, willen wij, als jullie 
bestuur, hier ook een bijzonder 
uitje aan verbinden.  
Op zondag 19 juli willen wij jullie 
een Van Gogh-wandeling 
aanbieden, met een gids 

wandelen we door het Zundert 
van Vincent van Gogh. Deze gids 
neemt ons mee terug in de tijd. 
Hoe was het hier voor Vincent? 
Wat deed hij? Waar droomde hij 
van? Deze wandeling zal zo'n 
anderhalf uur duren. Uiteraard 
zorgen wij vooraf voor koffie met 
wat lekkers om deze middag 
goed te beginnen. 
Aansluitend lijkt het ons erg 
gezellig samen wat te gaan eten 
bij Cafe Stuivezand, het eten en 
drinken aldaar zal wel op eigen 
kosten zijn. 
Hoe ziet de middag eruit? 
- ontvangst bij De Tent om 14.00 
uur  
- aanvang wandeling 15.00 uur, 
start Van Goghmuseum 
- einde wandeling 16.30 uur 
- aankomst Cafe Stuivezand 

17.00 uur (uiteraard iedereen 
welkom!) 
Lijkt je dit gezellig? Altijd al meer 
willen weten over Van Gogh? Wil 
je, samen met je buurtleden, 
gevoel krijgen voor Van Gogh?  
 
GA MET ONS MEE!!!! 
Voor de wandeling is er maar een 
beperkt aantal plaatsen, wacht 
dus niet te lang met opgeven!  
 
Namens het bestuur van 
buurtschap Stuivezand,  
Alex Wildhagen 
 
(opgeven kan bij Tessy Haest,  
06-30123071 of via 
ac@buurtschapstuivezand.nl)  

V r o u w e n  b o u w e n  

Ook dit jaar is het weer tijd voor 
Vrouwen Bouwen (heeeeeuj). Na 
het bouwen en sjouwen is het nu 
tijd om te gaan knauwen... Wat 
komt er kijken bij de catering van 
Buurtschap Stuivezand. Kun jij 
zonder te morsen met een 
dienblad over de steigers lopen, 
hoe vaak gaat een frietpan aan in 

een bouwseizoen? En hoe 
schreeuw je naar de andere kant 
van de tafel wat je nodig hebt? 
Dames, maak het mee op 11 juli 
a.s. om 13.30h in De Tent. Zorg 
allemaal dat je gekleed bent in 
het thema van de catering! Geef 
je nu snel op via Linsey/Laura of 
via ac@buurtschapstuivezand.nl  

mailto:ac@buurtschapstuivezand.nl
mailto:ac@buurtschapstuivezand.nl
mailto:ac@buurtschapstuivezand.nl
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13  en 14 Juni werden de 

aarbeienfeesten georganiseerd in 

2015. Jaarmarkt, presentatie van 

de bloemencorsomaquettes  en 

‘aftrap’ van het corsoseizoen. 23 

jaar geleden is deze traditie 

ingezet door de Klein Zundertse 

buurtschappen.  

Samen met de buurtschappen 

Raamberg; Klein-Zundert en Klein 

Zunderte Heikant werd in de 

Willibrordus kerk te Klein Zundert 

een speciale eucharistieviering 

gehouden in het teken van het 

corso. Na de viering is er tijd voor 

de presentatie van de maquettes, 

dit laatste onder het genot van 

beschuit met verse aardbeien(!) 

en koffie. Op dat moment uniek 

in Zundert omdat het niet 

gewoon was om het ontwerp van 

de wagen openbaar te maken 

voor corsozondag. Hiermee is een 

traditie gezet in Zundert. 

Links bovende speciale 

nieuwsbrief daarvoor, met alle 

informatie. Rechts een blad uit 

het misboekje, met de speciale 

voorbede voor het corso. 

U i t  d e  o u d e  d o o s  
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Va a n d e l f e e s t  2 0 1 5  

C o r s o  z o n d e r  g r e n z e n  

Dat het corso eraan komt zien 

we aan de corsotenten die 

herrijzen, dat betekent dat ook 

diverse corsoactiviteiten 

plaatsvinden. Op zondag 7 juni 

organiseerde buurtschap Klein 

Zundert voor de vierde keer 

‘Corso zonder Grenzen’, een heel 

corsojaar beleven op één dag. 

Met een team van 5 jongens en 2 

meiden werd deze dag gestart 

met Steigerplank lopen. Dat we 

er even in moesten komen bleek 

al snel, echter herpakte we ons 

met het Oberen en Zoek, Zoek, 

Zoek. Na het Glibberen en 

Glijden, waar we met z’n alle 

boven kwamen!, bezetten we de 

21e plaats. Dat was een kleine 

tegenvaller, dus was er werk aan 

de winkel. De volgende rondes 

liepen we een parcours met een 

bierblad en de legde we een 

heuse stormbaan af. Dit ging ons 

goed af en na 6 rondes waren we 

al twee plaatsen gestegen. We 

waren op de goede weg, die 

wilden we vasthouden, zodat we 

naar de top 12 zouden stijgen. 

Als we die plaats bezette na 11 

rondes zouden we aan de finale 

mee mogen doen. Een ritje op 

het onderstel en een lastige 

puzzel maakte het haast 

onmogelijk om nog in de 

finaleronde te komen. De moed 

werd niet opgegeven en de 

laatste twee spellen werden dan 

ook vol overgave gespeeld en met 

de joker hoopte we extra punten 

binnen te slepen bij het kisten 

stapelen. Ook met de quiz konden 

we nog extra punten vergaren, 

maar helaas werd ons debuut van 

Corso zonder Grenzen met een 

laatste plaats afgesloten. Met veel 

strijd, gezelligheid en plezier 

hebben we laten zien dat we erbij 

zijn en volgend jaar willen we de 

buurten lat en zien dat ze serieus 

rekening met ons moeten houden.  

Renske 
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D e  Z o n d a g !  

Na een lange, koude winter 
steken de eerste 
voorjaarsbloemetjes weer hun 
kopjes op, de eerste 
zonnestraaltjes vallen weer op 
ons gezicht en iedereen krijgt zin 
in wat frisse lucht! Een goed 
moment voor ons om een nieuwe 
activiteit te introduceren, De 
Zondag (bij gebrek aan een 
betere naam)  
Bij de uitnodiging voor deze leuke 
zondagmiddag is een 
prijswedstrijd uitgeschreven, wie 
er een leuke naam kon verzinnen 
voor deze dag won een boeket 
dahlia’s! Niet mis natuurlijk, zo’n 
prijs, dus de inzendingen waren 
talrijk…uiteindelijk presenteren 
wij u hier, met gepaste trots, de 

nieuwe naam van onze zondag: 
vanaf 2016 verwelkomen wij 
jullie allen graag op onze “Zalige 
Zondag”, mis het niet!!!!  
Ingrid Huijbrechts mag rekenen 
op een mooie bos dahlia’s!! 
Gefeliciteerd!!!  
 
Maar dan nu de dag zelf, wij 
konden ons geluk niet op toen 
we ’s morgens buiten keken, we 
zagen…DE ZON!!!! Wat fijn, dat 
geeft al snel een lekker sfeertje. 
Het werd al snel gezellig bij De 
Tent en na een kopje koffie kon 
het beginnen. Het grote Bloem-
verdelings-Spel. Van iedere groep 
bleven twee “bloemenmannen” 
bij De Tent om de opdrachten 
door te geven, de andere 

buurtleden konden op hun 
fietsen springen en van 
buurtschap naar buurtschap 
rijden met lege kisten, volle 
kisten, kisten die verkeerd 
geleverd waren, kisten die voor 
een andere buurt waren en ga zo 
maar door. Na vooral veeeeeeel 
kilometers kwam er dan toch een 
prijswinnaar uit, Alex, Dennis, 
Renske, Corne, Wendy, Steven, 
Renzo en Mats…gefeliciteerd!!! 
Jullie zijn de beste 
bloemenverdelers van 
Stuivezand! 
 
Daarna kon iedereen lekker 
aanschuiven bij een heerlijk 
buffet. Kortom, een heel 
geslaagde dag, met hopelijk 
volgend jaar een zeker zo 
geslaagd vervolg!!!! 
 
Tessy 

I n w i j d i n g  n i e u w e  b a a n  t r e k k e r t r e k  
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O n t w e r p  I n v e n t a r i s  

Nieuwe uitdagingen  

Enigzins onverwacht stonden we 
op een vrijdagavond in januari in 
café Stuivezand te presenteren 
voor een voor ons nog nieuwe 
buurtschap. Met een ontwerp 
waarvan we zelf dachten dat het 
misschien wel eens té gek kon 
zijn. Wie krijgen we zo gek om 
mee te doen aan het 
bloemencorso met een wagen die 
minimaal uit bloemen bestaat 
en waarvan onderdelen dan ook 
nog eens verzameld moet worden 
ver buiten Zundert.  

Later die avond ontvingen we het 
verlossende telefoontje van Alex, 
Stuivezand is zo gek!  

Maar voor jullie zijn wij natuurlijk 
nog nieuw, dus we zullen onszelf 
even voorstellen. Die met de 
rooie krullen is Ton van Beek en 
die met de baard is Gijs Martens. 
Wulde nog meer weten? Dan 
buurten we wellis met een pint in 
de tent! 

Dit jaar starten we 
vol enthousiasme aan ons 
ontwerp “Inventaris”. 

Van Gogh heeft zijn 37-jarige 
leven op 39 plaatsen 
gewoond. Nergens voelde hij zich 
op zijn gemak. 

Vaak schilderde hij interieurs, zijn 
eigen kamertje of de café’s die 
hij bezocht. Buurtschap 
Stuivezand is op zoek gegaan 
naar deze inventaris via Social 
media, Marktplaats, kringlopers 
en rommelmarkten. De huidige 
bewoners van de voormalige 
adressen zijn aangeschreven.  

In alle van Goghdorpen zijn in 
totaal 900 meubels verzameld 
welke vervolgens de bouwstenen 
van de wagen vormen. Elk 
meubelstuk wordt 
geinventariseerd, genummerd en 
gelabeld. Deze gegevens worden 
later gebundeld in een boek. 

Op het moment van schrijven 
staat de verzamelteller op 
ongeveer 350 meubels. Een 
fantastisch begin! Met een aantal 
pronkstukken zoals de Britse 
aanwinsten van Frank van Baal 
en consorten. Super om van deze 
reis het verslag te lezen! Zo’n 
verhaal maakt elk meubelstuk 

extra bijzonder. 

Dus bij deze, wie heeft er al 
een camping geboekt in de buurt 
van Arles, een weekendje in 
Amsterdam, Brussel of Parijs? Of 
misschien nog geen vakantie 
geboekt maar een busje over om 
te gaan struinen in een van de 
andere van Goghplaatsen? Wij 
horen het graag! 

Tot in de tent! 

Ton en Gijs 

Foto: Malou Evers Fotografie 
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Tr e k k e r t r e k  2 0 1 5  

Kleine kindjes worden groot… 

Zondag 14 juni, wetende dat we dit 
jaar 13e rijden in de optocht met het 
ontwerp Inventaris, loop ik door 
Zundert met het aankomende 
bouwseizoen in mijn achterhoofd. 
Trekkertrek, het lijkt alweer lang 
geleden. Waar nu mijn gedachten 
vooral bezig zijn met corso en het 
ontwerp/bouw dit jaar, lagen mijn 
gedachten 4 weken geleden 
hoofdzakelijk bij trekkertrek. 
Ogenschijnlijk 2 totaal verschillende 
werelden, maar voor onze 
buurtschap van ‘levensbelang’. Wat 
we zeker niet mogen vergeten is dat 
beide zaken belangrijk zijn en 
trekkertrek vooral in het teken moet 
staan van het ‘financieren’ van onze 
corsowagen, zonder dat dit ten 
koste gaat van de noodzakelijke 
voorbereiding van het bouwseizoen. 
Een goed evenwicht hierin zien te 
vinden is niet eenvoudig, maar is 
voor mijn gevoel zeker een punt van 
aandacht voor volgende jaren. 

Voordat ik wil terugblikken op het 
weekend van 16 en 17 mei, wil ik 
allereest iedereen bedanken voor 
hun vrijwillige inzet, want we 
hebben we weer laten zien waar we 
als kleine buurtschap ‘groots’ in zijn, 
namelijk het organiseren van 
evenementen. Een speciale dank 
gaat uit naar Wil en Ingrid Huijbregts 
voor de inzet van materieel en 
personeel om onze banen en de 
voorbereiding daartoe (o.a. het 
verrijden van de complete kleibaan) 
tot uitvoering te brengen. Daarnaast 
wil ik ook René en Martien Vriends 
en Mart Mathijssen bedanken voor 
het ter beschikking stellen van hun 
grond voor dit weekend. De 
voordelen van een aaneengesloten 
terrein hebben we allemaal kunnen 
zien. Als laatste wil ik de naaste en 
omliggende bewoners van het 
terrein bedanken voor hun 
medewerking, want zonder deze 
steun zou een dergelijk evenement 
niet plaats kunnen vinden. 

Trekkertrek 2015 stond vooral in het 
teken van verandering. Een nieuwe 
locatie in combinatie met de 
organisatie van een feestavond op 
zaterdagavond, kortom nogal wat 
extra zaken welke dit jaar nieuw en 
extra waren om uit te zoeken / 
regelen. Zo is bijvoorbeeld gebleken 
dat de vergunningsaanvraag 
ingrijpend is veranderd na het 
ongeval in Haaksbergen. Complete 
boekwerken gelinked aan 
calamiteiten / veiligheid etc zijn een 
voorwaarde geworden. Dit 
betekende enorm veel uitzoekwerk / 
overleg met de gemeente, maar 
betreft wel een investering met als 
resultaat een goede basis voor 
komende jaren. 

De feestavond op zaterdagavond 
was een schot in de roos en een 
goed voorbeeld van hoe onze ‘jeugd’ 
in het bestuur, in dit geval 
voornamelijk Ruud en Randy een 
goed gevoel hadden van waar de 
jeugd op zit te wachten. Een boven 
verwachting druk bezochte 
feestavond welke op wat kleine 
puntjes na, want ‘Stuivenzand’ op 
muntjes laten drukken lijkt me niet 
de bedoeling, vlekkeloos is verlopen. 
De achterliggende gedachte was om 
met relatief beperkte financiële 
middelen een feestavond te 
organiseren waarmee de extra 
kosten voor de zondag 
gecompenseerd worden. Deze 
missie is zeer zeker geslaagd en wat 
mij betreft een avond welke een 
vast onderdeel moet gaan vormen 
van het trekkertrek weekend. 

Zondagochtend de 17e was een 
spannende ochtend. Gelukkig 
hadden we ook dit jaar het weer 
mee, want de zon lachte ons de 
gehele dag tegemoet. Dit jaar ben ik 
persoonlijk wat meer naar de 
achtergrond getreden voor wat 
betreft de organisatie en heb ik 
mezelf gestort op de inschrijvingen 
en regelgeving daaromtrent en waar 
nodig her en der bijgesprongen voor 
het geven van (on)bedoeld advies / 
opbouwende kritiek mbt de 

organisatie van de wedstrijd. Na de 
eerste competitiewedstrijd in Schijf 
is namelijk gebleken dat er nogal 
wat niet originele (opgevoerde) 
tractoren zonder verzekeringsbewijs 
deelnemen aan wedstrijden en 
hiermee kan de veiligheid  in het 
gedrang komen. Daarnaast is het 
ook een vorm van oneerlijke 
concurrentie voor de wel standaard 
tractoren. Een herverdeling van 
klasses is een proef welke gestart is 
en last minute hebben we besloten 
deze herverdeling ook door te 
voeren. Een punt wat zeker tijdens 
de wedstrijd voor de nodige 
discussie heeft gezorgd tussen 
wedstrijdleiding en deelnemers, 
maar aan de andere kant ook wel 
weer veel positieve reactie teweeg 
bracht onder de deelnemers. 
Gelukkig wordt er organisatie 
overkoepelend druk naar een 
oplossing gezocht voor dit probleem 
en inmiddels is een oplossing in de 
maak welke voor wat meer 
structuur / duidelijkheid in de 
scheiding landbouw / boerensport 
moet gaan zorgen. Hopelijk zijn er in 
2016 duidelijke richtlijnen. 

Het terrein lag er picobello bij en 
had in mijn ogen ook een 
professionele uitstraling. Wat een 
stukje aankleding wel niet kan doen. 
Groot voordeel was ook dat alle 
deelnemers niet op het terrein 
geparkeerd stonden waar de 
daadwerkelijke wedstrijd werd 
verreden. Dit geeft een stuk meer 
overzicht, rust en creëert aan de 
andere kant veel meer veiligheid 
voor de bezoekers. 

Ondanks het feit dat we te maken 
hadden met een nieuw terrein en 
dus kennis moesten maken met de 
nieuwe manier van aan- en 
terugrijden van deelnemers, hadden 
onze buurtgenoten snel genoeg in 
de gaten hoe we dit zo soepel 
mogelijk kunnen laten 
verlopen. Hieruit blijkt maar weer 
dat het plaatsen van poppetjes op 
functies welke ze eerder uitgevoerd 
hebben, voordelen oplevert,  
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want ongeacht de locatie werden 
alle taken op de verschillende 
posities weer goed uitgevoerd door 
onze leden. Een positief punt is ook 
dat we steeds meer jeugd 
bereidwillig zien om een dagje te 
komen helpen. 

Over het aantal deelnemers hoeven 
we al jaren niet te klagen.  Om de 
eindtijd van de wedstrijd een beetje 
binnen de perken te houden rijst de 
vraag of een proeftrek nog wel past, 
want bij een dergelijke hoeveelheid 
deelnemers komt dit het 
‘wedstrijdelement’ niet ten goede. 
Een beker is in ieder geval op 
Stuivezand gebleven, want Marco 
van Hassel behaalde een zwaar 
bevochten 1e plaats in de landbouw 
2,5 ton klasse. Weliswaar 
deelnemend met een tractor, 

voorzien van 2 startnummers, maar 
het is hem vergeven ;-) 

Al met al kijk ik persoonlijk terug op 
een zeer geslaagd weekend wat we 
uiteraard niet zonder jullie hulp 
hadden kunnen bewerkstelligen. 
Waar we vroeger enkel de arbeid 
leverde voor het uitvoeren van de 
trekkertrek, is het evenement de 
laatste jaren snel gegroeid in 
grootte, professionaliteit en 
kwaliteit. Iets waarvoor we eenieder 
die op wat voor manier dan ook een 
bijdrage heeft geleverd een 
schouderklopje voor mogen geven. 
Daarnaast is het evenement ook een 
‘levensader’ voor de buurtschap 
geworden. Er valt over te 
discussiëren of dit goed is, maar de 
kosten van de bouw van een 
corsowagen stijgen jaarlijks en dit 

evenement brengt ons wel een stuk 
financiële zekerheid. Neemt niet 
weg dat we op korte termijn na 
moeten gaan denken over de 
toekomst, want de grootte en 
professionaliteit brengt ook een 
andere manier van organiseren met 
zich mee. Hoe gaan we trekkertrek/ 
feestweekend verder oppakken / 
uitbouwen de komende jaren? In 
mijn ogen een kans welke we met 2 
handen moeten aangrijpen want feit 
is dat er een succesformule staat.  

Trekkertrek is geen klein kindje 
meer, maar een grote jongen 
geworden. 

Zonnige groet! 

Jeroen Boot.  
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Joeri Huijbregts: 
Mijn naam is Joeri Huijbregts en ik zit sinds dit jaar in 
het AC van buurtschap Stuivezand. Ik ben nu 2 jaar 
lid van buurtschap Stuivezand en die eerste 2 jaar 
zijn me goed bevallen. Ik hoop dit jaar mijn HAVO-
diploma te behalen en dan ga ik volgend jaar naar de 
HAS in Den Bosch de opleiding tuin en 
landschapsmanagement volgen. Ik hoop dit jaar ook 
met Stuivezand een mooie prijs te behalen, maar 
nog belangrijker: een leuk bouwseizoen met hele 
leuke activiteiten. We zien elkaar vast wel een keer. 

E v e n  v o o r s t e l l e n . . .  

Ruud Poppelaars:  
Een aantal edities geleden heb ik mezelf ook al in het 
kort voorgesteld, als lid van de 
activiteitencommissie. Ik ben Ruud Poppelaars, 25 
jaar jong. In het dagelijks leven werk ik bij Loodet als 
warehousemanager. Ik was altijd al een fanatieke 
bouwer, in het bestuur waren ze op zoek naar 
nieuwe leden, hierdoor heb ik de overstap gemaakt 
van de activiteitencommissie naar het bestuur. 
Hierbij hoop ik me nog meer voor de buurt in te 
kunnen zetten. Ik wens jullie allemaal een fijn 
bouwseizoen en tot snel! 

Sven Oostvogels: 
Graag wil ik me even voorstellen aan jullie. Ik ben 
Sven Oostvogels en 24 jaar, sinds februari dit jaar 
mag ik me inzetten in het bestuur van onze mooie 
buurtschap. Hiervoor heb ik 9 jaar in de 
activiteitencommisie gezeten. Doordeweeks ben ik 
werkzaam als werkvoorbereider bij shovel fabrikant 
Tobroco in Oisterwijk. 
Voorgaande jaren was ik vaak in de tent te vinden en 
sinds vorig jaar ook meer op het bloemenveld. 
Vanuit het bestuur houdt ik me vooral bezig met het 
bloemenveld, samen met de veldploeg wil ik ook 
hier weer een succes van maken. 
Ik kijk erg uit naar dit corsoseizoen en hoop jullie 
ergens te mogen begroeten! 

Jens van den Broek: 
Ik ben Jens van den Broek, 17 jaar jong. Ik zit sinds 
dit jaar in het AC van buurtschap Stuivezand, vanaf 
2002 ben ik lid van buurtschap Stuivezand. Sinds een 
aantal jaren ben ik een fanatieke bouwer. Ik volg nu 
de opleiding plantenteelt op het Prinsentuin College, 
hierbij ben ik werkzaam bij André Braspenning. 
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Va n  d e  b e s t u u r s t a f e l   

Beste buurtleden. 

Zoals jullie allen weten is het 

organiseren van een evenement 

een behoorlijke kluif. Pakken wij 

ons eigen evenement trekker-

trek dan weten jullie denk ik wel 

wat ik bedoel en ben ik ook altijd 

weer heel erg blij en trots met en 

op jullie als zo’n dag weer perfect 

is verlopen en het resultaat weer  

goed is. Nu organiseren ze hier in 

Zundert ook een evenement en 

dat is ons bloemencorso. Een 

evenement waar wij met onze 

buurtschap deel van uitmaken 

met het bouwen van een wagen. 

Nu durf ik wel te stellen dat het 

organiseren van een trekker-trek 

een beetje in het niet valt in het 

vergelijk bij een corso zoals we 

dat hier in Zundert kennen. De 

organisatie achter het corso is 

vele malen groter dan bij ons, dit 

is geen schande maar een feit. 

Enkele leden (veelal oud 

bestuursleden) weten hoe deze 

organisatie eruit ziet en voor de 

rest die dit niet weet wil ik dit 

graag verduidelijken. 

Het SBZ (Stichting Bloemencorso 

Zundert) bestaat uit een dagelijks 

bestuur met René Renne als 

voorzitter met daarin een zestal 

portefeuilles wetende P&S, 

Facilitair, Optocht, Operationele 

diensten, Horeca en 

programmering en Autour de 

corso. Deze organisatie valt 

onder de RvB, de Raad van 

Buurtschappen waar ook elke 

buurtschap zitting in heeft. De 

RvB is het hoogste orgaan binnen 

ons corso en alles wat besloten 

dient te worden zal langs deze 

raad gaan. Enkele zaken die hier 

de revue passeren zijn 

bijvoorbeeld uitbreiding vakjury, 

aanpassen figuratieblokken, 

corsomunt en gedrag van 

buurtschappen tijdens het 

corsoweekend  maar ook 

begrotingen en jaarrekeningen  

hebben onze aandacht en zullen 

door ons geaccordeerd worden. 

Zaken waar we misschien niet 

altijd bij stil staan maar wel 

belangrijk zijn om een 

evenement goed te laten 

verlopen. 

Nu ben ik voornemens om af en 

toe iets te schrijven wat voor 

jullie interessant kan zijn en als 

jullie vragen hebben of ergens 

benieuwt naar zijn zou ik dat 

graag horen zodat ik daar op in 

kan spelen. Ik verneem het graag 

van jullie. 

Alex 

C o r s o  z o n d e r  g r e n z e n  
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Tr e k k e r t r e k  2 0 1 5  

Lian v/d Broek (zaterdag  22:00h) 

Gezellig om als bijna ‘Sarah’ tussen 
de jeugd te hangen! 

Marieke Vriends (zondag 14:00h) 
 
Bij de entree van de trekkertrek is 
de tafel van 8 weer flink opgefrist. 
1 × 8 = 8, 2 × 8 = 16, 3 × 8 = 24 etc. 
Maar dan komt het. In 1 auto 4 
man die allemaal voor zich betalen 
- de één gepast (fjew da's 
makkelijk) de ander met 10, 20 of 
50 euro in de hand... Oké de een 
krijgt 2 euro, de ander kan dan 
mooi dat tientje van de een en nog 
2 euro terug.. ehm en dan nog.. 
shit snel want er staat inmiddels al 
een rij van zo'n 10 auto's. Oké.. 
rustig nadenken.. opnieuw. De een 
krijgt 2 euro terug, de anderen 12 
en 32, ja zo moet het kloppen.... 
Oja programmaboekje erbij? Nee? 
Kost niets extra's hoor. Ja dan wel? 
Oké! Bandjes aan en ik wijs ze de 
weg naar de parkeerplaats. Veel 
plezier! Oké volgende auto... 

Ankie Vriends (vrijdag 21:00h) 
 
Inwijding van de nieuwe locatie 
doe je met champagne. Nog snel 
vraag ik Linsey toch zeker een foto 
te maken op het moment dat onze 
voorzitter de champagne richting 
de baan spuit. Gelukkig zouden de 
dagen erna minder teleurstellend 
worden, want ik geloof niet dat het 
goedje een meter verder kwam.  

Linsey v/d Broek (zaterdag 14:00h) 
 
Zouden er vanavond veel mensen een jas aan hebben voor de pre-
trekkertrek party? Is de garderobe wel groot genoeg? Toch maar 
samen met Ankie naar de tent om te slijpen en lassen.. En ja hoor, 
onze eigengemaakte garderobe is stevig! Zo stijgt de corsokoorts 
weer!!! 

Alex Wildhagen (zaterdag  19:00h) 

Laat het feest maar beginnen!!  
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Kjeld van Kuijk  (zondag 14:00h) 

Zo... Het zwaar materiaal is weer voor de dag gehaald. 

En deze keer alles door de buurt zijnde geregeld. Geld 

verdienen voor de buurt!!! 

Marco van Hassel (zondag  finaletrek landbouwklasse) 

Een goede start van een mooi evenement waarin BS 

Stuivezand ook al zijn ambities kwijt kan. En weer eens 

een buurtgenoot winnaar was in zijn klasse en dat was 

al eventjes geleden ;-) 

Moniek Godrie (zondag 21:00h) 
 
Gisteren was de feestavond en dat was een zeer 
gezellige avond!  
En vandaag heb ik achter de bar gestaan in de heerlijke 
zon. Ook dit was een leuke dag en aan deze dag heb ik 
zelfs nog een mooi kleurtje overgehouden! 

Joeri Huijbregts (zondag 18:00h) 
 
Ik vond de trekkertrek dit jaar op de nieuwe 
locatie een groot succes. Met veel deelnemers 
en heel lekker weer, en echte trekkertrek zoals 
het hoort te zijn.  

Noa v/d Broek (zondag 19:00h) 
 
Vanmorgen, 7 uur moest ik al uit me bed om me klaar 
te maken voor een hele dag helpen bij trekketrek. Toen 
ik daar aankwam kregen we allemaal taken. ik heb heel 
de dag met Renate, Tess en Lynn drinken rond moeten 
brengen naar alle andere mensen van de buurtschap! 
Ik heb heel erg genoten van heel de dag! Het was super 
leuk! 

Renate de Meijer (zondag  20:00h) 

Uitgeteld zit ik boven op een kuubkist wat een 

hangtafel en prullenbak in één is. M’n hoofd en 

armen rood van de zon en vermoeidheid. Maar 

wat een geweldige dag was het weer. Dat wij 

dit met ons mooie buurtje toch voor elkaar 

krijgen! #Trots 

Alex Wildhagen (zondag 15:00h) 

Ook een van de ontwerpers laat zich van zijn beste kant 
zien! 
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Frank van Baal aan Jeroen Boot;  
Jeroen, ik zou graag willen weten 
of jij in de toekomst nog wilt 
gaan ontwerpen? 
Ja, in de toekomst zou ik graag 
nog wel willen gaan ontwerpen, 
dat sluit ik niet uit. Overigens zou 
ik niet in mijn eentje gaan 
ontwerpen. 
 
Hans Vriends aan Frank Jochems; 
Frank, ik ben wel benieuwd hoe 
jij bij buurtschap Stuivezand 
terecht gekomen bent.  
Volgens mij sinds 2001 met het 
ontwerp van ‘Passie’. Ik ben met 
Ricardo meegekomen. Het jaar 
daarvoor ‘Offer der Maya’s in 
2000 ben ik wel een aantal keer 
bij Jos en Naantje in de schuur 
geweest om naar het ontwerp te 
kijken waar Davé mee bezig was. 
Daarvoor ging ik wel eens tikken 
bij buurtschap Helpt-Elkander. 
Maar sinds 2001 ben ik steeds 
fanatieker geworden bij 
Stuivezand. 
 
Bijna al onze leden kennen jullie 
wel, maar stel jullie zelf eens 
even voor; 
Frank: Ik ben Frank Jochems, 32 
jaar (op moment van interviewen, 
hij werd namelijk een dag later 33 
jaar) Afkomstig uit Rijsbergen, ik 
woon nu al een aantal jaren 
samen met Linda in Zundert. We 
hebben 2 kinderen, Stijn en Loes. 
In het dagelijks leven ben ik 
apotheker. 

Jeroen: Ik ben Jeroen Boot, 33 
jaar. Ik woon samen met Marieke 
en onze 2 kinderen, Diede en 
Siem in Klein-Zundert. In het 
dagelijks leven ben ik consultant 
bij Genpact. 
 
Sinds februari zijn jullie uit het 
bestuur getreden, dit is nog maar 
een korte periode. Missen jullie 
het al?  
Jeroen: Missen is een groot 
woord, soms wel hoor. Ik heb 
hierin mijn bewuste keuze 
gemaakt. Frank en ik zijn nog wel 
betrokken geweest met 
Trekkertrek, dat is wel leuk. 
Frank: Ik mis het op dit moment 
nog niet, ik heb het alleen maar 
drukker eigenlijk. Er is intussen 
nog geen drukke bouwperiode 
geweest, dus daar kan ik nog niet 
echt over oordelen. Wel lijkt het 
me leuk om straks lekker te gaan 
bouwen, zonder 
‘verantwoordelijkheden’. 
 
Wat vinden jullie van het 
ontwerp? 
Frank: Het is een leuk ontwerp 
voor dit themajaar. Er is een link 
met van Gogh, maar dan nog 
beter uitgewerkt. Ik ben 
benieuwd naar de ontwerpers, zij 
kijken weer met een frisse blik 
naar de buurt. 
Jeroen: Het is een goed ontwerp. 
Het past bij wat we kunnen en 
waar we op dit moment staan 
met de buurt. Er valt nog steeds 

veel te leren. Ook in deze wagen 
zal veel werk zitten. 
 
Zijn jullie ook al druk op zoek 
naar stoelen? 
Jeroen: Toen het ontwerp net 
bekend was heb ik een 
advertentie gezet op marktplaats, 
hier kwamen wel wat reacties op. 
Dit heb ik doorgespeeld aan het 
bestuur. Tot op heden ben ik daar 
nog niet heel actief in. Ik mis wel 
een stukje sturing en 
enthousiasme, het zou sonde zijn 
als je in de drukke bouwperiode 
bouwers kwijt bent om stoelen te 
halen. 
Frank: Ik heb er eerlijk gezegd 
nog niet echt tijd voor gehad. 
Beide: Het zou leuk zijn om er 
meer activiteiten aan te 
koppelen, dus bijvoorbeeld: 
Breng tijdens deze activiteit 
allemaal een stoel mee. 
 
Hoe hebben jullie de trekkertrek 
op de nieuwe locatie ervaren?  
Frank: Ik heb het als goed en 
positief ervaren. Het is een hele 
vooruitgang, zo kunnen we de 
komende jaren doorbouwen en 
doorgroeien. 
Jeroen: Positief, dit is een goede 
basis. Natuurlijk zijn er altijd nog 
wel scherpe kantjes die verbeterd 
te kunnen worden. Dit 
evenement hebben we nodig om 
de begroting voor de wagen rond 
te krijgen. Hierbij moeten we de 
buurtleden enthousiast houden. 

A a n  d e  k e u k e n t a f e l  m e t :   

J e r o e n  B o o t  e n  F r a n k  J o c h e m s  

In de vorige editie zijn we afgereisd naar buurtschap de Markt voor 
een interview met Hans Vriends en Frank van Baal. In deze editie 
zitten we in hartje Zundert voor een interview met Frank Jochems en 
Jeroen Boot. Onder het genot van een warme appelflap mochten wij 
hen een aantal vragen stellen: 
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We hebben nu alles bij elkaar 
voor een goed evenement, dus 
volgend jaar kunnen we nog meer 
groeien. Dit evenement moet iets 
voor de buurt blijven. 
 
Nemen jullie wel eens deel aan 
activiteiten met jullie gezin?  
Jeroen: Ja, als het uitkomt 
proberen we wel aanwezig te zijn 
bij activiteiten. 
Frank: Ja, we proberen altijd wel 
aanwezig te zijn bij activiteiten. 
 
Missen jullie nog iets aan de 
activiteiten die gepland zijn? 
Frank: Missen eigenlijk niet echt, 
deze activiteiten hebben we al 
jaren en die zijn goed en gezellig 
met een vernieuwing op zijn tijd. 
Het is vaak wel moeilijk om 
mensen te mobiliseren. Wat ik 
wel mis, is dat we met de buurt 
naar andere activiteiten gaan, we 
hebben dit in het verleden bij een 
aantal activiteiten wel gedaan en 
dat was altijd erg gezellig. En 
natuurlijk miste ik afgelopen jaar 
de ‘Mannendag’… 
Jeroen: Ik mis eigenlijk ook niet 
echt iets, maar bowlen of karten 
is altijd wel leuk. Vooral in de 

periodes dat je elkaar minder 
ziet. Ook al ben je dan maar met 
een kleine club. 
Beide: Een aantal activiteiten 
bestaan al jaren en dat is prima. 
Afgelopen jaar was kindercorso 
met zijn alle wel erg gezellig en 
leuk opgezet. 
 
Ondertussen zijn we al weer aan 
het einde gekomen van het 
interview, bij wie willen jullie 
dat we de volgende keer aan de 

keukentafel gaan zitten:  
Frank: Bij Stan van Eekelen. 
Jeroen: Bij Louis Goossens. 
 
En wat zouden jullie over hen 
willen weten:  
Jeroen: Louis heeft de buurt 
gedurende jaren zien veranderen, 
ik zou graag willen weten hoe hij 
er nu tegen aankijkt? 
Frank: Stan, wat zouden wij als 

buurt van de Guld kunnen leren 

en jullie van ons?  

M o p p e n  

Een olifant en een kameel lopen door de woestijn. De olifant zegt tegen de kameel: "hey wat heb jij 

dikke tieten op je rug." De kameel zegt tegen de olifant: "nou moet je is naar je eigen kijken met die 

lange piemel op je neus." 

Een zebra en een olifant zitten in het park zegt de zebra:”lekker windje he”. Zegt de olifant “zal ik er nog eentje 
laten”? 

In een dierentuin is een olifant gestorven. De oppasser laat zijn tranen de vrije loop. “Daar hoeft u toch niet zo 
verdrietig om te zijn,” zegt een bezoeker. “Toch wel,” antwoord de aangesprokene. “Ik ben namelijk degene die 
hem moet begraven.” 
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K l e u r p l a a t  

Ook dit jaar heb ik weer eitjes 

verstopt voor de kinderen van 

buurtschap Stuivezand. Het weer 

zat aan het begin niet erg mee, 

maar dat mocht de pret niet 

drukken. Iedereen had goed zijn 

best gedaan en aan het einde van 

de ochtend hadden we (bijna) alle 

eitjes gevonden! Tussendoor 

hebben we nog even met zijn 

allen gezellig wat gedronken en 

chocolade eitjes gegeten. Ook 

hebben we nog een mooie 

groepsfoto gemaakt, wat was 

het leuk! Ik wil iedereen 

bedanken voor het zoeken en 

voor de mooie tekeningen 

Komen jullie volgend jaar weer 

eitjes zoeken? 

Groetjes de Paashaas! 

P a a s e i e r e n  z o e k e n  2 0 1 5  
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O p r o e p   

D e  Te n t  

Tijdens de opening van het 

trekkertrek weekend op de 

vrijdagavond deed onze 

voorzitter Alex de oproep: Verzin 

een passende naam voor de 

wedstrijdbanen.  

Daar de trekkertrek nu een eigen 

vaste plek gevonden heeft wordt 

dit een paar dagen in het jaar een 

Stuivezands straatje. Daar hoort 

dus een naam bij. 

De meest passende naam krijgt 

een plek bij de wedstrijdbanen. 
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A c t i v i t e i t e n o v e r z i c h t  2 0 1 5  

 Beachweekend (bs. Schijf):   21 juni 

 Fietstocht:     28 juni 

 Boerendart (bs. Veldstraat):   5 juli 

 Vrouwen bouwen:    11 juli 

 BBQ:      8 augustus 

 Corsong (bs. ’t Stuk):    22 augustus 

 Bloemencorso Zundert:    6-7 september 

 Kindercorso:     20 september 

 Evaluatievergadering:    25 september 

 Corsoclash (bs. Molenstraat):   26 september 

 Kinderbuurtfeest:    30 oktober 

 Buurtfeest:     Datum volgt.  

 Wandeltocht:     13 december 
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