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2015. Een themajaar,  een van 
Goghjaar, wat gaan we maken? Dit 
vroegen we ons als bestuur af op 
maandag 19 januari. Met 10 
aanmeldingen gingen we in die zelfde 
week op vrijdag met een stel knappe 
koppen kijken wat voor Stuivezand het 
beste zou kunnen zijn. Diverse 
ontwerpers met hun ideeën passeerde 
de revue. Nieuwe gezichten, oude 
bekenden, van binnen de buurtschap 
of van erbuiten, wel techniek of juist 
niet. Allemaal zaken die met nog vele 
andere criteria meegenomen werden 
op deze avond. Ton en Gijs met hun 
ontwerp “Inventaris” maakte op die 
avond dusdanig indruk dat de voorkeur 
uitging naar deze heren. En de rest is 
geschiedenis. 
Met een mooie zevende plaats en een 
pluim in ons bezit kunnen we spreken 
van een geslaagd experiment en 
hebben we wederom laten zien waar 

we toe in staat. Op dit moment zijn de 
voorbereidingen voor 2016 weer in 
volle gang en ook in dit jaar willen we 
graag aan Zundert laten zien waartoe 
we in staat zijn.  Een jaar waarin het 
corso Zundert haar tachtigste 
verjaardag gaat vieren. Wij als bestuur 
hopen dan ook, en we hebben daar ook 
het volste vertrouwen in, het komende 
jaar weer op jullie inzet te mogen 
rekenen zodat ook het 
komend  corsoseizoen mooi afgesloten 
kan worden voor onze buurtschap. 
Voor nu wil ik namens het bestuur 
iedereen bedanken voor zijn of haar 
inzet van het afgelopen jaar en wens 
iedereen veel leesplezier met deze 
nieuwe editie van ons Stuivekrantje.  
 
Tot snel op een van onze eerstvolgende 
activiteiten. 
 
Groet Alex. 
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Oplage: 120 stuks 
 
 
 

N i e u w e  l e d e n  

We verwelkomen de volgende 
nieuwe leden op Stuivezand: 

Vivian Kustermans 

S t u i v e z a n d s e  b a b y b o o m 

Menno van Dongen 

Eric Uytdehaag  

Ilona en John Martens 

Na de vorige 
uitgave van ‘t           
Stuivekrantje 
heeft er een ware 
babyboom plaats 
gevonden. 

We feliciteren alle 
ouders en wensen 
hen veel geluk. 
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A w a r d  

D e  c o r s o k e n n e r  

Al degene die mee hebben 
gedaan met de corsokenner van 
2015 is natuurlijk zeer 
nieuwsgierig wat de uitslag is 
geworden.  
Daarom hier alles nog op een 
rijtje: 
1. Frank Jochems 
2. Kevin van Hooijdonk 
3. Ilse Hereijgers 
4. Kjeld van Kuijck 
5. Renate de Meijer, Renske 
Oostvogels en Tess van Hassel 
6. Kevin Frijters, Marieke Vriends 
en Ankie Vriends 
7. René Vriends 
8. Jeroen Boot en Celina de 
Meijer 
9. Martin Straver, Esther Luijten 
en Moniek Godrie 
10. Gerard Wassenberg 

11. Rogier Haest 
12. Jens van de Broek 
13. Ben Antonissen, Joeri 
Graumans, Ilse Ooms en Rick van 
Hooijdonk 
14. Niels Vriends, Suzan van 
Beek, Julie Nouws en Hans van 
Hooijdonk 
15. Tessy Haest en Hellen 
Wildhagen 
16. Joeri Huijbregts 
17. Marianne de Meijer 
18. Ellen van Baal 
19. Stef Huijbregts en Ingrid 
Huijbregts 
20. Kyra Graumans, Mats van 
Aert, Ricardo van Beek en Joke 
Gosens 
21. Jolanda van Hassel 
22. Wil Huijbregts 
23. Jaimy Huijbregts 

24. Jack Hereijgers 
25. Karel de Vooght 
26. Linda van de Velde 
  
Frank, Hartelijk gefeliciteerd en 

de rest dank voor jullie 

deelname. 

Hallo allemaal, 
 
Mij is gevraagd of ik een stukje 
wilde schrijven over de award die 
tijdens het buurtfeest is 
uitgereikt. Vorig jaar heb ik als 
eerste de award in ontvangst 
mogen nemen, namelijk de 
gezelligste kletskous! Omdat ik 
vorig jaar dus de award had, 
mocht ik er dit jaar een maken. 
Dat het een award voor de 
meeste luie persoon moest zijn 
was al snel duidelijk! Maar ik 
moest nog kiezen tussen Ben en 
Randy. Ik ken ze namelijk allebei 
als wel aanwezig maar niet erg 
actief. Uiteindelijk werd het Ben, 
omdat hij vaak met de trekker 
naar de tent komt. Tijdens het 
buurtfeest mocht ik hem 
uitreiken, het was nog even 
spannend of de award wel heel 

zou aankomen, want heel stevig 
was hij niet. Ik haalde mijn 
award, in de vorm van een 
trekker, uit de tas en meteen 
moest de tafel van Ben heel hard 
lachen. Blij maar misschien een 
beetje beschaamd, nam Ben de 
award in ontvangst. Nu is het zijn 
beurt om een award te maken, 
maar misschien doet hij zijn 
award nog meer eer aan en is hij 
te lui om een award te 
knutselen… We zullen het zien, ik 
ben in ieder geval heel 
benieuwd! 
 
Groetjes, Renate 
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Va n  d e  b e s t u u r s t a f e l  

Een nieuwe rubriek waarin wij 

jullie op de hoogte zouden 

houden van (lopende) zaken 

binnen ons bestuur. Deze keer 

hebben we het over onze 

Trekker-trek. Zegt men Trekker-

trek Zundert dan zegt men dat 

meestal in één zin met 

Stuivezand. Ten eerste omdat 

het zijn levenslicht zag achter 

onze thuisbasis bij 

café  Stuivezand en het jaren 

achtereen bij café Stuivezand 

gehouden werd. Op de tweede 

plaats omdat wij het als 

buurtschap sinds een aantal 

jaren zelfstandig mogen 

organiseren. Trekker-trek 

Zundert heeft vorig jaar voor het 

evenement een belangrijke stap 

gemaakt door te verhuizen naar 

een andere locatie. Een locatie 

waar voor de organisatie meer 

mogelijkheden liggen om het 

evenement nog verder uit te 

breiden en het naar een hoger 

niveau te tillen. Hier is lang over 

na gedacht maar wij zijn van 

mening dat we voor het 

evenement een belangrijke 

beslissing genomen hebben. 

Daarnaast hebben we de stoute 

schoenen aan getrokken en 

hebben we op zaterdag voor de 

wedstrijd een feestavond 

georganiseerd. Een avond die 

zeer geslaagd was in onze ogen 

en die we zeker willen behouden. 

Nu is het organiseren van een 

dergelijk weekend een hele kluif 

en zijn we er ons ter-degen van 

bewust dat we dat als bestuur 

niet alleen kunnen. Al jaren 

kunnen we op deze dag(en) 

rekenen op jullie hulp maar ook 

in het voortraject zijn vele al 

bezig om ons evenement netjes 

weg te zetten. Een poos geleden 

hebben we jullie gemeld dat we 

het een en ander willen 

veranderen. Dat we ook de 

organisatie een professionelere 

insteek willen geven. Hiervoor 

hebben we acht mensen bereid 

gevonden, voor zover ze al niet 

heel nauw betrokken waren, om 

zitting te nemen binnen een 

stichting. Een stichting binnen 

onze vereniging voor ons 

evenement. Een stichting die 

samen met het bestuur en met 

jullie hulp de uitdaging aan wil 

gaan om ons evenement naar dat 

hogere niveau te tillen. De 

personen die zitting hebben 

genomen in deze stichting zijn 

Martien Vriends, Marco van 

Hassel, Frank Jochems, Wil 

Huijbregts, Ron Poppelaars, René 

Vriends, Mart Mathijssen en Kees 

Kustermans. Afgevaardigde van 

het bestuur zijn Ankie Vriends en 

Alex Wildhagen. We zijn druk 

doende om het oude draaiboek in 

een nieuw jasje te steken. Het 

verouderde model wordt 

opgesplitst in verschillende 

onderdelen; facilitair, wedstrijd en 

PR zijn er een paar van. Zoals 

eerder gezegd is het een hele kluif 

en vragen we jullie, mocht je 

interesse hebben, om je aan te 

melden bij de stichting zodat we 

samen met deze groep mensen dit 

verder uit kunnen dragen. Alle 

hulp is zowel op de zaterdag als op 

de zondag meer dan welkom. 

Bekijk ook zeker ons geheel 

vernieuwde website 

www.trekkertrekzundert.nl voor 

alle informatie. 

Namens het bestuur.  

http://www.trekkertrekzundert.nl/
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C o r s o n g  

M a n n e n a v o n d  

Dit jaar was er voor de mannen 
van Stuivezand, de 
mannenavond 4.0. Deze avond is 
eigenlijk op een ludieke wijze 
ontstaan. De 4.0 in de naam 
komt van omdat de 
mannenavond voor 4 buurten 
was. Naast Stuivezand waren er 
ook mannen van  de Raamberg, 
Laarheide en Veldstraat. Met 
deze buurten samen kwamen we 
tot een clubje van ongeveer 30 
mannen.  
We begonnen bij café Het 

Wapen van Zundert, hier werden 
de mannen in groepjes verdeeld. 
Met deze groepjes waren een 
team voor de corsoquiz. Dit was 
heel leuk en gezellig, alleen 
kwamen de corsobouwers 
erachter dat hun kennis over het 
corso toch niet zo heel uitgebreid 
waren. Het verliezende groepje 
moeten het jaar erna de 
mannenavond organiseren. Voor 
meer informatie moet je bij Niels 
Vriends zijn.  
Na deze quiz verlieten we Het 

Wapen en vervolgden we onze 
weg naar de sportkantine De Cup. 
Hier hebben we (wat) gedronken.  
Ook hier was het gezellig en werd 
er veel gelachen. We sloten de 
avond af bij café Den Bels. Oftewel 
het was een gezellige avond, er 
werd veel gelachen. Maar er werd 
vooral veel gedronken, zoals een 
echte mannenavond. 
  
Joeri 
  

Ook dit jaar deden de mannen 
van Stuivezand weer mee 
aan corsong. Dit jaar deden ze 
mee met het liedje ‘Sexy als ik 
bouw’. En sexy waren ze hoor!   
Op zaterdag 22 augustus was het 
weer corsong in de leeuwerik in 
Zundert. Zoals gewoonlijk waren 
alle buurtschappen weer van de 
partij met allemaal een of 
meerdere eigen nummers. Wij 
met ons liedje ‘Sexy als ik bouw’ 
moesten als een van de eersten 

optreden, hierdoor was het nog 
niet heel druk in de zaal maar de 
sfeer zat er wel gelijk goed in. 
Tijdens het optreden werden er 
zelfs bh’s en strings het podium 
op gegooid. Ook was het goed 
dat er dranghekkens stonden 
want alle meiden wilden het 
podium op, de security had 
hiermee zijn handen vol. De 
fotograven wisten ook niet wat 
ze zagen. Zelfs de jury zei: ‘Dit is 
pas entertainment!’   

Toch hebben we niet een prijs 
mee kunnen nemen 
naar Stuivezand. Maar toch was 
het een leuke avond, zo leuk dat 
sommige leden niet meer op hun 
benen konden staan. Oftewel een 
geslaagde corsong, met zelfs een 
1e prijs voor de Stuivekids. Op 
naar volgend jaar, hopelijk zijn 
jullie er dan ook weer bij!  
 
Joeri 
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V r o u w e n  k n a u w e n  

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

Het vrouwen bouwen stond dit 
jaar in het thema van VROUWEN 
KNAUWEN. Hoe zou deze dag 
ingevuld worden?  
Het was de bedoeling dat 
iedereen ook in het thema 
verkleed moest komen. 
Schorten, handschoenen, 
theedoeken, ontstoppers en 
plumeaus werden allemaal 
meegenomen.  
De middag begon met koffie of 
thee en wat lekkers anders is het 
natuurlijk geen vrouwen 
knauwen. Daarna werd de groep 

in 2 gedeeld en kon de 
competitie van start gaan. Er 
werden verschillende spellen 
gespeeld zoals een estafette race 
met een dienblad vol met bekers 
water. Gelukkig was het goed 
weer en werden onze schoenen 
zo weer droog! Er moesten ook 
spreekwoorden worden geraden, 
deze spreekwoorden allemaal in 
het teken van eten. Het leukste 
spel van de middag was het spel 
met de koptelefoons. Er werden 
woorden naar elkaar geroepen 
terwijl er hele harde muziek op 

stond. Woorden zoals 
huzarensalade en hors d’oevre 
moesten dan geraden worden. 
Sommige waren onmogelijk! ’s 
Avonds was er een heerlijk 
buffet! Ook was er een hevige 
strijd tijdens de quiz in het 
avondprogramma en werden er 
heerlijke kaasstengels gemaakt. 
Het was een mooie, gezellige 
dag! 
  
Robin 

Hallo! 
 
Mijn naam is Robin Hereijgers en 
ik ben 18 jaar. Ik zit nu in mijn 
eerste jaar op de  PABO op de 
Avans. Verder ben ik 3 keer in de 
week te vinden bij Moerse Boys 
en dit is mijn eerste jaar in de 
activiteitencommissie. Ik loop al 
wel wat langer rond bij 
Stuivezand, want mijn vader is Jac 

Hereijgers en die nam mij en 
mijn zus altijd al mee. Mijn zus 
kennen jullie vast ook allemaal, 
want die praat altijd veel te veel 
en veel te hard in de tent 
namelijk Renate Hereijgers.  
Ik vind het altijd heel erg leuk en 
gezellig in de tent en ik hoop dat 
dit aankomend jaar ook weer is! 
 
Groetjes Robin!  
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C o r s o v o e t b a l t o e r n o o i  

Op zondag 22 november was het 
tijd voor het eerste 
Zundertse corso zaalvoetbaltoern
ooi. Buurtschap Stuivezand was 
natuurlijk hier ook weer van de 
partij. Stuivezand kwam met een 
heel scherp team aan de 
start, teminste ze waren 
scherp geweest als ze de avond 
ervoor niets gedronken hadden.   
Stuivezand begon het toernooi 
met een uitwedstrijd tegen De 
Lent 1, dit team werd 
gemakkelijk met 0-4 opzij gezet 
door Stuivezand. Hierbij gaf de 
speler voor de toekomst, Kevin 
van Hooijdonk, zijn visitekaartje 
af door te scoren. De andere drie 
doelpunten nam Joeri Huijbregts 
voor zijn rekening. Deze 
overwinning moest natuurlijk 
gevierd worden.   
Maar dat 
had Stuivezand misschien beter 
niet kunnen doen want de 
tweede wedstrijd verliep een 
stuk minder goed. De tweede 
wedstrijd was een thuiswedstrijd 
tegen FC Altijd Bezopen, deze 
wedstrijd ging namelijk verloren 
met 4-0.   
Na deze nederlaag 
kwam Stuivezand tot de 
conclusie dat er nog niks aan de 
hand was, alles was nog mogelijk 
maar dan moesten de komende 
2 poulewedstrijden wel 

gewonnen worden. Daarom 
was Stuivezand tot op het bot 
gemotiveerd bij de 3e wedstrijd 
tegen Veldstraat 1. Maar het 
mocht niet baten 
want Stuivezand stond al snel op 
een 2-0 achterstand. De 
wedstrijd ging uiteindelijk 
verloren met 2-6. Toch was er 
nog een hoogtepunt in deze 
wedstrijd want de luiste persoon 
van Stuivezand scoorde, 
Ben Antonissen. Ook nam onze 
prima spelende rechtsbuiten een 
doelpunt voor zijn rekening, Rick 
van Hooijdonk. Door deze twee 
pareltjes konden we de eer 
behouden in deze wedstrijd.   
Nu wist Stuivezand zeker dat het 
de verliezersronde werd, maar 
werden ze dan 5e, 4e of 3e in de 
poule? Dit werd bepaald in 
de laatste poulewedstrijd, dit 
was een wedstrijd tegen 
Veldstraat 2. Er waren veel 
kansen voor Stuivezand, met 
name voor onze vliegensvlugge 
rechtsbuiten Jens van den Broek. 
Maar alle kansen mochten niet 
baten want Veldstraat 2 scoorde 
en Stuivezand stond met een 
doelpunt achter. Maar de 
wedstrijd is nooit gespeeld tot 
het laatste fluitsignaal klinkt, 
dat bewees Joeri 
Huijbregts. Door een fout in de 
defensie van Veldstraat 

2 en door druk zetten van Rick 
van Hooijdonk kon Joeri 
Huijbregts net voor tijd de 
gelijkmaker binnentikken.   
Dit gelijkspel zorgde voor een 
4e plaats in de poule 
en Stuivezand stond dus in de 
verliezersronde. In de kwartfinale 
stond dan ook de kraker tussen ’t 
Stuk 1 en Stuivezand op het 
programma. Dit was een hele 
spannende wedstrijd met kansen 
over en weer. Het overwicht lag 
iets meer bij ’t Stuk 1 maar de 
keeper Stef Huijbregts 
hield Stuivezand met katachtige 
reflexen op de been en zo bleef 
het spannend. Ondanks 
doelpunten van 
Ben Antonissen en Joeri 
Huijbregts verloor Stuivezand de 
kwartfinale toch met 3-2.   
Dit verlies zorgde voor een 
vroege uitschakeling 
van Stuivezand. Het was even 
balen voor de mannen maar het 
drong ook wel heel snel door dat 
de derde helft nu kon beginnen. 
Dit was verder heel gezellig.   
Oftewel het 
eerste Zundertse corso zaalvoetb
altoernooi ter wereld is voor 
herhaling vatbaar. Stuivezand zal 
volgend jaar ook weer aanwezig 
zijn. Dus tot volgend jaar! 
 
Joeri 
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H e t  v e l d  

Het klinkt zo eenvoudig, knol in 

de grond; onkruid hakken en 

bloemen plukken. Maar er komt 

iets meer bij kijken om te zorgen 

dat er bloemen groeien en 

geleverd kunnen worden. Het 

seizoen is op te delen in 3 fases, 

voorbereiding, groei en bloei. 

Voorbereiding 

De eerste stappen voor het 

nieuwe seizoen begint in oktober 

het voorgaand jaar, de knollen 

moeten besteld worden en 

daarmee worden de kleuren en 

soorten bepaalt. Dit moet tijdig 

gebeuren omdat we centraal 

inkopen met een aantal andere 

buurtschappen. Eind februari 

kunnen deze opgehaald worden, 

ze moeten dan alleen even 

wachten voor ze de grond in 

kunnen. Met de aangekochte 

aantallen knollen wordt er een 

indeling van het veld gemaakt, 

welk soort komt waar en hoeveel 

rijen neemt dit in beslag. 

Vervolgens wordt de grond 

voorbereid middels bemesten, 

ploegen en sleuven trekken. Op 

een zaterdagochtend in het 

laatste deel van april gaan de 

knollen de grond in, op een 

afstand van 30 of 50 cm van 

elkaar (afhankelijk van soort) 

worden de knollen in de rij 

gelegd. Het is handwerk maar 

door de vele handen die helpen 

is het werk vlot gebeurt. De 

sleuven worden met de trekker 

dichtgereden en de knol is er 

klaar voor, tijd voor een heel 

groeiseizoen. .Zon, water en een 

beetje liefde dat is alles wat de 

dahlia nodig heeft om een grote 

plant te worden. Zon is er 

hopelijk voldoende maar niet te 

beïnvloeden. Het water gelukkig 

wel, als er onvoldoende regen 

valt wordt er middels het 

beregeningssysteem extra water 

gegeven. De liefde komt naar 

voren door het tijdig bestrijden 

van onkruid door te hakken, te 

praten tegen de planten en 

eventueel bij te bemesten. Dit 

zorgt ervoor dat de  eerste 

bloemen aan de plant al te 

bespeuren zijn in Juni maar deze 

zijn nog niet nodig tot eind Juli. 

Daarom wordt de gehele plant 

afgemaaid op zo’n 10 cm van de 

grond, dit zorgt ervoor dat de 

plant niet te vroeg te veel 

bloemen gaat geven. Dan kunnen 

de bossen groter en breder 

worden maar dat brengt het 

volgende werk met zich mee. 

Ervoor te zorgen dat de groter 

wordende bossen niet 

omwaaien, het plaatsen van 

palen en touwen bij de rijen 

houdt ze overeind en de paden 

tussen de rijen dahlia’s 

begaanbaar. Daar de planten 

blijven groeien blijft ook dit 

werk. Het is half Juli en de 

planten hebben grote bossen 

voort gebracht, belangrijk want 

dit betekent veel plek en 

draagkracht voor de bloemen. De 

vorming van de knoppen is er en 

weldra begint het veld zich te 

kleuren in alle diverse kleuren. 
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Nu wordt ook duidelijk of de 

dahlia knollen netjes gesorteerd 

zijn gebleven of er tussen alle 

kleur een vreemde staat. Eind juli 

is de eerste levering aan de 

bloemencommisie, elke week 

zijn er een of meerdere 

leveringen. De top ligt rond ons 

eigen corso, in de 2 weken 

daarvoor en erna produceert het 

veld zo’n 260.000 bloemen per 

week, een groot deel hiervan kan 

geleverd worden. De bloemen 

worden geplukt waarbij ze op dat 

moment al uitgezocht worden, 

bloemen die bruin kleuren of 

met een geel hart vallen op de 

grond, overige gaan in de 

emmer. Vanuit de plukemmer 

worden de bloemen in de kist 

gedaan en klaar gemaakt voor 

levering.  Door het plukken van 

de bloemen blijft de plant 

nieuwe bloemen maken en blijft 

ze bloemen geven tot in Oktober. 

Tot in oktober blijven er ook 

bestellingen binnen komen voor 

bloemen, een lange periode dus. 

Als laatste werk is er het 

‘afbreken’ van het veld, als er 

geen bloemen meer geleverd 

hoeven te worden; kunnen de 

touwen en palen verwijderd 

worden uit de rijen. Ook de 

beregeningsinstallatie wordt 

gedemonteerd en voor de winter 

opgeslagen. Hiermee zijn alle 

bruikbare materialen van het 

veld, de planten worden als 

allerlaatst kort gesnipperd en 

onder gefreest. Het veld is klaar 

voor de winter en wacht op 

volgend jaar. 

Sven 

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

Op een zachte november 

zaterdag heb ik een kort 

interview met Louis Goossens, 

de eigenaar van café Stuivezand. 

De plek die vaak in een woord 

genoemd wordt met buurtschap 

Stuivezand, waarom is dat en 

wat is de achtergrond van het 

café? 

Hoe is he bedrijf ontstaan? 

Het bedrijf is dit jaar precies 100 

jaar geleden ontstaan, vanuit een 

gemengd boerenbedrijf werd er 

een café begonnen en daarbij 

uitbreiding in een 

kruidenierswinkel en als poelier. 

Mede dankzij de familie Goos 

was alles op Stuivezand te vinden 

wat nodig was. Na de tweede 

wereldoorlog werd er steeds 

meer gespecialiseerd, het café en 

de winkel werden het 

belangrijkste. Door de groei van 

het verkeer (de A16 bestond nog 

niet en al het verkeer tussen 

Antwerpen en Rotterdam kwam 

over de provinciale weg) werd 

het een bekende plek voor 

chauffeurs om te stoppen. Al van 

jongs af aan help ik mee in het 

café, zeker na het vroeg 

overlijden van mijn vader werd 

dit nog meer, ik stond met mijn 

10 jaar al biefstukken te bakken 

in de keuken. Dit is verder 

gegroeid tot ik het café in 1979 

overnam, het waren goede 

tijden, hard werken maar door 

de groei in de eerste 5 jaar 4 keer 

verbouwen. De aanbouw 

(huidige café), werd 

multifunctioneel benut als 

kleedkamer voor de voetbal, 

garderobe voor het café en 

schietbaan voor de luchtbuks 

vereniging. 

Een teken dat het café een echt 

middelpunt was aldus Louis. 

Nadat ik het overgenomen had 

kwamen er nog meer activiteiten 

rondom het café. In die tijd 

waren er 6 verenigingen thuis bij 

café Stuivezand: de 

kruisboogvereniging ‘Ons 

Genoegen’, schietclub, voetbal, 

biljartclub, Trapisstentrappers en 

natuurlijk buurtschap Stuivezand. 

Daarnaast de jaarlijkse feestweek 

in het hemelvaartweekend, 

touwtrekken en diverse andere 

evenementen. Het waren roerige 

tijden. 

Wat is de verbinding met de 

buurt? 

Allereerst de naam natuurlijk, 

daarnaast heeft de buurt 

tientallen jaren hier op de 

parkeerplaats de wagen 

gebouwd. Waar nu de speeltuin 

is zo ongeveer, dit was altijd een 

hoop bedrijvigheid in die 

maanden. Eerst was er de 

opbouw van de wagen zonder de 

tent, zodra er dan karton op ging 

werd de tent gebouwd. Zeker in 

de tijd met tempex waren er hier 

overal tempexbolletjes te vinden. 

De wagen werd hier ter plaatse 

ook weer afgebroken, dat was de 

eerste week een trekpleister op 

de parkeerplaats, daarna was het 

enkele weken nogal rommelig 

voor alles weer in winterstalling 

lag. Buiten de bouwperiode had 

de buurt hier in het café de 

thuisbasis voor alle overige 

feesten en partijen, dat was vaak 

een gezellige boel. Ik heb 

ondertussen in de jaren al veel 

mensen groot zien worden met 

de corso, dat is erg bijzonder. 

Wat is de reden om te 

sponsoren? 

De buurt is volgens mij hecht 
verbonden met het café door de 
geschiedenis, daarnaast ben ik 
zelf fanatiek corsobouwer 
geweest waardoor ik een groot 
corsohart heb. Jaren de catering 
verzorgd op diverse wijze en 
tegenwoordig op financiële 
wijze, alleen in 2015 niet. 
Wat zou je als sponsor graag 

zien van buurtschap Stuivezand? 

Afgelopen jaar ben ik 

teleurgesteld geweest in de 

buurt, ik heb een naar gevoel 

omdat er enkele malen een 

buurtbijeenkomst is geweest in 

een ander café zonder dat ik 

hiervoor benaderd ben. Café 

Stuivezand is toch het clubhuis 

van buurtschap Stuivezand of 

hebben ze nu een andere 

gevonden? Ik hoop dat dit weer 

veranderd. 

Wat is de mooiste wagen van 

Buurtschap Stuivezand? 

Als ik terug denk aan de oude 

jaren dan moet ik vooral denken 

aan ‘De Joker’. Van de laatste tijd 

staan vooral de olifant (MCE) en 

de koeien (Quotum) me bij. Wat 

een bijzondere wagens met 

speciale verhalen. 
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Heb je een goede herinnering 

met buurtschap Stuivezand? 

Ik heb er meerdere zelfs, op 

corsodinsdag de wagen in 

Zundert gaan halen en dan op de 

terugweg stoppen bij Café de 

Plantage om daar de boel op 

stelten te zetten. Daarna terug 

naar hier om de feestdag af te 

maken met een barbecue of 

varken van het spit. Louis besluit 

het interview met de volgende 

woorden: Ik hoop nog 

verschillende jaren met de buurt 

plezier te maken. 

B o u w  
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O n t w e r p e r s  

De inventaris van een 
bouwseizoen bij Stuivezand 

Op het moment van schrijven 
zitten we met zijn allen 
alweer met ons hoofd bij het 
corsoseizoen van 2016. Nog 
even onze broek uit en op ons 
hoofd bij het aankomende 
vaandelfeest en dan als 
“wildebeesten” door naar het 
nieuwe bouwjaar. Door de 
redactie van het Stuivekrantje 
werd ik gevraagd om, voor 
het allemaal zo ver is, nog 
even terug te blikken naar het 
afgelopen jaar. En dat doe ik 
graag! Want afgelopen jaar is 
voor mij persoonlijk een erg 
tof jaar geweest. 

Toen het er naar uitzag dat 
ons misschien wel iets té 
gekke project voor het van 
Goghjaar niet door zou gaan 
bleek buurtschap Stuivezand 
wél zo gek te zijn, te gek! Dit 
leverde veel mooie 
momenten op. In het begin is 
het aftasten, hoe werkt deze 
buurt, wat zijn de gewoontes 
en bij wie moet ik voor wat 
zijn? Allemaal vragen waarop 
snel antwoord kwam, 
Stuivezand werkt volgens de 
“nie maawe mar doen” 
mentaliteit en die is ons goed 
bevallen! Dit zorgde ervoor 
dat de tent snel gevuld stond 
met een grote verzameling 
van meubels, het 
Muizepuntje stroomde leeg 
en Stuivezand leek zo een 
tweede puntje te beginnen. In 
hetzelfde tempo herrees de 
constructie waarin Ton en ik 
konden beginnen met het 
hangen van de grote lijnen 
voor de vorm. Waarbij we 
hard moesten werken om de 

plaatsers van gelaste stoelen 
voor te blijven. Deze vorm 
groeide gestaag en al snel kon 
er begonnen worden aan het 
plaatsten van de echte 
meubels. Lang bleef het 
spannend hoe dit er allemaal 
uit zou gaan zien, al deed het 
al genoeg mensen schrikken 
bij het binnenstappen van de 
tent, uitspraken als “Wow!”, 
“Amai!”, “Zo veul!”, “Wa 
sonde van al die meubels!” en 
“Gaon hier echt jimmel gin 
blommen op!?” kwamen 
steeds weer voorbij. Het 
besef dat we wel echt met 
iets opvallends bezig waren 
werd hierdoor steeds 
duidelijker en om eerlijk te 
zijn, daar kon ik best wel van 
genieten! 

Het bouwseizoen verliep 
soepel, misschien wel iets te 
soepel dacht ik. De 
moeilijkheid zal hem dan wel 
zitten in het tikweekend, 
want wat een k*thoeken 
zaten er in dit ding! Maar 
niets bleek minder waar, ook 
dit weekend verliep 
gesmeerd. De eerste avond al 
bleek dit makkelijker te gaan 
dan gedacht. De verschillende 
bloemenmixen die we 
hadden bedacht voor de 
inkleuring bleken naar ons 
gevoel te werken en de overal 
bungelende labeltjes (met het 
ene opschrift nog schunniger 
dan het andere) maakten het 
helemaal af. Op een mooi 
tijdstip waren we klaar met 
tikken en na het bijhangen 
van een stoel of 5 vonden ook 
Ton en ik dat het klaar was, 
nog ffkes poulen en wat 
pinten en dan nog snel een 
paar uurtjes naar bed.. Na 

een paar uurtjes niet 
geslapen te hebben terug 
naar de tent. Tijd om een 
rondje te gaan rijden met die 
Terre-des-Hommes-bak! In de 
ochtendzon kwam Inventaris 
uit de tent tevoorschijn, 
kippenvel! Later op de veiling 
aangekomen stond de wagen 
er precies zoals wij dit ons 
hadden voorgesteld; in het 
zonnetje, vier sokkels met 
mega dikke catalogi 
eromheen en de labels rustig 
wapperend in de wind, 
Inventaris is geslaagd!! Zou 
de jury er ook zo over 
denken? Jazeker! Een mooie 
7e prijs en pluim van de jury 
werden ons eind van de 
middag toebedeeld, trots! 
Reden voor een goed feest, 
en dat hebben we dan ook 
gevierd. 

Bijdeze wil ik, ook namens Ton, 
buurtschap Stuivezand nogmaals 
bedanken voor dit mooie 
bouwseizoen! We hopen dat ook 
jullie hebben genoten van het 
afgelopen jaar..  
 
Gegroet en tot snel, Gijs. 
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U u r  t o t  u u r  

Rogier Haest (Maandag 15:31uur ) 

Mr. T is eindelijk bij Den Bels gearriveerd. Jochems en ik 

overhandigen hem snel zijn gouwe kettingen (stoel) en 

ik maak snel een foto voor het nageslacht. Belofte 

nagekomen. En weer verder met het vieren van een 

prachtig corsojaar! 

Jeffrey Frijters (zaterdag avond) 

De laatste stoel met bloemen bevestigd op de 

wagen, de vraag van Ton luid. Hij is af hoelaat is 

het? 00:00 de wagen is klaar!!! 

Arjan Graumans  

Het was een gezellig corso weekend donderdagavond 

lekker druk vrijdag heledag lekker gegaan zaterdag veel 

mensen op tijd klaar geen gestress en goed gefeest en 

een mooie prijs. top 

Noa v/d Broek 

Corso weekend 2015 kan ik beschrijven in een 

woord : "fantastisch" ! 

Bart , Ilse en Ymke (uit Etten-leur) 

Wij hebben via  opa Wim Jacobs nog een stukje 

bruisend zunderts bloed , waardoor we zeker in 

het laatste weekend zo veel mogelijk willen 

komen helpen . Dit jaar zelfs zo gek om te blijven 

overnachten in de caravan om in de ochtend niet 

zo ver te hoeven rijden. 

Suzan Hereijgers ( zaterdag 22:30uur) 

Woow zijn we nu echt al bijna klaar, wat zouden 

corsobouwers zoal doen op de zaterdagnacht als 

ze klaar zijn met tikken??! 

Alex Wildhagen (Donderdag  10:00uur)  

Koffie tijd op het veld voor diegene die al een paar uur 

bezig zijn. We zijn los. 

Alex Wildhagen (zaterdag 23:45uur) 

Samen met neef Kees het laatste kaartje aangebracht op 

de wagen. Daarmee tóch nog iets op de wagen 

aangebracht. 



 16 

 

De vragen van het vorige 
interview: 

Frank Jochems aan Stan van 
Eekelen: 

Wat zou de buurt van jullie als 
vereniging 'Ons Genoegen' 
kunnen leren en jullie van ons? 

Stan: Dat is moeilijk te zeggen, 
het zijn twee hele verschillende 
dingen. De Guld is veel kleiner, er 
is meer rust. Ook is er geen drang 
om een wagen te maken en af te 
krijgen. Verder kan ik zo geen 
dingen noemen wat we van 
elkaar zouden kunnen leren. 

 

Jeroen Boot aan Louis Goossens: 

Jij hebt de buurt zien veranderen 
in de loop der jaren, hoe kijk je 
er nu tegen aan? 

Louis: In de loop der jaren is er 
veel veranderd en zijn er veel 
verschillen met vroeger en nu. 
Tot 1995 is hier op het terrein 
gebouwd. Er is nu ook veel 
verjonging. Ik kijk er nu minder 
tegen aan omdat er wat zaken 
zijn voorgevallen en dat erg hard 
is voor mij. 

 

Stel jullie zelf eens voor: 

Stan: Ik ben Stan van Eekelen. 
Getrouwd en twee zonen. Wij 
wonen hier op Stuivezand en 
zoals de meesten wel weten 
hebben wij hier ook ons bedrijf. 
Mijn hobby's zijn: schieten bij de 
kruisboogvereniging en kaarten. 

Louis: Ik ben Louis Goossens, 64 
jaar geleden hier geboren. Vanaf 
1979 run ik het café tot op heden. 

 

Sinds wanneer zijn jullie lid van 
Buurtschap Stuivezand? 

Louis: 64 jaar geleden, ik ben hier 
geboren en getogen. 

Stan: In 1996 zijn wij naar 
Stuivezand verhuisd en gelijk lid 
geworden van de buurt. 

 

Zijn jullie vroeger als kind ook 
actief geweest bij een 
buurtschap? 

Stan: Nee, ik woon sinds mijn 22e 
in Zundert. Van 1979 tot 1996 zijn 
wij lid geweest van buurtschap 
Helpt-Elkander. Daar ging ik ook 
ieder jaar wel helpen. Toen we 
naar Stuivezand zijn verhuisd, zijn 
we daar lid geworden en gaan 
helpen. 

Louis: Ik ben altijd heel 
nauw betrokken 
geweest bij de buurt, 
vooral toen er hier op 
het terrein gebouwd 
werd. Ook heb ik altijd 
de catering voor de 
buurt gedaan. 

 

Zijn jullie actief in en 
rondom de tent? 

Louis: Tijdens het tik 
weekend probeer ik 
altijd wel te gaan steken. 

Als de buurt in het café komt 
probeer ik ze altijd zo goed 
mogelijk te ontvangen. 

Stan: Afgelopen jaar ben ik 
nauwelijks in de tent geweest 
omdat het bij ons erg druk was. Er 
zijn wel plannen om er meer tijd 
aan te besteden, maar dat lukt 
niet altijd. Als er een wagen met 
techniek is ben ik wel betrokken 
en anders kom ik meestal in het 
tikweekend helpen. 

 

Hoe vonden jullie het afgelopen 
bloemencorso? 

Stan & Louis: Er zaten een aantal 
mooie wagens tussen. De 
publiciteit rondom van Gogh trekt 
veel bezoekers. Een 
bloemencorso zonder thema lijkt 
ons toch beter. Onze wagen was 
ook mooi, hoe vaker je 'm zag hoe 
beter hij werd. Het plaatje was 
compleet, ook vooral door de 
social media. 

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

S t a n  v a n  E e k e l e n  e n  L o u i s  G o o s s e n s  

In deze editie zitten we niet in de keuken aan tafel, maar 
aan tafel in Café Stuivezand. 

Dit keer met Louis Goossens en Stan van Eekelen. 



 17 

 

Louis, schiet jij zelf ook wel eens 
bij de vereniging? 

Voorheen regelmatig, de laatste 
jaren vanwege 
gezondheidsproblemen niet 
meer. Op donderdagavond is het 
altijd 'club' avond, dat is altijd een 
gezellige avond. 

 

Stan, hoe lang ben jij al lid van de 
kruisboogvereniging? 

Vanaf 2003 ben ik lid. Ik ben er 
bijna iedere donderdagavond. 
Ook zit ik in het bestuur van de 
kring van Zundert. Hier vallen 
acht verenigingen onder. 

 

Wat vinden jullie van de 
activiteiten die georganiseerd 
worden? 

Louis: De buurt is er met 
activiteiten erg op vooruit gegaan 
in de loop der jaren. Ook voor de 
jongste leden. Ik hoor dat de 

activiteiten leuk zijn. 

Stan: Er zitten een aantal leuke 
activiteiten tussen. Wij nemen 
meestal deel aan de fiets en 
wandeltocht. 

 

Welke wagen binnen de buurt is 
voor jullie een topwagen? 

Stan: De olifant stak voor mij ver 
boven de rest uit. Alles klopte; de 
techniek, de uitstraling en de 
afwerking. Met de materialen en 
technieken van deze tijd kan je 
veel meer kanten op. 

Louis: Voor mij ook de olifant, 
maar ik vond ook 'de joker'. Die 
was zonder techniek, ik vond 
deze geweldig. Nu zijn er betere 
materialen dan hout en gaas. 

 

Wat vinden jullie van het 
Stuivekrantje? 

Stan: Het krantje is mooi 

opgezet, ik lees het meestal wel. 

Louis: Ik lees het altijd, er wordt 
veel aandacht aan besteed. 

 

Tot slot: 

Bij wie mogen we de volgende 
keer aan de keukentafel gaan 
zitten? 

 

Stan: Bij Kees van den Broek. 

Louis: Bij Alex Wildhagen. 

 

En wat zouden jullie van hen 
willen weten? 

Stan: Kees, wanneer kom jij een 
keer bij de Guld schieten? 

Louis: Alex, hoe houd jij bij wat er 
binnen de buurt gebeurd? 

 

Heren, bedankt voor het 
interview!! 

Ve l d  
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K i n d e r c o r s o n g  

W o o r d z o e k e r  

Ook dit jaar hebben we 
meegedaan aan de corsong met 
de Stuivekids en niet  
zonder succes. We hebben 
namelijk de eerste prijs gehaald 
met het optreden  
van ons liedje Papa!  
De tekst was verzonnen op de 
melodie van Doe de kanga! van 
Kinderen voor Kinderen.  

Samen met Joeri, Ot, Kyra en 
Dieke zijn we naar Janus Vriends 
gegaan om het  
liedje op te nemen. Dit vind ik 
altijd het allerleukste. We 
mochten ook allemaal solo 
zingen.  
Voor het optreden zelf hebben 
we nog wat leuke pasjes 
bedacht en een mooi t-shirt  

gekregen met een foto van onze 
eigen Super-papa.  
  
We kregen een beker en een 
snoepzak als prijs. Het was heel 
spannend, maar wel heel leuk. 
 
Groetjes Fleur 
 

plakken  

steken  

knippen  

kinderhoekje  

corsowagen  

spelen  

tikken  

ranja  

bingo  

verven  

speelveldje 

tekenen  

snoepen  

watergevecht 
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K i n d e r c o r s o  

K l e u r p l a a t  
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