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Beste leden, 

Mij is gevraagd, als nieuwe voorzitter, een  

voorwoord te schrijven voor het laatste  

Stuivekrantje van dit jaar. 

Op moment van schrijven is de jubileum-

commissie druk bezig met de puntjes op de i te 

zetten voor ons 70-jarig jubileumfeest dat op 

19 november gaat plaatsvinden, wat hopelijk 

een geweldig feest gaat worden mede door de 

inzet van deze mensen. Maar bij het lezen van 

dit boekje zal menig buurtgenoot al goed  

gefeest hebben en zal er meer bekend zijn van 

verschillende zaken. Na een bewogen jaar voor 

ons bestuur, zijn we namelijk ook druk bezig 

met het invullen van het bestuur en het op 

touw zetten verschillende commissies, zodat 

we met z’n allen een steentje kunnen bijdragen 

aan onze buurt. 

Een korte terugblik op het afgelopen corso jaar. 

We hebben samen een geweldige wagen  

neergezet, waarbij veel werk in het droog-

bloemenproject zat, maar ook weer eens een 

berg plakwerk verzet moest worden. Volgens 

de jury was het een wagen die geweldig in de 

kleuren zat, maar toch niet spannend genoeg 

was, wat resulteerde in een 12e prijs. Maar dat 

mocht de pret niet drukken, want dit jaar  

mochten we drie dagen feesten in verband met 

het 80-jarig jubileum van het corso. 

Op dit moment zijn we alweer aan het vooruit-

kijken naar het corso van 2017. Zo hebben we 

een oproep geplaatst om een nieuw ontwerp te 

vinden via open inschrijving en zijn we aan het 

bekijken of en hoe we de loods kunnen aan 

passen zodat we iets meer ruimte krijgen. Daar-

naast is de trekkertrekcommissie al weer  

begonnen met de voorbereiding van ons jaarlijk-

se evenement. Genoeg om naar uit te kijken 

dus. Achter de schermen wordt er ook gewerkt 

aan een nieuwe website en blijft de activiteiten-

commissie zorgen voor de nodige ontspanning. 

Al bij al, er wordt niet stil gezeten. Ik wens een 

ieder heel veel leesplezier met het nieuwe  

Stuivekrantje en alvast fijne feestdagen toe. 

Met vriendelijke groet, 

Corne Coremans. 

Foto: Malou Evers 
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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  

Een aantal weken na het bloemen-

corso hebben we bezoek gebracht 

bij het familiebedrijf Dennissen.  

Deze zomer zijn we daar te gast  

geweest en hebben we de  

droogkamer gebruikt om de dahlia’s 

te kunnen drogen. 

Het bedrijf kent al een lange historie 

waarbij men terug gaat naar 1958, 

Jos Denissen (senior) begint zijn  

eigen kwekerij in de Veldstraat.  

Gevolgd door een gestage groei 

neemt Jos Denissen (junior) het be-

drijf in 1987 over samen met  

Marion. De vestiging is in de  

Kapellekestraat. In 2007 verhuist het 

gehele bedrijf naar de nieuwe  

locatie aan de Stuivezandseweg 51a. 

Zoons Jurgen en Kevin werken ook 

mee in het bedrijf. Door de jaren 

heen is er veel kennis en kunde  

opgebouwd in het bos en  

haagplatsoen. Het bedrijf bestaat nu 

uit een eigen kwekerij en tevens 

handel in bos- en haagplantsoen. 

Sinds de vestiging van het bedrijf op 

Stuivezand, zijn ze een trouwe spon-

sor van buurtschap Stuivezand.  

Afgelopen jaar hebben we de  

koelcel kunnen gebruiken zodat we 

onze bloemen konden drogen. Niks 

was te gek, waardoor we veel  

vrijheid hebben gekregen om de  

bloemen te kunnen drogen. Maar 

ook een aantal keer per dag kwam er 

iemand van ons langs om te kijken 

hoe het met het droogproces ging van 

de bloemen. 

Namens buurtschap Stuivezand  

hebben we ze een bedankje gebracht 

en gevraagd hoe ze het gehele proces 

hebben ervaren. En of ze waren  

tevreden over hoe het proces  

verlopen is. Jurgen gaf aan als we 

kunnen helpen doen we dat graag. 

Nogmaals familie Denissen, dankjewel 

voor jullie gastvrijheid het afgelopen 

jaar. En wie weet hebben we de  

koelcel nog eens nodig voor de  

droogbloemen. 

S p o n s o r  i n  h e t  l i c h t  

6 januari   Nieuwjaarsborrel  
10 februari   Jaarvergadering -  
   worstenbrood - bingo 
19 maart    Zalige zondag 
15 april   Paaseieren zoeken 
27-28 mei   Trekkertrek 
25 juni   Fietstocht + BBQ 
15 juli    Vrouwen bouwen 
5 augustus    BBQ 
3-4 september  Bloemencorso 
Datum volgt  Evaluatievergadering 
17 september  Kindercorso 
Datum volgt   Kinderbuurtfeest 
Datum volgt   Buurtfeest 
10 december Wandeltocht 
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Va n  d e  b e s t u u r s t a f e l :  e e n  v e r n i e u w d e  a a n p a k  

Met een goed bezochte brain-
stormavond 26 oktober is er een 
start gemaakt met een nieuwe 
aanpak voor het bestuur richting 
de organisatie en de buurtschap. 
Er werd vooral duidelijk dat we 
naar saamhorigheid en stabiliteit 
binnen onze buurtschap willen 
streven de komende jaren. We 
streven naar een standvastig be-

stuur, welke ondersteund zal 
gaan worden door verschillende 
vastgestelde commissies. Het 
bestuur blijft uiteraard eindver-
antwoordelijke, maar een com-
missie zal kunnen ondersteunen 
door mee te denken, te advise-
ren en bepaalde zaken uit te voe-
ren. Een organisatiestructuur die 
intussen menig ander buurtschap 

met succes heeft opgebouwd. 
Naast de dagelijkse taken van het 
bestuur zullen de verschillende 
bestuursleden dan ook de verant-
woordelijkheid op zich nemen 
voor een specifieke commissie. 
We onderscheiden hierin de vol-
gende commissies en takenpak-
ketten: 

Bouw wagen 
(samenstelling afhankelijk 
van ontwerp) 

- Berekenen en ontwerpen constructie 

- Bestelling materiaal in overleg met bestuur 

- Houden van bouwvergaderingen 

- Leiding over wagenbouw: constructie, vormgeving, figuratie, beweging,     

         plakken, afwerking, schilderen, tikken, bloemenuitgifte, etc 

- Oog houden voor planning, haalbaarheid en wensen van de  
        ontwerpers 

- Veiligheid van de wagen bewaken 

- Coördineren sloop wagen 

 Bouwplaats / Veiligheid - Onderhoud en netheid gehele bouwplaats 

- Onderhoud gereedschap 

- Verzekering opslag en inboedel 

- Richtlijnen veiligheid: signaleren en uitvoeren 

- Tentzetten 

- Verantwoordelijk voor bouwvergunning 

- Aanwijzen verzamelplaats calamiteiten 

- Zorgen voor voldoende goedgekeurde brandblussers  

 Catering - Catering tijdens bouw- en veldperiode, inclusief doorwerkzondagen,              

         tikweekend en napluk 

- Zorg dragen voor eten en drinken voor de duwers / figuranten /  

         begeleiders tijdens optocht 

- Zorg dragen voor eten en drinken tijdens de sloop 

- Netheid kantine en toilet 

Veld - Onderhoud bloemenveld, materiaal en administratie 

- In- en verkoop knollen 

- Bloemenhandel 

- Correspondentie bloemencommissie 

- Binden en onderhouden veldploeg 

- Afspraken veldeigenaren onderhouden 
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 Activiteiten  - Creëren goede sfeer (sfeeravonden, aankleding) 

- Uitgeven ‘t Stuivekrantje twee maal per jaar 

- Organiseren activiteiten binnen en buiten bouwperiode ter bevordering 
van de saamhoringheid 

- Leden benaderen voor vrijwillige deelname aan activiteiten 

Digitale media - Uitschrijven communicatieplan 

- Website vormgeven en onderhouden 

- Facebookpagina vormgeven en onderhouden 

- Nieuwe media in acht nemen 

- Ontvangen / verzamelen van nieuws via verschillende bronnen:  
       bestuur/commissies/… 

- Verspreiden informatie via diverse media 

- Foto’s delen en archief onderhouden 

- Leefbaarheid verhogen van de website / Aansporen van mensen tot ge-
bruik van website (en andere sociale media) 

 Sponsoring - Samenstellen sponsorpakketten (incl. natura) 

- Binnenhalen sponsorgelden buurtschap en trekkertrek 

- Coördineren tegenprestaties 

- Relaties onderhouden sponsoren 

- Organiseren promotiebijeenkomst(en) 

 Trekkertrek        - Verantwoording over de volledige organisatie van het Trekkertrek Zundert  

Meld je aan! 

Voor invulling van deze aanpak zijn we nog volop op zoek naar enthousiaste leden die ons willen  
ondersteunen. Zie je het zitten om in de toekomst een bestuursfunctie op je te nemen of heb je interesse 
om de organisatie te versterken door je in te zetten voor één van de commissies, dan ben je van harte  
welkom! Voor aanmelding of verdere vragen kun je je richten tot één van de bestuursleden. 

Op de wagen is weinig aan te 
merken, hij is mooi van kleur en 
krachtig van vorm. Al worden de 
kleurschakeringen ook grof  
genoemd, wat de leesbaarheid 
van de compositie niet helpt. De 
kleur wordt mede bepaald door 
gedroogde dahlia’s. De kudde 
maakt vooral indruk door zijn 
volume, niet door zijn  
verfijndheid. In het centrum van 

de wagen wordt de  
samensmelting onoverzichtelijk. 
De wagen is een uiting van  
ambachtelijk vakwerk, met een 
speciale vermelding voor de 
hoorns die zijn voorzien van een 
fluweelacht bloemencement. Het 
grootste probleem van deze  
wagen is het gebrek aan  
originaliteit. Wat moet het beeld 
van de gnoes bij ons oproepen? 

Het beeld blijft niet lang hangen 
omdat het verhaal rondom de 
wagen dat niet doet. Vaker zijn 
kuddes samengesmolten op een 
realistische manier waarbij niks 
met de gegevens van het dier 
zelf is gedaan, dan alleen de  
opstapeling van het aantal en dat 
is jammer. Op deze thematiek zit 
sleet. 

J u r y r a p p o r t  2 0 1 6 — W i l d e b e e s t  
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Na vele kinderen gevraagd te 

hebben om mee te doen bleek 

toch dat we maar met zijn  

tweeën waren. Willen we dat 

wel, het is wel een beetje eng, 

maar toch wilden we het wel 

doen. Nu konden we thuis een 

dansje oefenen. Maar eerst 

moesten we toch een liedje  

hebben. Mama en Alex zijn daar 

eens voor gaan zitten en dat  

hadden ze goed in elkaar gezet. 

Wij hadden zelf al het deuntje 

uitgekozen waarop we het liedje 

zouden zingen. Eerst moesten we 

nog op vakantie, dus we hebben 

op vakantie gewoon aan tafel 

zitten oefenen. Want op de 

maandag dat we thuiskwamen 

moesten we ’s avonds het liedje 

al inzingen bij Janus Vriends. Dat 

was heel leuk. 5 dagen later was 

het dan zo ver, we moesten ’s 

middags eerst nog zingen voor 

de jury. Dat was heel spannend! 

’s Avonds was het dan zo ver. We 

moesten als laatste op het  

podium zingen. Er waren nog 2 

andere acts. Aan het eind van de 

pauze was de prijsuitreiking. Het 

was heel spannend maar we  

hadden een mooie tweede 

plaats. We waren wel blij! We 

mochten nog even blijven tot de 

jongens waren geweest daarna, 

gingen we naar huis. 

Groetjes Kyra en Joeri 

K i n d e r c o r s o n g !  

M a n n e n a v o n d  

Zaterdag 5 november was het 
voor de tweede keer de  
mannenavond 4.0, nouja 3.0 
want de Raamberg deed dit 
jaar niet mee omdat er 
niemand opgegeven was.  
De avond begon bij Den Bels 
waar gelapt werd en de eerste 
biertjes gedronken werden. 
We werden in 6 groepjes van 
4 verdeeld om daarna het  
eerste spel te gaan spelen.  
Het eerste spel was het zo 
snel mogelijk opdrinken van 
2,5 liter bier met je groepje. 
Dit was voor veel mensen een 
aanslag op hun lever en  
hoefden daarna even geen 
bier te zien. Groepje 2 was 
met 2 minuten en 50  
seconden de snelste.  

Na dit spel werden er nog een 
paar pilskes gedronken bij Den 
Bels. Om 10 uur werd Den 
Bels verlaten en gingen we 
naar café de Kerel. Hier  
werden er weer een paar bier 
gedronken en een paar  
hakkedellen gegeten. Er  
stonden hier ook een aantal 
spelletjes op het programma 
maar omdat we te druk waren 
met bier drinken schoten deze 
spelletjes er mee in.  We  
hebben hier nog wel gedart 
om toch nog even bezig te 
zijn. Toen dit spelletje klaar 
was kwam er een winnaar 
over de 2 spelletjes. In  
tegenstelling tot vorig jaar 
mag nu de winnaar de  
mannenavond van 2017  

organiseren.  
Hierna gingen we terug naar 
Den Bels om hier de pot op te 
drinken. Hier hadden we nogal 
moeite mee omdat er veel 
bier gesponsord was, zelfs een 
hele fust. Het kan zo zijn dat 
er een paar dingen vergeten 
zijn in dit stukje omdat we een 
deel van de avond kwijt zijn. 
Maar wat we nog wel weten is 
dat het wederom een  
geslaagde mannenavond was.  
Succes met organiseren Rick 
van Hooijdonk, Rogier Haest 
en Frank Jochems. 
 
Tot volgend jaar! 
Groetjes Joeri 
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D e  d r o o g k a m e r  

We gaan even terug naar januari 

2016. Ergens in een klein plaatsje bij 

Galderen, zitten Dave van Beek en ik 

aan een tafeltje na een 2-daagse 

meeting te praten over de buurt. 

Het ontwerp voor 2016 zou die 

avond gekozen worden. Dave als 

bloemenman wist al wel het een en 

ander, voor mij was het nog tamelijk 

vaag. We hadden er allebei wel bij 

willen zijn, maar dat kon nu eenmaal 

niet. Rond  een uur of elf kwam de 

app dat we  Wildebeest gingen  

maken in 2016.  “Zo nu kunnen we 

aan de bak” zeiden we tegen elkaar. 

Natuurlijk was er op de achtergrond 

wel wat bekend, dus ook dat we een 

sprong gingen maken naar droog-

bloemen. Terug naar de vergadering 

van de buurt, waarbij al het nodige 

werd besproken natuurlijk, want 

1000 kisten drogen is voor een klei-

ne buurtschap als Stuivezand een 

hele klus. De buurt zou er voor gaan 

dus werden de lijntjes naar de diver-

se mensen uitgezet. Wij als buurt  

hadden en hebben nu eenmaal niet 

de gevraagde kleuren ruim in voor-

raad dus medewerking van ander 

buurtschappen zoals Schijf,  

Veldstraat en anderen waren als 

bloementoeleverancier zeer  

gewenst. Natuurlijk is bloemen één 

ding,  maar droogbloemen krijg je 

niet door ze alleen buiten in het  

zonneke te leggen. Daar is nogal wat 

meer voor nodig. Denk maar aan 

ruimte, opslagcapaciteit, verwar-

ming, beluchting, etc. De eerste  

lijnen waren snel uitgezet. Bij  

Boomkwekerij Denissen waren we 

welkom , zij hadden 2 koelruimtes 

waarvan we gebruik mochten  

maken. Doordat zij over ruime  

zonnepanelen beschikken konden 

de kosten voor stroom meevallen.  

Immers, een 32 ampèreaansluiting 

waarbij dag en nacht de heather op 

35 graden Celsius is afgesteld kost 

nogal wat.  Voor het afvoeren van 

het onttrokken vocht hadden we in 

eerste instantie 1 bouwdroger in de 

cel staan. Later bij het verhuizen 

naar de grootste cel 2 stuks. Voor de 

afvoer van water uit de drogers 

maakten we gebruik van 2 x 1000 

liter IBC containers, zodat we niet 

iedere dag een can met water  

hoefden te ledigen. Al met al  

hadden we dus met de inrichting al 

een behoorlijke professionele stap 

gezet. Maar even terug naar de 

praktijk. Op vrijdag 14 juli  hadden 

we onze eerste droogbloemenleve-

ring. Dit gebeurde bij de tent omdat 

men toch liever bij de tent wilde 

steken. Omdat de eerste leveringen 

vrij klein waren hadden we met een 

kleine groep besloten de container 

achter de tent in te richten en  

ervaring op te doen met drogen.  

Ook hadden we besloten om het 

droogproces met een kleine beperk-

te groep te gaan doen. Vele kapi-

teins op het schip zou mogelijk het 

schip kunnen doen zinken omdat het 

toch allemaal vrij nauwkeurig blijkt 

te werken met vocht, warmte en  

mogelijke schimmelvorming. Vanaf 

dag 1 tot het einde hebben we de 

cellen bijna 3x per dag bezocht. Dit 

bleek noodzakelijk omdat het  

klimaat snel kan veranderen bij  

nieuwe leveringen door de verse 

aanvoer. Dit met het gevolg dat we 

1 keer een aantal gaasbakken  

hebben weggegooid door schimmel-

inval. Ook toen de keer dat  

zondagmorgen de cel flink nat was 

door verstopping van de bouwdro-

ger. In totaal is er bijna 2000 ltr  

water uit de cel afgevoerd. De  

gemiddelde celtemperatuur komt 

uit rond de 33 graden Celsius.  Het 

aantal gaasbakken wat nodig was om 

de dahlia goed na het steken te  

kunnen drogen was bijna  2400 stuks. 

Hierbij kon je goed zien wanneer 

bloemen te dicht bij elkaar in de  

kisten werden gelegd. De bloemen  

drogen dan wel van boven in maar  

blijven aan elkaar geplakt tijden het 

droogproces. Hierdoor waren  er 

soorten die daardoor makkelijk last 

hebben van schimmel. Dit waren 

vooral de decoratieve soorten,  

pomponsoorten hebben hier duidelijk 

minder last van. In totaal hebben we  

15 leveringen gehad voor de drogerij 

en zelfs meer dan 20 steekdagen. In 

totaal hebben we 868 grijze kisten 

gedroogd wat helaas minder was dan 

de afspraak met de ontwerpers. Maar 

door de intensieve zorg hebben we 

ook soorten kunnen drogen welke bij 

andere buurtschappen nooit lukte, 

bijvoorbeeld Red Fox. We zijn er te 

laat achter gekomen maar dit had ook 

voor Wildebeest een prachtige  

droogbloem geweest. Een les hieruit 

is dat we meer af moeten gaan op 

onze eigen kracht en minder van ho-

ren zeggen. Stuivezand wil en kan 

veel! Na al het droogwerk is er beslo-

ten dat we op maandag voor het cor-

so zouden gaan tikken. De droogver-

houding was 1: 3, dus 1 grijze bak is 3 

zwarte bakken. De zwarte bakken 

(geleend via handelskwekerij Nouws) 

zijn  gekomen doordat de gaasbakken  
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uit de drogerij zijn overgepakt in 

zwarte bakken. Hierdoor hadden we 

minder transport en was het beter 

verwerkbaar op de wagen. Op  

zondag de week voor het corso is de 

opslagtrailer ( van Ron Poppelaars 

Transport) geladen met ruim 950 

zwarte kisten. Deze is toen naar de 

tent verhuisd. De koelcellen werden 

zondagmiddag weer netjes en 

schoon terug opgeleverd dus. 

Bij de tent hebben we alle droog-

partijen op kleur ingeschat. Zo had 

ieder soort verschillende kleurtypes. 

De kleurverandering zit hem vooral 

in de groeiomstandigheden en pluk-

temperatuur. Bij warme dagen zijn 

de bloemen minder stevig. Als ze 

dan in 35 graden de cel ingaan met 

hoge luchtvochtigheid zijn ze snel 

gevoelig voor schimmel, dus moet 

dit tijdens de bezoeken bekeken en 

indien nodig bijgestuurd worden 

d.m.v. meer lucht of verplaatsing 

van de ventilatoren. Gedurende het 

plukseizoen zijn de bloemen ook 

eerder rijp waardoor ze makkelijker 

uitval geven. In de Golden Scepter 

zat er tussen 2 leveringen met 1 dag 

verschil zoveel verschil in dat de ene 

partij bijna helemaal weg was terwijl 

de andere mooi gedroogd en stevig 

was in zelfde celklimaat! De proeven 

met 2 soorten ( Ruskin en Mirella) 

leverden  tevens goede resultaten.  

In totaal hebben we dus 15  
leveringen verwerkt in de drogerij. 
De drogerij is in 3 gedaantes tot 
stand gekomen, namelijk: eerst in de 
groene container achter de tent, 
daarna in de kleine koelcel bij Boom-
kwekerij Denissen en als laatste ver-
huisde deze naar de grote koelcel 

(>300m2). Bloemen kwamen deels 
van eigen veld en deels van andere 
buurtschappen, waarbij Schijf onze 
hoofdleverancier was. Dank natuurlijk 
aan alle buurtschappen voor hun le-
veringen aan ons project, zonder deze 
inbreng was dit alles onmogelijk ge-
weest. Een tijdrovend project moch-
ten we het wel noemen, en het was 
zeker niet mogelijk geweest zonder 
bepaalde personen en bedrijven. 
Daarom een GRANDE MERCI voor 
iedereen die de koelruimtes mee on-
derhielden, de plukkers en stekers 
van onze buurtschap, alle andere 
buurtschappen voor hun leveringen, 
Boomkwekerij Denissen BV, Ron Pop-
pelaars Transport en Handelskwekerij 
Nouws. 
 

Groeten, 

Marco van Hassel 
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Al een tijdje bekeek ik (Renate) 
het project van de hoorns en 
hoeven van een afstandje, maar 
omdat thuis in de bijkeuken 
overal een laag pir lag en vriend-
lief die van top tot teen onder zat 
dit door heel het huis sleepte, 
kwam het toch wel dichtbij! 
En dan krijg je ook nog eens  
vakantie en zit je veel in de tent 
n moeten de hoorns bestrooid 
worden met geblenderde  
bloemen, dan is 1+1=2! 
Gelukkig was het een en ander al 
voorbereid en waren er al een 
paar voorbeelden, dus konden 
we zo aan de slag.  
Eerst een laag houtlijm met daar 
doorheen verf op de hoorns  
smeren, dan de geblenderde 
bloemen er overheen strooien en 
zachtjes aandrukken. Deze  

bloemen waren al eerder door 
verschillende blenders gegaan 
door iedereen die er zin en tijd in 
had. Je moest uitkijken dat je een 
niet te groot stuk in 1 keer in-
smeerde, anders was de lijm al 
droog voor je met de bloem-
blaadjes kwam.   
Na de hoorns kwamen de  
hoeven. Eerst de discussie wat 
handig was; eerst de onderkant 
of toch eerst de bovenkant en de 
zijkant?  
Uiteindelijk bleek het een  
kwestie van uitproberen om te 

kijken wat handig is in plaats van 
theorieën te bedenken. 
Voor het bestrooien van de  
hoeven stonden we in de tent, 
naast de wagen dus waren er veel 
mensen die langs liepen en  
kwamen kijken. Ze vonden het erg 
leuk en enthousiast wat ons ook 
alleen maar enthousiaster maak-
te! We vonden dit leuk om te 
doen omdat het ‘anders dan 
anders’ was en ook door het  
horen van al die positieve leuke 
reacties! 
Celina en Renate de Meijer 

P i r - p r o j e c t  C e l i n a  e n  R e n a t e  
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Tr e k k e r t r e k  Z u n d e r t   

Stichting Trekkertrek Zundert  

anno november 2016.                    

Vele buurtgenoten hebben we 

mogen verwelkomen op het  

trekkertrekweekend in mei j.l. 

Een weekend met o.a. mooi 

weer, hoge temperaturen, met 

een vol zaterdagavondprogram-

ma en een wedstrijdzondag met 

o.a. de trucks. Dit alles weer 

overgoten met Stuivezandse  

gezelligheid en noeste arbeid van 

de buurtgenoten. Nogmaals  

bedankt hiervoor. Natuurlijk 

heeft iedereen in het vorige  

Stuivekrantje kunnen lezen hoe 

deze commissie is opgericht om 

samen met het bestuur een  

serieus weekendprogramma te 

organiseren. Nadat de stofwol-

ken weer waren opgetrokken 

aan de Stuivezandseweg was het 

voor de trekkertrekcommissie 

dan ook weer tijd om dit alles te 

evalueren. Hierbij hebben we 

o.a. gekeken of we op het juiste 

spoor zitten. Na deze  

evaluatievergadering hebben 

vanuit de commissie 2 leden, te 

weten Martien en Rene,  

geconcludeerd dat het toch niet 

de verwachting had  

waargemaakt die zij voor ogen 

hadden en hebben besloten om 

uit de commissie te stappen. 

Martien en Rene, bedankt voor 

jullie inzet afgelopen jaar voor de 

Stichting Trekkertrek Zundert.  

Ook is gestopt als lid van de  

commissie Alex, dit ook omdat 

hij als voorzitter van de  

buurtschap is gestopt. Ook Alex 

willen we bedanken voor zijn 

inzet! 

Natuurlijk is de huidige  

commissie niet bij de pakken 

neer gaan zitten en is gaan kijken 

naar een nieuwe aanvulling  

binnen de ploeg. We hebben  

inmiddels een 2-tal personen 

bereid gevonden plaats te  

nemen in de huidige commissie. 

Deze beide personen zijn Jeroen 

Boot en Corne Coremans. Deze 

twee buurtgenoten zijn geen  

onbekende met Trekkertrek  

Stuivezand en zullen voor de 

broodnodige aanvulling zorgen. 

Hiermee komt de huidige  

commissie dus op 9 personen. 

Ondertussen zijn we dus  

drukdoende om de  

voorbereidingen te treffen voor 

het weekend van 27 en 28 mei 

2017. Ook zijn we volop bezig 

met het bedenken van eventuele 

extra aanvullingen voor dit week-

end. Mocht jij nu denken: ik wil 

actief deelnemen in de  

voorbereidingen, laat het ons 

gerust weten. Tenslotte maken 

we dit weekend ook met zijn alle 

samen!  Het doel voor 2017 blijft 

namelijk ongewijzigd: een extra 

financiële bijdrage te kunnen 

generen voor de bouw van de 

corsowagen van buurtschap  

Stuivezand! 

Met vriendelijke groet, 

Marco van Hassel 

info@trekkertrekzundert.nl  
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Joke Coremans  
 
Wat is de eerste corsowagen die 
je jezelf kan herinneren?  
Wasdag is de eerste wagen van 
Stuivezand die ik mijzelf kan  
herinneren.  
 
Wat is voor jou de mooiste  
corsowagen? 
De olifant vind ik de mooiste wa-
gen. Hier hebben wij ook  
samen met de kinderen aan 
meegeholpen. 
  
Wat is jouw spannendste corso-
herinnering? 
Het spannendste vond ik toen de 
as van de koeien gebroken was. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

Jolanda v/d Broek: 
 
Wat is de eerste corsowagen die 
je jezelf kan herinneren?  
De eerste was Moeder Aarde in 
2002 toen zijn wij op Stuivezand 
gaan wonen. 
 
Wat is voor jou de mooiste  
corsowagen? 
De mooiste blijft toch wel de  
olifant, wow!  
  
Wat is jouw spannendste corso-
herinnering? 
Het spannendste was toen we 
hoorde dat we eerste waren 
door de speakers tijdens de op-
tocht, geweldig mooi. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

Julie Nouws: 
 
Wat is de eerste corsowagen die 
je jezelf kan herinneren?  
De eerste wagen die ik mezelf kan 
herinneren is volgens mij 
'Heersers van de toekomst', maar 
volgens mij is dat nog niet zo heel 
lang geleden.  
 
Wat is voor jou de mooiste  
corsowagen? 
De mooiste wagen van Stuivezand 
vind ik MCE, maar Quotum vond ik 
ook echt heel mooi.  
 
Wat is jouw spannendste corso- 
herinnering? 
Mijn spannendste corso- 
herinnering is dat ik de 1e keer 
mee mocht naar het corsocafé. 
Mama vond het misschien ook wel 
spannend, ik kwam pas thuis toen 
de zon opkwam. Ik mocht niet  
alleen naar huis fietsen, dus had ik 
me gewoon aan de regels  
gehouden.  

Wasdag (2011) Moeder Aarde (2002)  Heersers van de Toekomst (2005) 

D r i e  s n e l l e  v r a g e n . . .  
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P i r – p r o j e c t  J o h a n  e n  Ya n n i c k  

C o r s o n g  v a n  d e  m a n n e n !  

De mannen moesten er dit jaar 

ook weer aan geloven hoor, de 

corsong. Dit jaar werd het  

lastiger gemaakt omdat de  

mannen op de dag van corsong 

terug zouden komen van de  

zuipvakantie. Hierdoor moest het 

liedje eerder bedacht worden 

dus we zaten in juli al bij elkaar 

om een liedje te verzinnen. Er zat 

natuurlijk ook een nieuw gezicht 

bij: Menno van Dongen. Menno 

heeft al jarenlange ervaring als 

gitarist. Hij leek dus een  

versterking voor ons en  

inderdaad, het leek erop.  

Na een bak bier kwam het liedje 

‘Wij vieren corso’ uit de hoge 

petten van de mannen. Hiermee 

zouden de mannen Zundert twee 

weken voor corso op zijn kop 

gaan zetten. Er werd ook al  

gedacht om een clip op te nemen 

op de zuipvakantie, alleen dit is 

er niet meer van gekomen.  

Toen we terugkwamen van  

vakantie moesten we nadat we 

een kijkje genomen hadden in de 

tent gelijk inzingen. Onze  

stembanden klonken niet heel 

fris maar ze moesten het er maar 

mee doen. We dronken daar 

weer ons eerste pilsje die bij 

sommige ook niet zo lekker naar 

binnen gleed, maar de tweede 

ging bij iedereen een stuk beter. 

Daarna gingen we even slapen en 

om 19:00 uur stonden we al 

weer klaar om naar Zundert te 

rijden. We moesten net na de 

pauze optreden, rond 22:00 uur. 

Er was dus genoeg tijd om moed 

in te drinken, dit heeft Rick wel 

geweten want die had genoeg 

bier op toen we gingen  

omkleden. En daar stonden we 

dan, klaar om het podium op te 

gaan, in onze mankini met daar-

over een badjas. Nog even de 

tekst doornemen want dat was 

er op vakantie bij in geschoten. 

Maar het verstand ging zoals  

gewoonlijk op nul en dan kijken 

we wel hoe het gaat.  

Het ging goed en toen konden 

we dus terug de zaal in en de 

spanning weg drinken. Dit verliep 

ook goed want het was een hele 

gezellige avond.  

Het was weer een geslaagde  

corsong, op naar volgend jaar.  

Tot dan! 

Groetjes Joeri 

Begin juli begon ook voor mij het 
bouwseizoen aan Wildebeest. 
Kjeld had al eerder door laten 
schemeren dat de ontwerpers pir 
wilden gaan gebruiken voor de 
hoorns en hoeven om een strak 
effect te krijgen. Hiervoor heb ik 
Yannick gevraagd of hij interesse 
had om een jaar mee te bouwen 
gezien hij veel ervaring heeft met 
pir en al eerder had gezegd dat 
hij een corsojaar mee wilde  
bouwen.  We zijn begonnen om 1 
proefset van de hoorns te maken 

die goed werden gekeurd door 
de kritische ogen van de ontwer-
pers. Het rotzooi maken kon be-
ginnen! Eerst hadden we een 
mooi afgezet hoekje in de loods, 
maar toen de droogbloemen  
gestoken moesten worden, werd 
ons toch vriendelijk verzocht om 
ergens anders te gaan staan.  
Ook het thuisfront was niet altijd 
even blij met de pir, gezien er 
thuis ook overal sporen van pir te 
vinden waren... Yannick begon al 
aardig zijn draai in de tent te  

vinden met het gevolg dat  
Stuivezand nu een lid rijker is! Na 
zo’n 14 hoorns moesten er ook 
nog eens een stuk of 15 hoeven 
gemaakt worden. Deze waren 
een stuk kleiner en de vorm was 
iets makkelijker waardoor dit vlot 
verliep. 
Voor mij was dit een geslaagd 
bouwseizoen! Het was een leuk 
en gezellig bouwseizoen met veel 
gekheid. Op naar volgend jaar! 
 
Johan Verhees. 
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M o o i s t e  c o r s o b e l e v i n g  v a n  2 0 1 6 . . .  

Kevin Frijters: 
VORMEN, in de lege tent met ijzer aan de slag om 
een vorm te creëren. Was een ideale vormgeef 
wagen. Ieder hoekje en kantje was vormen tot the 
max. 
KNIPPEN, wie aan de wagen bouwt kent het  
fenomeen knippen. Iets moois om te doen om de 
wagen beter en beter te maken.  
ZONDAGOCHTEND, lekker laat weg. Is weer eens 
wat anders dan op tijd klaar zijn en mee gaank 
naar Zundert. Al heeft het wat uurtjes slapen  
gekost, des al niet te min heb ik daar zeer zeker 
van genoten :)  
TRIBUNE, te laat en pientjes drinken maakt een 
mooie combinatie van het corso in vol or naat  
beleven.  
 
Al bij al is het corso een beleving op zich zelf. Het 
was geweldig. Heb wederom genoten van het  
corso :)   

Daniël Brood: 
Ik heb een goed bouwseizoen gehad. De  
constructie stond vrij vlot dacht ik, dan konden we 
aan de wagen beginnen;  vormen, koppen en  
poten hangen. Ook konden de plakkers aan de 
slag. Dus alles bij elkaar ging het allemaal zijn  
gangetje. En het laatste weekend in de feesttent 
was het ook gezellig. Op naar 2017! 

Tess van Hassel: 
De hoekjes plakken/tikken die je uiteindelijk toch 
niet ziet. Het leukste wat er is! 

We hebben een aantal buurtleden benaderd voor hun mooiste corsobeleving van 2016!  

Guido de Voogt: 
Mijn mooiste corsobeleving: de wagen van  
buurtschap stuivezand in de optocht voorbij te 
zien komen. En het hele weekend een mooi feest 
maken samen met de buurt. 

Kevin van Hooijdonk: 
Mijn mooiste corsobeleving van 2016 was toen ik 
onder de wagen stond om te duwen, al van jongs 
af aan was dat een droom en dit jaar was het  
eindelijk zo ver!! Het was wel zwaar om te doen, 
maar vooral heel leuk!!  

Robin Hereijgers: 
Mijn mooiste corsobeleving is het plakken in de 
tent met mensen die het net zo leuk vinden als jij. 
Ook het feestweekend was weer heel leuk!!! 

Kjeld van Kuijck: 
Het meest memorabele aan bouwseizoen 2016 is 
toch wel het slopen tijdens het bouwseizoen. Er is 
gekozen voor een vormgeef wagen en dan moet 
deze goed zijn ook. Immers alles voor de wagen 
en als daar avonden door-bouwen bij horen dan is 
dat zo en is het tof om te zien dat de groep steeds 
fanatieker daar in wordt en dat verbeteren of een 
keer kritisch kijken uiteindelijk beloond wordt en 
resulteert in een mooiere wagen! 

Dagmar en Monique Aarts (CV de Zwabbers): 
Samen aan tafel, kist na kist met black diamonds, 
purple fox en diverse bea's komen langs en de 
buurt met en door de prikkers is al net zo kleur-
rijk. Genoten van de verhalen over d'ndieje van  
d'ndieje en Oooooooh komen jullie van de Beek, 
kende dan ook .....? We hebben veel geleerd over 
de bingo van Jan. Ik denk dat we toch ook maar 
eens een avondje naar Zundert komen voor alle 
mooie bingoprijzen en natuurlijk ook heel graag 
om nog eens een avondje mee te bouwen.  
Bedankt voor de gezelligheid Jan de Bingoman! 

Bart Rutten (CV de Zimkus): 
Tja waar begin je dan. Dit jaar voor het eerst mee-
geholpen aan het bouwen van een corsowagen. 
Dit was al een mooie beleving op zich, maar ik 
heb ook genoten van de gezellige avonden in de 
tent en natuurlijk de zondagavond in de  
Zonnewende. Wat was het een feest en het gele 
nat vloeide rijkelijk (had er de volgende dag nog  
plezier van). Buurtschap Stuivezand: een mooie 
buurt met geweldige mensen. En wat mij betreft 
is er een mooie samenwerking en vriendschap 
ontstaan. Tot volgend jaar (en voor degene die 
willen tot bij ons de schuur).  

Caroline van Ham (CV de Zwabbers): 
Met wildvreemden “buurten” over het corso en 
d’n optocht waarbij je tijdens het wegsteken van 
duizenden dahlia’s tot de conclusie komt dat deze 
saamhorigheid toch alleen in Brabant bestaat. 
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Cees van den Broek aan Jos van 
Beek:  
Hoe vind jij het reilen en zeilen 
van het veld gaan en kan je dit 
nog bolwerken? 
 
Het reilen en zeilen gaat goed, 
maar ik zou er graag iemand bij 
hebben die er overdag kan zijn. 
Dan is er bijna niemand en ook ik 
krijg een leeftijd. De  
communicatie loopt soms wat 
fout, dat zou nog kunnen  
verbeteren. Je moet er 100  
procent achter staan, anders hoef 
je het niet te doen.  
Verder is het altijd hartstikke  
gezellig op het veld! 
 
Alex Wildhagen aan Robin  
Hereijgers: 
Ik ben benieuwd hoe het je 
binnen de activiteitencommissie 

bevalt. En hoe denk jij erover om 
mensen warm te krijgen om in 
zo’n commissie te komen? 
 
De activiteitencommissie vind ik 
heel leuk, het is fijn om achteraf 
terug te horen hoe iedereen de 
activiteit ervaren heeft, ook als 
we dingen kunnen verbeteren. Er 
wordt wel meegedacht.  
Je bent met een groep om samen 
iets te regelen, dat is leuk. Ik vind 
het makkelijker om mensen over 
te halen om naar een activiteit te 
komen dan lid te worden van een 
commissie.   
 
Wie zijn jullie en wat doen jullie 
in het dagelijkse leven?  
Jos: Ik ben Jos van Beek, 64 jaar 
oud en ik woon in Zundert.  
Getrouwd met Naantje en samen 
hebben wij twee zonen Dave & 

Ricardo. We hebben vier  
kleinkinderen: Lars, Jesse, Tim en 
Lotte. Vroeger heb ik altijd  
gewerkt in mijn boomkwekerij. 
Nu vermaak ik mezelf op het 
bloemenveld, in de moestuin en 
met de kleinkinderen. 
 
Robin: Ik ben Robin Hereijgers, 19 
jaar en woon op stuivezand. Op 
dit moment zit ik in het tweede 
leerjaar van de PABO op Avans 
Hogeschool te Breda. Ik vind het 
leuk om te voetballen, dit doe ik 
drie keer per week, en ik zit in de 
activiteitencommissie van de 
buurt. 
 
Jos, de druk lag dit jaar erg hoog 
op het bloemenveld in verband 
met het drogen van de bloemen. 
Hoe is dit gegaan?  
Op het begin ging het vooral erg 
stroef, onze eigen buurtschap 
vraagt om bloemen maar de  
commissie ook. Dan is het  
afwegen wat te doen. We kweken 
mooie dahlia’s, maar de kwaliteit 
wordt niet altijd meer geteld. In 
het bloemencorso mag er best 
alternatief materiaal gebruikt 
worden, maar het is te veel. Een 
dahlia moet gewoon een dahlia 
blijven. Het kost een kapitaal. 
Maar wat er dit jaar gepresteerd 
is, daar neem ik mijn petje voor 
af. Verder heb ik mezelf niet met 
het droogproject bemoeid, ik ben 
gezellig op het veld gebleven. 
 
Robin, jij bent erg fanatiek in de 
tent. Hoe vind je dat het bouw-
seizoen is verlopen? 
Naar mijn idee ging het in het  
begin van het bouwseizoen best 

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

J o s  v a n  B e e k  e n  R o b i n  H e r e i j g e r s  

In deze editie zitten we aan tafel in de keet op het  
bloemenveld.  
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langzaam. Soms waren er stukken 
geplakt en dan was het er de  
volgende dag weer af. Als er  
eenmaal overal maar strookjes op 
de wagen zitten, dan gaat het 
wel. In het tikweekend heb ik veel 
geverfd, dat was te gek! Tikken, 
daar ben ik niet zo weg van.  
Verder is het volgens mij wel 
goed gegaan, maar net als alle 
jaren: wat stress aan het einde! 
 
Wat vonden jullie van de prijs die 
buurtschap Stuivezand heeft ge-
reden?  
Robin: Ik vond het vies tegen 
vallen, vooral omdat veel mensen 
van te voren al zeiden dat we 
hoog gingen eindigen. Ik had  
gedacht dat we rond de 8ste plaats 
zouden rijden. 
Jos: Ik vond het ondergewaar-
deerd, vooral in vergelijking met 
andere wagens. Stuivezand had 
makkelijk 5e of 6e kunnen rijden. 
Het lijkt net of ze de telling uit 
een potje hebben getrokken als je 
het puntenverschil zit. De wagen 
vond ik echt mooi, daar valt niets 
van te zeggen. 
 
Wat is jullie mooiste herinnering 
aan het corso dit jaar?  
Jos: Op zondag dat iedereen bij 
ons zit om de optocht te kijken. 
Maar daarnaast ook met alle  
buren discussiëren over de 
mooiste wagens. Daarnaast vind 
ik het buurtfeest en het veldfeest 
altijd gezellig. Ook de andere  
activiteiten zijn altijd goed  
geregeld en gezellig. 
Robin: The Dirty Daddies en de 
corso dinsdag vond ik het  
gezelligst dit jaar! 
 
Wat is voor jullie de mooiste cor-
sowagen? 
Robin: ‘Quotum’ van buurtschap 
Stuivezand. 
 
Jos: ‘Moeders Kroost’ van  
buurtschap Klein-Zundertse  

Heikant. En ‘MCE’ van  
buurtschap Stuivezand vond ik 
ook heel mooi. 
 
Robin, kom jij wel eens op het 
bloemenveld? 
Vroeger ging ik regelmatig met 
papa bloemen plukken. Nu zit ik 
eigenlijk altijd in de tent. 
 
Jos, hoeveel bloemen zijn er dit 
jaar geplukt voor onze eigen  
wagen? En in heel het  
corsoseizoen? 
Voor onze eigen wagen durf ik 
eigenlijk niet te zeggen, het was 
een onschatbare wagen, ik denk 
iets van 800/900 kisten. Betaalde 
bloemen voor de commissie  
waren er 800 duizend, als we 
geen bloemen hadden gedroogd 
dan hadden we 1 miljoen  
bloemen gehad. 
 
Hoe zijn jullie bij de buurt  
gekomen en hoeveel jaar zijn 
jullie al lid? 
Robin: Ik ben geboren en  
getogen op Stuivezand en dus 
mijn hele leven al lid. 
Jos: Sinds (2000?) ‘Offer der  
Mayas’. Voorheen waren we al 
lid geworden via Dave en  
Ricardo. In die tijd vroegen ze of 
we eens kwamen helpen; ‘Ja wij 
komen wel helpen’. Ik weet nog 
goed dat we toen op een  
zaterdagmiddag zijn gaan helpen 
en niet meer weg zijn gegaan. 
Vroeger zat ik veel in de tent, 
later ben ik naar het veld gegaan. 
We hebben altijd veel leut  
gehad, anders blijf je niet zo lang 
en fanatiek helpen. 
 
Wat vonden jullie van het  
bloemencorso in het algemeen? 
Jos: Het was een mooie stoet, al 
vond ik sommige wagens wel wat 
tegenvallen. De wagens mogen 
simpeler zodat buitenstaanders 
ook weten wat het  
bloemencorso inhoudt. Sommige 

wagens wijken te ver af van het 
corso, dat is jammer. Er worden 
steeds minder bloemen gebruikt, 
maar daar zetten wij wel een heel 
veld voor. Je merkte aan de  
buitenstaanders dat ze niet  
wisten wat hun te wachten stond 
in verband met het andersom 
rijden van de route. Er werd  
regelmatig gevraagd wanneer de 
wagens voorbij kwamen. 
 
Robin: Ik kijk er altijd heel erg 
naar uit, toen ik de wagens zag 
vond ik het niveau lager. Normaal 
wist je welke wagen eruit sprong 
en dat vond ik nu echt niet, het 
was moeilijk in te schatten. 
 
Hoe vonden jullie het 80-jarig 
bestaan?  
Robin: Ik vond het heel erg leuk. 
Er waren veel bouwers, dat was 
erg leuk. Het is prima te doen zo, 
ik vond het leuker dan het 75-
jarig bestaan. 
 
Jos: Wij zijn er niet geweest. We 
waren blij dat we op ons gemak 
aan konden doen met de  
kleinkinderen. Op een geven  
moment is er zo veel te doen. 
Wel leuk dat ze het vieren en niet 
zomaar voorbij laten gaan. 
 
Bij wie willen jullie dat ik de vol-
gende keer aan de keukentafel 
zit? En wat zouden jullie van hen 
willen weten?  
Jos: Bij Mart Poppelaars. 
Mart, wat denk jij tegenwoordig 
van het gebeuren rondom  
bloemencorso in het algemeen? 
Robin: Bij tante El. 
Waar haal jij alle tijd vandaan om 
alle shirtjes en extra gadgets  
compleet te krijgen en daarnaast 
om alles te bedenken en te  
maken? 
 
Bedankt voor het interview!   
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K i n d e r c o r s o  

Op vrijdag 28 oktober was het 

weer het jaarlijkse kinderbuurt-

feest. Dit jaar was het thema  

dieren. De kinderen kwamen  

hierbij dan ook verkleed. We  

hebben een panda, een leeuw, 

een vleermuis en nog vele andere 

dieren gezien. De middag begon 

met wat te eten en te drinken 

voor iedereen die iets wilde. 

Daarna heeft iedereen een eigen 

lampion in elkaar geknutseld die 

ze in de avond nodig zouden  

hebben. Terwijl de lampionnen 

lagen te drogen, werd er friet  

gebakken terwijl er lekker  

gespeeld werd op de speelmat. 

Nadat iedereen een frietje met 

een snack op had, kon de avond 

beginnen. In de avond stond er 

een speurtocht gepland. De  

kinderen gingen met zijn allen 

buiten even voetballen, terwijl de 

dieren ontsnapten uit de schuur. 

Toen kon de speurtocht  

beginnen. In twee groepen gingen 

we van start, de ene linksom en 

de andere rechtsom. De dieren 

stonden verdekt opgesteld langs 

de kant van de route.  

Wanneer er een dier  

gevonden werd en ze  

wisten welk dier het was, 

kreeg iedereen een sticker. 

Uiteindelijk was het doel om 

bij alle dieren op het blaadje 

een sticker te hebben. Aan 

het einde van de speurtocht 

had iedereen zijn blaadje vol en 

kreeg iedereen een zakje chips. 

Iedereen kreeg nog de  

mogelijkheid om met zijn  

favoriete dier op de foto te gaan 

waarna ze helemaal uitgeteld  

opgehaald werden. Kortom, het 

was een geslaagd kinderbuurt-

feest. Tot volgend jaar! 

Groetjes Ben en Joeri 

K i n d e r b u u r t f e e s t  
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I k  g e e f  h e t  t i k h a m e r t j e  d o o r  a a n . . .  
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