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Met heel veel trots presenteren we u het jubileummagazine
van ons Bloemencorso Buurtschap Oud Dommelen.
Dit jaar heeft voor ons een feestelijk randje want we vieren
ons 60-jarig jubileum. Dit doen we natuurlijk niet alleen
met het buurtschap, maar ook met de belangrijkste mensen,
namelijk u als buurtbewoners.
We willen dit op verschillende manieren laten merken, waaronder dit magazine (wat zeker een collectors item gaat zijn), maar
zeker ook door het bouwen van een hele mooie corsowagen waar
we hopelijk over een paar jaar nog over praten.
En als klap op de vuurpijl houden we een mooi feest bij onze tent
voor het buurtschap, alle andere buurtschappen maar vooral ook
voor onze buurtbewoners! We hopen dat iedereen op zaterdag 29
juni langs komt voor een hapje en een drankje, tijdens deze gezellige middag en avond vlakbij onze bouwplaats om dit jubileum
uitgebreid te vieren. Schroom overigens vooral niet om op andere
dagen een bezoekje te brengen aan de tent voor een gezellige
babbel of een kopje koffie.
Dit jaar is het overkoepelende corsothema ‘Bravo Brabant!’
De ontwerpers kunnen alles kiezen waar we als Brabander trots
op zijn binnen onze provincie.
Wat kies je dan? Natuurlijk is Dommelsch voor ons een hele
logische keuze en een prachtige brouwerij, waar wij als Dommelse bouwers trots op zijn. Dat we dit na een avond flink bouwen
ook graag nuttigen, is overigens puur bijzaak. Gelukkig steunt
Dommelsch ons in deze keuze en helpen ze ons waar dit kan.
Voor ons des te belangrijker om hen trots te maken op de tweede
zondag van september, zoals wij trots zijn op hen.

Wij kijken er weer naar uit om in een korte tijd iets moois neer te
zetten voor iedereen in de buurt en uiteraard het publiek tijdens
de parade. Het meest magische moment blijft dan ook de zondagochtend in het prikweekend, wanneer onze wagen om 08.00
naar buiten rijdt en voor het eerst het totaalbeeld te zien is. Dit
moment is voor ons extra bijzonder als we jullie, onze buurtbewoners, zien staan om dit moment met ons mee te beleven.
Kortom, wij zijn bezig aan een speciaal jaar met leuke gebeurtenissen voor ons en onze buurt.
We hopen u snel te mogen verwelkomen in onze tent!
Namens bestuur Stichting Bloemencorso Buurtschap
Oud Dommelen
Remy Schellens - Voorzitter
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Van de redactie
2019 is een bijzonder jaar voor buurtschap Oud Dommelen en brengen we dit jaar een jubileummagazine
uit. De afgelopen jaren ontving u een wijkboekje
maar dit jaar hadden we meer schrijfruimte nodig om
de geschiedenis te vertellen maar ook om iedereen,
in het buurtschap, uitgebreid te informeren over
deze bijzonder hobby.
Het buurtschap bestaat uit de wijken: Oud Dommelen, Brouwershof, Agnetendal/Vrouwendalen, Meerishof en Lage Heide.
Dit jubileummagazine wordt mogelijk gemaakt door
onze adverteerders/sponsoren en natuurlijk door de
verhalen en de foto’s van diverse activiteiten.
We kozen er niet voor om lange verhalen te schrijven
met daarin de geschiedenis van ons buurtschap; we
verwijzen daarvoor graag naar de website www.ouddommelen.nl . We willen vooral foto’s de geschiedenis laten vertellen, ondersteund door de verhalen van
vier ontwerpers. Ook krijgt u uitleg over het ontwerp
2019: ‘Leven in de brouwerij”.
De redactie ging op bezoek bij vele oud bouwers om
verhalen op te halen. We bezochten een ontwerpvergadering van de jeugd, onze toekomst dus, die

enthousiast aan hun eigen wagen bouwen én aan de
grote wagen(s). Van groot belang vonden wij ook om
enkele commissies in de schijnwerpers te zetten, die
zorgen voor de figuratie, de bouw en het veld: vaak
is het werk op de achtergrond of in het voortraject
maar noodzakelijk om uiteindelijk tot een corsowagen te bouwen.
En dan loop je nu de kans om mensen/groepen te
vergeten en noemen we dus ook het bestuur, de
sponsorcommissie, de prikkers, de collectanten en de
regelaars maar ook de buurtbewoners, die regelmatig in de tent even komen kijken.
Het is en blijft een bijzonder hobby, dat willen we
ook duidelijk maken met dit magazine. Drie maanden vertoeven in een tent en samen bouwen aan een
wagen, maanden werken op een eigen bloemenveld
en het hele jaar door zorgen dat de voorwaarden en
middelen er zijn om een wagen te kunnen bouwen.
Het is dus een hobby voor iedereen omdat er voor
iedereen wel een taakje of werkzaamheid is.
Veel lees – en kijkplezier.

Redactie: Julian van den Boer en Jos van Leeuwen

Pluktuin

Wilt u oud ijzer
kwijt:
we hebben een
ijzercontainer.

Wanneer de dahlia’s volop in bloei staan, leveren we
bloemen aan diverse corso’s in Nederland maar heeft
u ook de kans om een eigen boeketje te knippen/
plukken tegen een relatief laag bedrag.
Meldt u even op “Wilma’s terras” voor een schaar.
Met dat bedrag ondersteunt u het buurtschap
Oud Dommelen.
Lees bij het veld ook het informatiebord waarop u
duidelijk gemaakt wordt waarom het veld zo belangrijk is voor ons buurtschap en ons corso.
Wilt u ons helpen op het veld: neem dan contact op
met Marco van Poppel telefoon: 06 47055472

Redactie: Jos van Leeuwen en Julian van den Boer
Lay out: Julian van den Boer
Advertentie-aquisitie: Ankie Slaats
Foto´s: 		
Lianne Wijnen, Toni Kajbic,
		
Julian van den Boer,
		
corso-archief Oud Dommelen
Foto voorzijde: Lianne Wijnen
Bezoek ook onze website:
www.ouddommelen.nl
en ons buurtschap op Facebook:
facebook.com/ouddommelen.nl

Groenstraat

Martinusplein

Hya
cint

Berg

hlaa

stra

n

at
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Ontwerpers in de periode tussen 1959 en 1980

Het begin

I

n 1959 kwam het Jeugdwerk Dommelen, met name de heren van Hout en
Teunissen, op het idee om een corsowagen(tje) te bouwen. Deze jeugdsoos
was vooral doende met het organiseren van activiteiten voor de jeugd
zoals tafeltennissen, toneel, knutselen en maakte men een kerstgroep voor
de pastorietuin. Een corsowagen bouwen was een nieuwe uitdaging maar
men had niet de intentie om een nieuw buurtschap te worden.
In 1960 bouwde het Jeugdwerk Dommelen de wagen ‘Watermolen’ en de trotse
molenaar was dan ook de 1e figurant in eigen kleding daar hij in zijn eigen
molenaarspak naast de wagen liep. Na twee jaar stopte het jeugdwerk dan ook
met het bouwen van een corsowagen maar was het buurtschap Dommelen geboren. Gerard Sprengers was de grote animator van het buurtschap.

Ontwerper uit het eigen dorp

Vanaf 1961 is René Smeets betrokken bij het buurtschap Oud Dommelen en in
1975 bouwt (Oud) Dommelen de vijftiende corsowagen naar een ontwerp van
deze kunstenaar. De kenmerkende ornamenten van Smeets waren sinds
het derde bestaansjaar de handtekening van het
buurtschap. Smeets was een kunstenaar en woonde
aan de Bergstraat in Dommelen. Bekend zijn de muurschilderingen, zoals die vroeger de speelplaats van
de Dommelse St. Martinus kleuterschool sierde. Nog
steeds is de muurschildering met typische Smeetstekeningen te bewonderen op het huis dat hij destijds
bewoonde aan de Bergstraat.
Die eigen tekenstijl van Smeets kenmerkte ook jarenlang de Dommelse corsowagens. Overigens tekende
Smeets voor diverse buurtschappen. Hij maakte ieder jaar een aantal tekeningen,
maar omdat hij in Dommelen woonde, mocht Dommelen altijd als eerste kiezen
welke wagen zij wilden bouwen.
Wie het Bloemencorso ruim veertig jaar later heeft leren kennen kan zich ongetwijfeld niet voorstellen dat er ooit tijden waren dat de huidige, verfijnde vormen, laat staan bewegende onderdelen, destijds volstrekt onmogelijk waren.
Als typerende voorbeelden noemen we hier de wagens ‘Elias’ in 1962 en ‘Spel
der Brontosaurus’ in 1969. Deze wagens werden ook wel figuurzaagwagens
genoemd. Strak en recht was het motto.

Andere ontwerpers

In deze periode zijn meerdere ontwerpers
actief voor het buurtschap. Cor Kolenbrander woonde in het buurtschap en tekende
twee wagens. Vele buurtschappen hadden
echter geen eigen ontwerper en het corso
had ontwerpers, die zorgden voor ontwerpen waaruit buurtschappen konden
kiezen. Zo kwamen Wim van Deijl, Frank
Maas en Frans Vierstraete in contact met
Oud Dommelen.
In het schema hiernaast vind je de ontwerpers van Oud Dommelen vanaf 1959.
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Lambert:

“In 1968 bouwden we ‘Vlinderdans’, een geweldige
wagen en door het gebruik van betonijzer zweefden
de “Vlinders” naar en in Valkenswaard; een mooie 2e

Fons:

prijs werd behaald.
Vooral het samen plezier maken, de gezelligheid

“In ’59 bouwden we

tijdens de bouw en natuurlijk het pilsje achteraf

‘Piggelmee’ en die kreeg

zorgde voor een prettige sfeer in ons buurtschap.

de boodschap mee dat

De brouwerij is altijd goed geweest voor het buurt-

Dommelen 14 huizen

schap; tijdens de collecte kregen we bij de familie

wenste; het gerucht

Snieders naast de donatie ook altijd een fleske bier”.

ging dat ook de pastoor
achter deze tekst zat
Het spel der Brontosaurus (1969).

daar hij ook een grotere
parochie wilde. ‘Piggel-

Elegance (1961)

mee’ viel op weg naar

Dit was een duidelijk voorbeeld van bouw in
zogenaamde ‘figuurzaagstijl’. De vormen werden
tweedimensionaal van hout gemaakt.

Valkenswaard om maar
we hadden hem weer

Watermolen (1960)

snel op de been”
Piggelmee (1959)

:
Gerard ar huize Smeets en vroeg of mijnheer

Fons: watermolen en Pau, de molenaar,
“In 1960 bouwden we onze

“Ik liep dan na
am kijken.
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werd geleend va

liep met de wagen mee.

Een jaar na de opstart kwam
Gerard Sprengers bij de bouwploeg om de komende 20 jaar veel
werk te verzetten in het buurtschap. Hij had zelfs dahlia’s in zijn
achtertuin staan”

Vlinderdans (1968)

:
Hans manneke kreeg ik het corso ingegotehan: d
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en werd”
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Morgenstond



(1965)
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Elias (1962)

De wagen ‘Ruimtevaart’ in 1963 met Ton,
het zoontje van ontwerper René Smeets
boven op de raket.

In de Rimboe (1970)

Oud Dommelen | 2019



geen toekomst

Van de geschiedenis kan je leren: je brengt verbeteringen aan omdat je
leert van je fouten maar ook de kans krijgt om fouten te maken.
Je neemt deze ervaring mee. Op onze website vindt u een beschrijving van
de geschiedenis van het buurtschap; hieronder een korte samenvatting:
In 1959 besloten de heren Teunissen en Van Hout
een corsowagen te bouwen. De Katholieke Arbeiders jeugd zette er de schouders onder. Deze
jeugdclub, ook wel jeugdsoos genoemd, bouwde
twee jaar een wagen als bijzonder project in het
jeugdwerk. Pas op de vrijdagavond voor het corso
kon men beschikken over de platte kar van Jan v.d.
Heijden. In de jaren ’60 t/m eind 70-er jaren was
Gerard Sprengers de kartrekker in het buurtschap
en op de “eier gaan bij Gerard” zijn momenten, die
men heden ten dagen nog koestert.

Dommelen groeit

In de jaren ’70 groeide Dommelen erg snel en een
tweede buurtschap werd opgericht met de naam
Kloosterakkers (het huidige Dommeldal): buurtschap Dommelen verkreeg toen de toevoeging Oud;
het buurtschap bestaat nu uit de wijken Lage Heide,
Bloemenbuurt, Vrouwendalen, Brouwershof t/m
het doe-week terrein. In de eind jaren ’80 draaide
een aantal buurtbewoners uit Brouwershof mee in
het buurtschap Oud Dommelen met de intentie om
ervaring op te doen voor de start van een derde
buurtschap in Dommelen. Helaas is het nooit zo ver
gekomen. Hoewel Dommelen groeide, groeide het
aantal bouwers in buurtschap Oud Dommelen niet;
respect voor het handje vol mensen die enthousiast
volhielden en jaarlijks reed er een wagen mee uit
(Oud) Dommelen. Gelukkig had en heeft men in het
prikweekend altijd voldoende handjes.

Een nieuwe start

Door allerlei redenen en oorzaken echter geen
wagen in 1981 van Oud Dommelen. Enkele kinderen van bouwers hadden ook hun weg al gevonden
naar de tent en in 1981/1982 werd ook de buurtvereniging Oud Dommelen opgericht. Oprichters van
de buurtvereniging werden gevraagd om ook het
buurtschap een nieuwe impuls te geven.
Een jonge ploeg zet er nu hun schouders onder
en in 1982 komt men met de wagen “Holle Bolle
Gijs” op het parcours; de jonge bouwploeg wordt
bijgestaan door Frans Vierstraete en Hans de Best;
zij hadden successen gevierd in buurtschap Kreijenbeek en woonden inmiddels in Dommelen.
Gelukkig keren vele oud bouwers terug in de tent
en groeit het buurtschap in kwaliteit en kwantiteit.
De ‘oudere’ bouwers kregen hun drive weer terug
en de jeugd bracht vrienden en vriendinnen mee.

De eerste wagen leverde een 7e prijs op en dat was
een giga succes voor het buurtschap. Het jaar daarop werd de lat weer wat hoger gelegd en bouwde
men ‘Dageraad der Kunst’: aan de voorkant van de
wagen werd op een leuke manier de link verbeeld
tussen het buurtschap en de brouwerij; iets wat men
in 1982 ook deed door het logo van de Dommelsche
Bierbrouwerij in een kleedje te stoppen.

eran (1966)

Tapijtenwinkel in Teh
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Men durfde de uitdaging ‘Poolse Volksdanskunst’ in
1984 aan en ‘overbouwde’ men bijna zichzelf.
Enkele bouwers namen een extra vakantie op, om
de wagen klaar te krijgen: een stevige regenbui liet
het dakzeil scheuren en moesten er slootjes gegraven worden om het water uit de tent te krijgen.

De perikelen rond de bouwplaats zorgden voor
jaarlijkse verhuizingen; altijd bouwend rondom de
brouwerij verhuisden we nu naar ’t Laar om vervolgens op het Goudenrijderhof een plek te krijgen.

Windhoos

In 1987 mocht men naar de Narcislaan en stonden
we daar in het open veld. Een windhoos zag kans
om via dit open veld de tent op te tillen en weer
te laten landen; een hoop verwrongen ijzer achterlatend en een bouwploeg die in allerijl een
noodtent moest maken.
De groep ging ook deze
uitdaging aan en het
jaar daarop werd zelfs
een compleet nieuwe
tent gebouwd. De groep
groeide en vanuit de
eigen bouwploeg werd
Robert Claassen de
nieuwe ontwerper: gewaagd, gedurfd, anders
zijn. In dit jubileummagazine waardeert
hij de ruimte die hij en
de bouwploeg kreeg
om te experimenteren.
Dit resulteerde in 1993
in de 1e prijs met de
wagen ‘3x3=9’ en diverse 1e en 2e prijzen zouden
nog volgen. Prijzen zorgen voor een boost van het
buurtschap en sfeer en gezelligheid doen de rest.
De bouwploeg durft naast het bouwen van de wagen ook andere uitdagingen aan te gaan: zo werd
een “poot” gebouwd voor de opening van de Poot
van Metz en start het buurtschap het kwalleballen.

Figuratie

dat Oud Dommelen zowel oog heeft voor de bouw,
het theater, de muziek en dus ook voor het publiek.
De nieuwe ontwerpers Jolijn Schoofs en Ted van
Hout zetten deze koers voort.

Eigen veld

Om dit alles mogelijk te maken zorgen sponsorcommissie en veldcommissie/veldploeg voor een stevige
basis. Een eigen veld met een prachtige opbrengst
voor het eigen corso en andere corso’s in een geweldige samenwerking met Eco-tuinderij Weitens
zorgt er voor dat er voldoende dahlia’s beschikbaar
zijn voor de prikdagen. De sponsorcommissie zorgt
voor de benodigde middelen daar er gesponsord
kan worden in euro’s en natura. Uit dit alles blijkt
dat niet enkel het bouwen van een wagen centraal
staat maar alle activiteiten t.b.v. de realisatie van
het totaalconcept en dan zijn de rondbrenger van
het wijkboekje, de collectant en de koffiezetter ook
van grote waarde.
In 2019 bestaat het buurtschap 60 jaar; feest in
de brouwerij dus. Oud Dommelen bouwt verder
aan haar toekomst; veel jeugd neemt al plaats in
bestuur, werkgroepen en commissies. De bouwlat
wordt hoog gelegd in 2019 met wederom oog voor
muziek, figuratie en theater: kom gerust eens een
kijkje nemen en ontvang dan gratis het dahliavirus.
(ook wel dahliaritus genoemd)
www.ouddommelen.nl

Figuratie, muziek en theater op en rondom de wagen horen voortaan bij het buurtschap Oud Dommelen. Oud Dommelen heeft oog voor het totaalontwerp en vermaakt het publiek.
In 2013 tekent Robert zijn laatste wagen en de
bouwploeg laat zien dat men de bouwtechniek
onder de knie heeft: met precisie wordt ‘Piet Blom’s
Stad op Stelten’ gebouwd. De prikkers zorgen er
voor dat je vanuit verschillende gezichtshoeken
de diversiteit van kleuren waarneemt. De figuratiegroep maakt het bouwen van de stad tot een
dynamisch geheel en zijn de bouwers in morphsuits
de onherkenbare bouwers. Duidelijk herkenbaar is
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Bouw

De bouw van een corsowagen in Oud Dommelen wordt ondersteund en begeleid door
een bouwcommissie. De laatste jaren wordt
de tekening van de ontwerpers omgezet in
digitale bouwtekeningen en staan een of
meerdere laptops op een tafeltje. Naast de
laptop zien we ook betonijzer, constructiemateriaal, betonscharen, kniptangen, hamers, rolmaten, lasapparaten, laskappen,
krijtjes, hout, etc. etc.

T

ijdens de bouw van een wagen hebben we vele
talenten nodig.
Een lasser gaf dat o.a. aan door de volgende zin:
“Om twee stukken betonijzer aan elkaar vast te
maken, heb ik als lasser een vasthouder nodig”.
Dit werd aangevuld door een kartonner: “Wanneer ik mijn
naald met draad door het karton steek, is het fijn wanneer
iemand anders achter het karton de naald weer terug steekt”.
Wederom een aanvulling: “Wanneer ik een ingepapte krant
wil plakken op karton dan is het fijn dat er een inpapper bij
mij is”. Er wordt dus vaak en veel in duo’s gewerkt in een
tent; een prachtige samenwerking dus. Ondertussen zijn
enkele bouwers doende om veilige steigers te bouwen omdat
de wagen in hoogte vordert. Enkele techneuten houden de
constructie en de veiligheid in de gaten.
Een bouwer verzucht: “Al dit werk is straks niet meer te zien
omdat er karton, papier en bloemen opkomen, dus ziet niemand nog wat we allemaal gedaan hebben”. Een bouwmaat
slaat hem op de schouder en relativeert: “Zonder ons werk
geen basis om karton, papier en bloemen aan te brengen en
zonder een fundament geen huis …pardon wagen!”
Vol trots kijken ze naar het middendeel van de tent waar een
nog onsamenhangend geheel niet de uitstraling heeft van
een toekomstige bloemencorsowagen en slaken de opmerking: “Kom, nog enkele staven betonijzer daar lassen en dan
kunnen de kartonners vooruit”.
De bouwcommissie legt dus de basis voor de uiteindelijke
wagen en in de bouw zijn 1001 taken en werkzaamheden.
Voor u misschien ook een!
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:
Carel on werd ook wel de las-ogenbezorger
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Frans:

ook met de

“In de hal van de brouwerij wordt een wandje

met lege kratten geplaatst zodat de bouw/
prikplek afgebakend wordt.
Een ander wandje herbergt kratten met
flesjes, die niet in de verkoop terecht kwamen
doordat het etiket verkeerd zat.
De bouwers mochten de flesjes openen daar
er met het bier niets mis was.
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Wereldvrede
(1971)

Er kwamen vele mensen op dit genot af maar
bouwden niet mee. Een reden voor het toenmalige bestuur om het vrije drinken te verbieden en na de bouwavond dronken de bouwers
enkele biertjes”.

Joerie:

Julian:

Octopus, koning de

r zee (1972)

“De wagens van Oud Dommelen waren in de
jaren ‘70 redelijk klein. Dat kwam niet al-

In 1975 werd ‘Hans en Grietje’ gebouwd;

leen doordat het in aantal bouwers een klein

het huisje werd op de wagen getim-

buurtschap was. De voornaamste reden was

merd en de heks werd in de

wel de deur van de brouwerij, waar de wagen

smederij van de brouwerij

werd geprikt. Die deur was gewoon niet hoger

gelast. Het was handig dat

en breder.

we een lid van de TD Dommelsche Bierbrouwerij in
ons midden hadden. Betonijzer had zijn entree in het
corso gemaakt. Toen de heks
op de wagen werd geplaatst was
de vraag: “Is de heks te groot of het

Harrie v.

huisje te klein?”.
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volwassenen niet
beneden
s kinderen naar
ten dan weleen
ekjes.
ikten daar de ho
zakken en zij pr
k een
oo
lieten we dan
Met een touwtje
eren
kken. Kleine kind
flesje drinken za
n
ke
ik
op de wagen pr
mochten nooit
n toch
eren konden da
maar deze kind
wagen
len dat ze op de
vol trots vertel
”.
geprikt hadden

Harrie J.

“In 1976 prikten we een ‘Zeemeermin’ en menigeen vertelde met trots
een aandeel aan het ‘front’ geleverd
te hebben; we vragen ons af wie de
rest geprikt heeft”.

B.:

Lof der schepping (1974)

“Zo lasten we ook klemmen op een stalen balk aan een
muur van de brouwerij zodat we onze tent daaraan konden
bevestigen.
Een jongen in mijn klas vroeg of ik als leraar kon meehelpen
en ik bleef dus een aantal jaren hangen in het buurtschap”.
Dat was in 1979 en de tent stond in de wei van de familie
Van der Heijden en men gebruikte toen vele spijkers omdat
de wagen van hout opgebouwd werd. Jaren nadien vond
men nog spijkers in de wei.

Ambities om groter te bouwen waren er overigens wel. Nieuwe bouwers werden daarom
fanatiek geworven door de heren Sprengers
en Theunissen.
Zij hadden in Dommelen (wat toen nog echt
in aanbouw was) een voortuinvereniging opgericht. Deze voortuinvereniging reikte één keer
per jaar een prijs uit voor de mooiste voortuin
en het was mogelijk via deze vereniging bloembollen en zaden te kopen. Tuincentra waren
er nog niet. Maar de voortuinvereniging was
ook een mooie poel van mogelijk corsotalent.
Die voortuinvereniging is niet meer, maar Oud
Dommelen is wel degelijk het grote buurtschap geworden dat Sprengers en Theunissen
voor ogen hadden”

14
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Oud-ontwerper Frans Vierstraete vertelt

Hoe kwam ik er terecht?

O

p een avond stond Hans de Best voor de deur en vroeg of ik zin had

een nieuwe ploeg van Oud Dommelen te begeleiden in hun eerste
zelfstandige corsowagen. Nu kende ik het buurtschap wel van
werkzaamheden die ik voor de oude ploeg had gedaan en eerlijk
gezegd was ik er niet meteen dolenthousiast over.
Hans vertelde me dat het allemaal enthousiaste jonge mensen waren die graag
een kans kregen zich te bewijzen. Het leek me leuk en we zijn er met zijn tweeën
aan begonnen. Ze hadden ‘Holle bolle Gijs’ uitgekozen, wat een ontwerp was van
Wil Dittrich.
Wat gingen ze er tegenaan! En ja hoor.. ondanks wat gepruttel van Carel van
Hooydonk over het frame van de taart die hij maakte, was het resultaat er een dat
al jaren niet meer was behaald, een zevende plaats. Het getuigde overigens van
een ‘echt corsohart’ dat Carel niet ook gestopt was maar de jonge garde hielp met
de jarenlange kennis die hij in huis had.
Zondagsavonds werd ik dan ook opgebeld om het resultaat in de Dommelstroom
mee te komen vieren. Het is het begin geweest van een langdurige relatie met een
ploeg die het volgens mij ‘helemaal in zich had en nog heeft!’

Hoe ontwikkelde de club zich in de
jaren daarna

Het was een plezier om te zien dat die jonge ploeg ieder jaar met dezelfde inzet
liet zien wat ze hadden bijgeleerd. Zo waren het in het begin grote vormen zoals
een Egyptische wagen en de ‘Poolse volksdansers’ waaraan met groot enthousiasme werd gewerkt, ook toen er een gigantische plens water op viel, door het dak
dat bezweek onder de regen.
Later werd er met veel vakmanschap en
plezier – iets dat voor mij onmisbaar is bij
het werken aan een wagen – ook steeds
verfijnder figuren gemaakt. Een goed voorbeeld daarvan was de Godfried Bomanswagen (‘Erik en het klein insectenboek: Men
is het of men is het niet’), waarin twee- en
driedimensionaal door elkaar werden
gebruikt.
Om ingewikkelde ontwerpen wat gemakkelijker te maken kan je ze op ware
grootte tekenen, maar het beste is een
model te vergroten. Dus had ik in een
bepaald jaar een dia gemaakt. Zo’n ding
moet in het donker geprojecteerd worden
anders valt er niets te zien, dat deed ik in de container die er stond. Maar ik
moest even zoeken want hij zat tussen plaatjes van wilde orchideeën, nou die
wilde iedereen dus ook wel zien en zo werd er – heel uniek – een dia lezing in een
container gegeven.
En ere wie ere toekomt ze wisten een ontwerper wel in de watten te leggen want
ooit is er zelfs een kantoor gebouwd compleet met bureau, asbak en sigaren en
precies op hoogte voor een ideaal overzicht over de bouwplaats. Hoe mooi kun je
het hebben?
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Niet alles ging natuurlijk meteen goed, zo deed het me bijvoorbeeld heel zeer
om te moeten zeggen dat een hand die overigens heel mooi gevormd was, moest
worden afgebroken omdat hij twee keer zo groot was als op de tekening werd
aangegeven. Maar men leerde snel!
Ik wil dit tripje ‘down memory lane’ niet afsluiten zonder vermelding van Walter
Gelten.
Een voorzienende geest die mij op zekere avond opgewekt en voorzien van een
zware kniptang bij de tentingang op charmante wijze verwelkomde met de woorden ‘Hoi Frans, wat mogen we vanavond weer eens voor je afbreken?’

Hoe ging het verder

De ultieme uitdaging voor mij was de laatste wagen waaraan ik heb meegewerkt.
Het was een ontwerp van Robert Claassen, of van hem en mij dacht ik. Hij was
geïnspireerd op het reclamewerk van Jean Paul Gautier, de Parijse parfumeur en
er zaten heel wat vlindertjes – zeg maar vlinders- op. Ook een wagen die om zijn
onderwerp – metrosexualiteit, toen een trendy begrip – leuk was om te bouwen.
Voor degenen die hem moesten uitvoeren zat er wel heel veel werk aan. Met
name aan die ‘vlindertjes’ die elk ook nog rondom geprikt moesten worden, kostten heel veel tijd.
Robert was er continu mee bezig, hij was ook in het corsoweekend vrijdag en
zaterdag onafgebroken in touw geweest, maar op zaterdagmiddag ging hij toch
door de hoeven en vroeg me of ik het van hem wilde overnemen. Dat deed ik en
heb de ploeg zo goed als het ging geholpen en gemotiveerd bij het prikken en was
er telkens verbaasd over hoe fantastisch die vlinders werden.
Op zo’n moment is er wél iemand nodig die onverstoorbaar bezig blijft met de
aan- en afvoer van alle spullen, geweldig zoals Frans van Gerven de moed er in
hield ook in de Corsonacht. Maar ook de prikkers gingen keihard door en bleven
elkaar motiveren – een gouwe ploegje - als je het over teamwork hebt, dat was
het helemaal!
Zondagochtend om 10 uur
waren we klaar, ik was wel
een pietsie kapot toen de
wagen naar buiten reed.
Toen pas schoot me te binnen dat ik het thuisfront
niets had laten horen, maar
mijn Toos had het - gelukkig
voor mij - al lang begrepen.
Het is voor mij toen een heel
fijne corsozondag geworden
en de waardering van de Jury
deed recht aan de prestatie
die volgens mij op straat was
gezet.
het klein insectenboek

(1990)

Erik: of
Oud Dommelen was een fijn
buurtschap en gemeten naar
de resultaten nu nog steeds. Het zal wel te maken hebben met de sfeer en het
enthousiasme dat iedere keer weer aanwezig is. En om nog wat anders, iets wat
ik ook in mijn actieve periode in Zundert heb ervaren…
Door de jaren heen ben ik er n.l. steeds meer van overtuigd geraakt dat aan het
succes van een buurtschap ook de ervaring ten grondslag ligt van een vorige
generatie bouwers die op een of andere manier intuïtief aan de jeugd wordt overgedragen. Dus ook aan hen is een dankjewel op zijn plaats!

Frans Vierstraete
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9
9
1
1980

Julian:

Jos:

“In 1984 werd Oud Dommelen door stichting bloemencorso
gevraagd een experimenteel zeil voor de tent te testen.
Licht doorlatend zodat we overdag geen TL-verlichting nodig
hadden maar na een stevige regenbui bleek het zeil ook waterdoorlatend te zijn. De “Poolse Volksdansers” tot hun enkels nat
en hete luchtkanonnen moesten hun werk doen.

“1981 werd er geen wagen gebouwd maar in

Ze voorkwamen niet dat vele bloemen gestoken werden op natte

1982 herpakt buurtschap Oud Dommelen zich.

gedeelten van de wagen. Tot overmaat van ramp regende het

Met de steun van de Stichting Bloemencorso

constant in het corsoweekend”.

Valkenswaard werd een deels nieuwe, enthou-

Frank:

“Begin jaren ’80 hadden we geen kar, trailer of materiaalwagen.

Harrie v.B.:

“Een jongen in mijn klas vroeg of ik eens wilde

We hadden een karretje achter een fiets waarin de bouwma-

komen kijken daar Oud Dommelen spanten aan

terialen zaten en er waren ook bouwers die hun eigen gereed-

het lassen was voor een nieuwe tent.

schap inclusief lasapparaat meebrachten op bouwavonden.

Ik wist niet wat ik zag toen ik binnenkwam:

“In 1987 blies een orkaan uit de ‘doos van Pandora’ onze tent

houten lasmallen, een geweldige uitvinding, die

tot een hoopje ijzer: in 1988 besloten we zelf de huidige tent

perfect werkte”.

te vervaardigen in de hal van de
MCB: een
extra klus dus
maar nu een

siaste en ook jonge bouwploeg geformeerd.

tent met vele

Jos van Leeuwen en Margo Gelten waren in

mogelijkheden”.

die tijd actief in de buurtvereniging in Oud
Dommelen. Ze gaven ook het buurtschap een
nieuwe impuls.
Het team werd versterkt met Frans Vierstraete
en Hans de Best, ervaren ontwerper en bouwer
uit het buurtschap Kreijenbeek. Vervolgens
sloot een deel van de oude groep bouwers aan,

Julian:

die uit hun gezin, vrienden- en kennissenkring
putten om een volwaardig buurtschap te
formeren: een mooie herstart!”

Holle Bolle Gijs

(1982)

Ron:

Jos:

hulppost keek vreemd naar
Paul met zijn lasogen. Een arm
zat ook in het gips; kon hij
daarom de laskap niet vasthouden? Vreemd gekeken werd
er wel meer o.a. door enkele
bouwers omdat de vetpan op
zondagmorgen om 06.00 uur
niet meer aan mocht.
Of toen Ad te lang met bisonkit in de nok van de tent gewerkt of gesnoven had.
Toni was minder vrolijk toen een blik bisonkit van de
steiger viel en zijn haren plakkerig bedekte”.
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“ We bouwden achter de kantine van de brou-

corso“We hadden in deze periode een
r ook
maa
moeder: Reina. Meebouwend
. de
greppels gravend in de tent i.v.m
wateroverlast.
e
En niet te vergeten de heerlijk
.
erwtensoep in de bouwnacht
ie en
We starten de boodschappenact
at
zod
ten
winkeliers schonken produc
en,
we de erwtensoep konden mak
de
en
uitsmijters konden bakken
je en een
bouwers/prikkers van een hap
ontvann
drankje voorzien. Deze steu
ers.
gen we nog steeds van de winkeli
Geweldig die steun”.

“De verpleegster op de eerste

Shiwa’s kosmische dans (1988)

Carel:

“Gezellig was

het dat we al
tijd op enke
le vaste
en rekenen;
zo
was een ‘ech
Dommelse’ oo
te
k ’s nachts va
n de partij en
we daarna al
w
isten
lemaal wat er
in Dommelen
gaande was.
e.o.
prikkers kond

Gezelligheid
was ook bela
ngrijk op cors
dag, toen oo
omaank wel Zwaant
jesdag genoem
Samen met an
d.
dere buurtsc
happen evalu
onder het ge
eren
not van een
drankje”

Frank:

werij alwaar Gilde Brabançonne in de keuken
hun kooktalenten etaleerden. We kregen op een
avond mosselsoep, een slijmerige toestand in de
Dochters
van eolos
(1986)

heg bij de tent toonde aan dat niet iedereen
een liefhebber van de soep was.
We werden ook uitgenodigd om te assisteren bij
het legen van een vatje bier; dat vonden we prima. Wankelend daarna op de steigers was geen

Paul:

middel“We hebben de
van
vinger in de hand
in een
‘Het idee’ ooit
llen
andere stand wi
twerper
zetten omdat on
atig
Frans ons regelm
en maar
wat liet afbrek
egrepen”
na een uitleg “b
wel”.
we het meestal

Ron:

goed idee dus werd de bouwavond ingekort”

Sinds het begin
van de jaren 80
nam buurtschap Oud Dom
melen deel aan
Corsomaandag
het feest rond
,
de Markt voor
bouwers van de
buurtschappen.
In de eerste jare
n verzamelden
we thuis bij
voorzitter Jos
van Leeuwen in
het Fresiapad.
Meestal liepen
of fietsten we na
ar de Markt,
maar in 1986 kreg
en we een spon
taan alternatief idee. We be
lden de EMA of
er toevallig
nog een bus be
schikbaar was en
dit bleek het
geval! In een lu
xe touringcar re
de
n we met de
hele club naar
Valkenswaard.

“In 1986 besloten we een oude
bouwkeet om te bouwen tot
kantine, annex materiaalopslag,
annex bijbuurtbar.
De kar werd gebruikt om te eva-

“Jos keek vreemd op toen bij het friet halen

lueren, te buurten, te zeveren

Peter op een gave manier op de Brouwe-

of een verjaardag te vieren en

rijdreef reed, dat toen nog een bouwweg

dan kan het gebeuren dat het

was. Een putdeksel zorgde voor een minder

ooit al licht was wanneer we

gave carrosserie van de wagen”

naar buiten gingen”.
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Gouden buurtschapssteuntje

Poolse Volksdanskunst (1984)

3 x 3 = 9 (1993)

Oefenen voor
de figuratie
rond de wagen ‘Luctor et
Emergo’ (2005)

In vroegere jaren werd er nog veel
met gaas en papier maché gewerkt.
Hier bij de wagen ‘De touwtjes in
eigen handen hebben’ (1994)
Bloemen prikken op de
wagen ‘Het idee’ (1989)

Die Kunst der Fuge (2000)

22
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Matrozen worden verleid door
Cupido’s (2004)

de overwinning
Juichende bouwers na
Records’ (1996)
met ‘Guinness book of

Zilveren
buurtschapssteuntje
Autobedrijf Piet Bosmans
Daros metaal
Dierenkliniek Dommelen B.V.
Keersop Projectontwikkeling
Malpie Hoeve

Summer of Love (1999)

Bronzen
buurtschapssteuntje
Bommel Partycentrum
Daams Houthandel
Danstheater De Senaat
Dommelsche Watermolen
Duisenburgh
Familie Eric Ternatus
Familie M.P.F. De Nier
I Colors
Schellens Metaalbewerking
Schoonheidsstudio Essee

Donateurs
Anita van Overveld Uitvaartzorg
Bakkerij van Heeswijk
Beeks Optiek
Boeket-is ‘t
Familie Piet Swinkels
Familie Walter Hoevenaars
Franky’s Kwaliteits Schoenmakerij
Kapperlijn
Margriet Hennekens beeldhouwer
Mebatec
Mitra
Schoonheids- en pedicuresalon Amar
Topsquash & Fit
Willems en Smeets Notarissen
Voetnoot - Reflexologie

En natuurlijk
danken we de
buurtbewoners
voor de bijdrage
aan onze collecte!

Donateurs
prikweekend
Winkeliers van
De Belleman
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Oud-ontwerper Robert Claassen vertelt

H

et zal ergens rond het jaar 1984 zijn geweest. Samen met Henk
Janssen, zoon van ‘Peeke’, ging ik bloemen prikken bij Oud Dommelen. Oud Dommelen stond nog achter de Brouwerij. Bloemen
prikken was wel leuk maar in de hut spelen achter in de tuin nog
iets leuker. Er gingen wat jaren overheen, beetje in de tent rondhangen tijdens de bouw. Luisteren naar het gebulder van Arie of het paniekerige
gegil van Carel dat de wagen niet ‘af’ komt. Ik vroeg me af wat de decibellen
toevoegden omdat niemand er harder door ging lopen. Dat waren mijn eerste
jaren op de bouwplaats.

Eerste ontwerp

Op mijn 17de kreeg ik de vraag of ik een ontwerp wilde maken voor Oud Dommelen. Ik zat inmiddels op het Sint Lucas in Boxtel. Het bestuur dacht dat ik wel
een corsowagen zou kunnen ontwerpen. Frans Vierstraete had de afgelopen
jaren de ontwerpen gemaakt voor Oud Dommelen en wilde het stokje graag
doorgeven. Ik was inmiddels fanatieker bouwer geworden. Oud Dommelen was
verhuisd naar de Narcislaan/Irislaan en lekker dichtbij tegenover ons thuis.
Allen hoopvolle ingrediënten om de erfenis van Frans over te nemen ;-)
De vraag voor een ontwerp kwam
van Jos. Ik maakte een schets, zocht
plaatjes bij elkaar en de start voor
mijn eerste ontwerp was gemaakt:
‘Sixties’. Frans Vierstraete keek als
oud ontwerper op afstand mee.
Het was leuk en spannend. Ik
voelde me in ieder geval een heul
menneke.
Ik moest het eerste jaar behoorlijk wennen aan de verantwoordelijkheid en aan het buurtschap.
Niet dat ik het buurtschap niet
kende, maar in één keer werd ik
aangekeken als er een beslissing
genomen moest worden. Dat was
Robert Claassen
presenteert zijn
eerste
wel ff wat anders. Hahaha!
ontwerp ‘Sixties’
(1991)

Niets was te gek en alles kon

In 1993 ontwierp ik, na 36 jaar voor het buurtschap, een eerste prijs. Een wagen
vol kinderliedjes! De ontlading binnen het buurtschap was heel groot en vanaf
dat moment ging eigenlijk alles veel gemakkelijker. En daarmee bedoel ik dat
niemand meer de wenkbrauwen naar boven duwde als ik een nieuw ideetje had.
Het gaf vrijheid en ruimte voor experiment. En dat experiment hebben we met
z’n allen opgepakt. Wat een g-e-w-e-l-d-i-g-e tijd! En als ik er aan terugdenk krijg
ik nog kippenvel. Niets was te gek en alles kon. Figuratie, spel, wagen op de kop
bouwen, beweging en vooral muziek en geluid.
Hoofden van het koor staken uit de wagen, figuranten hingen in een tuigje te
‘vliegen’, discobollen die draaiden en open gingen, naaiatelier bij Baken en in de
tent; er was zoveel ruimte voor creativiteit. De bouwgroep ontwikkelde zich alsof
Oud Dommelen | 2019
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er geen grenzen waren. Het idee en vorm waren leidend, de constructie kwam
later en werd aangepast aan het ontwerp. Walter Gelten was hier de bepalende
motivatie in.
Het experiment zette zich voort. De deuren gingen open voor alles wat van buiten
kwam en het buurtschap absorbeerde het gretig. Gastmuzikanten, medeontwerpers, zangers, acteurs uit het hele land hielpen mee om Oud Dommelen nog gekker en maffer te maken. Het was fantastisch!

Inspiratie in Rome

Hoogtepunten waren natuurlijk de eerste prijzen, de rij aan tweede prijzen en
mijn laatste ontwerp! Maar een mooi verhaal komt uit 2005;
Sinds lange tijd had ik het ontwerp op tijd af, dat kwam niet zo heel vaak voor.
In mei ging ik een paar dagen naar Rome. Tekeningen en bouwvoorbereidingen
waren klaar. In Rome kreeg ik een nieuw idee. Heb daar een schetsblok gekocht
en het nieuwe idee en wagen getekend. Bij terugkomst Walter gebeld en heel
voorzichtig verteld wat ik had gedaan. Voordat ik klaar was met praten lag het
eerste ontwerp al in de prullenbak. ‘Luctor et Emergo’ werd het ontwerp voor
2005... en we wonnen!

Na 23 jaar ontwerpen was het genoeg. De club veranderde en het was een goed
moment om plaats te maken. De afgelopen drie jaar heb ik voor Hopeloos
ontworpen voor de De Brabantsedag. En alsof het toeval er mee speelde werd
Hopeloos net als Oud Dommelen bij mijn derde ontwerp winnaar.
Misschien kan ik in de toekomst m’n 25 jaar ontwerper nog eens volmaken bij
Oud Dommelen ;-)
Robert Claassen

Kanarie(s) (2011)

Oud Dommelen | 2019

27

0
0
0
2
1990

Walter Gelten bewien
rookte zijn bouw va
sta
een ananas op ‘Fie
n de
Tropical’: de rest va
en
af
bouwploeg werd er
toe moe van.
yEn toen kwam het jur
e
rapport met een apart
or
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vermelding van lof
n de
de ananas; snel wiste
t
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n
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.
uw
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ben (1994)

De touwtjes in eigen handen heb

In 1996 wonnen
we de eerste pr
ijs met ‘Guinnes
Records’. Om op
s Book of
een ludieke wijz
e
op
de
Markt aan te
komen op Corso
maandag hadden
we een geweldig
Het idee was om
idee.
een lange fiets
te maken waarop
z’n allen konden
we
met
plaatsnemen.
Zo gezegd, zo
gedaan en voor
de tent aan de
namen we met
Narcislaan
zo’n 20 man plaa
ts op de met st
materiaal gebouw
eigerde fiets.
We kwamen echt
er niet ver; al in
de Anemoonlaa
hij in elkaar. W
n stortte
e waren vervolge
ns genoodzaakt
verder te gaan
te
voet
naar de Markt!

In 1994 levert Oud
Dommelen een gigantische bijdrage aan de
opening van de ‘ Poot

1993 was een historisch jaar voor ons buurt-

van Metz’ door naast de

schap. Een eigen bouwplaats werd door de

‘Spelen der Wijs’ in

wagen ‘Touwtjes in eigen

groep zelf betegeld, starten we het evene-

1998 was weer een

handen hebben’ ook een

ment ‘Kwalleballen’ op en tot op vandaag is

totaal concept

poot te bouwen.

er een fijne samenwerking met de stichting

van twee wagens,

De poot werd op “de

Kwalleballen.

figuratie en mu-

Poot van Metz’ gezet

Bijzonder was de wagen dit jaar: de liedjes

ziek. De tweede

met daarin vele ballon-

in ‘3x3=9” werden wekelijks uitgebreid; we
vonden elke keer wel weer een hoekje voor
‘Moriaantje’ of “Drie kleine kleuters op een
hek”. Na 28 jaar weer een eerste prijs voor
Oud Dommelen; een giga boost voor dit

nen. Het vervoer van

In 1995 bouwde Oud Dommelen ‘Overige bestem-

de poot naar Eindhoven

mingen’, een wagen met daarop vele postzegels uit

was een spectaculair

tal van landen.

avontuur.

Om de wagen wat te verlevendigen werd besloten een
groep figuranten voor de wagen uit te laten lopen. Er

jonge buurtschap.

werd contact gezocht met het Postmuseum en we
konden vele historische pakken lenen. De jury kon het
echter niet echt waarderen, getuige het juryrapport:
‘De figuranten werkten hier niet versterkend, eerder
storend. Liever niet zó’.

wagen draaide de
grammofoon weer
op en de doenertjes wonden de
muzikanten op, die af en toe stil vielen. Kleding was
weer zelf gemaakt maar de laarzen werden gekocht.
Natuurlijk zo goedkoop mogelijk maar 2,5 uur lopen
op deze laarzen leverden menige figurant toch behoorlijke striemen in beide kuiten op. Een eerste prijs
viel ons ten deel: 475 punten van de te vergeven 500
punten; een grootse prestatie!

Jammer, zelf vonden we het een prachtig beeld.

Oud Dommelen maakt haar faam waar
en in zowel ’93 als in ’94 wordt de waIn 1990 bouwden we

gen vergezeld door een speciale actie.

sectenboek’. Pas vlak

de vele liedjes op de wagen raden.

dekten we dat er in

diverse plekken op het parcours

een grote balk rechtop

kort voor de prijsuitreiking van de

meer weghalen, we hebben zo

In 1994 rijdt een grote vrachtwagen

‘Erik of het klein in-

In 1993 mogen kinderen uit het publiek

voor de optocht ont-

Na inlevering van de oplossingen op

de vouw van het boek

wordt de winnaar bekend gemaakt,

stond! We konden hem niet

gewoon meegereden. Het deerde de jury blijk
baar niet, want
we behaalden een keurige der
de prijs.

wagens.
het Fresiapad in om daarna met honderden heliumballonnen gevuld te worden; we delen de ballonnen uit op het
parcours zodat velen ook een ‘touwtje
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gste
de wagen met de lan
In 1997 bouwden we
n, nu
de wereld in 15 dage
titel ooit: ‘Reis rond
slechts voor f1999,-’.
appen’
k twee ‘reisgezelsch
Hierbij hadden we oo
het parcours.
die rondliepen over
nder
een bekende Nederla
Zij kwamen daarbij
al)
est er een selfie (toen
tegen en natuurlijk mo
met hem komen!

In deze tijd
had het
buurtschap
ook een eigen

dweilorkest,
genaamd
Ouddolala.
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Saligia, de 7 hoofdzonden (2009)

Naalden in de bloemen steken (2005)

‘Woede’, één van de
7 hoofdzonden (2009)

Oud Dommelen heeft vaak een muziekgroep
op de wagen, zoals op ‘Doorgezaagd’ (2008)

Klezmer; nooit nergens (2006) Schminken van figuranten
voor de optocht (2006)

Figurantenkleding passen (2008)
De maquette van ‘Doorgezaagd’ (2008)

t Paradert Claassen neem
Ontwerper Robe
oog van
t onder toeziend
prijs in ontvangs
sakkers (2007)
Gerard van Maa

Aan het werk in het naaiatelier (2007)

‘De fanfare van honger en dorst’
klaar voor vertrek (2007)

Rond de wagen ‘Doorgezaagd’ liepen diverse
‘doorgezaagde’ figuranten
(2008)
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dahlia’s voor buurtschap,
corso’s en een pluktuin
Geen bloemencorso zonder bloemen.
Geen Valkenswaards corso zonder dahlia’s.
Geen buurtschap zonder veld
en wordt een veld dus van grote waarde in
“de bouw van een corsowagen”.

O

ok dit jaar hebben we weer knollen gezet op
ons veld aan de Westerhovenseweg. Een deel
van de planten staan ook dit jaar weer op het
terrein van de Eco-Tuinderij ‘Weitens’.
Een eigen veld is van grote waarde omdat:
• je dan bloemen hebt voor de wagen van het buurtschap in
het 2e weekend van september. De opbrengst van het veld
is met één pluk echter te weinig voor onze wagen; we 		
moeten dus ook bloemen elders kopen.
• je bloemen levert vanaf medio augustus t/m eind
september aan vele corso’s in Nederland en België.
Zij leveren ook aan ons en met goede onderlinge
afspraken leveren we ook aan hen.
• we ook een pluktuin gerealiseerd hebben en u mag daar
ook plukken en een bosje mooie dahlia’s vergaren voor 		
een relatief kleine bijdrage. Met deze bijdrage spekt u dan
ook de kas van het veld en zijn we in staat om materialen,
mest etc. te kopen. En natuurlijk vergeten we de werkers
op het veld niet met een kopje koffie/thee en een koekje.

In de maanden juni t/m september hebben we vele handjes
nodig voor het schoffelen, het verzorgen van het veld, het
toppen van de bloemen, het opbinden van de bloemen, het
plukken van de bloemen.
In mei en in oktober gaan respectievelijk de knollen de grond
in en weer uit. Het veld mag dan enkele maanden rusten.
Vele activiteiten vinden vaak overdag plaats; een veldploeg
zorgt goed voor ons veld en bloemen: wilt U zich opgeven of
heeft u vragen neemt u dan gerust contact op met Marco van
Poppel Tel. 0647055472
Tot ziens op ons Bloemenveld!
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uit de weg geholpen
Op mijn vraag aan mijn buurman en buurvrouw of zij
mee wilden helpen in het buurtschap Oud Dommelen
kwamen de antwoorden: “Ik ben niet zo’n ‘Handige
Harrie!’ ” en “Ik zou niet weten wat ik daar zou kunnen doen met mijn twee linkerhanden” maar “Wil je
een kopje koffie, buurman?”
Ja, dat wil ik wel en in een corsotent willen ze dat ook in de bouwperiode dus
we hebben al een mogelijke taak voor je gevonden. Misschien zou je ook de
boodschappen kunnen doen zodat er voor de bouwers koffie, thee, ranja en een
koekje is. Na een bouwavond drinken we ook nog een pilsje of frisdrank.

“Oh, dan weet ik ook waar het collectegeld aan
besteed wordt”.
”Nee, niet daaraan want de bouwer betaalt zelf zijn drankje en builtje chips na
het bouwen. “Waar gaat mijn collectegeld dan naar toe?” Denk eens aan de bloemen – ons startgeld bedraagt 3.000 euro en dat is net genoeg om de bloemen
te betalen – maar ook aan betonijzer, laselectroden, constructiemateriaal, ijzerdraad, gereedschap, lasapparaten etc.
Gelukkig hebben we een sponsorcommissie en een penningmeester die zorgen
voor de nodige euro’s door advertenties te werven voor het wijkboekje – dit jaar
dus een extra jubileumuitgave – of sponsoren binnen te halen.
Je kunt het buurtschap sponsoren met euro’s maar ook met materialen en diensten. Ook belangrijk is de collecte in het buurtschap en hebben we vele collectanten nodig. Dit alles is een hele klus maar erg noodzakelijk: zonder hun inzet en
opbrengst geen bloemencorsowagen.

“Fijn dat jullie een eigen veld hebben want
dan behoef je de bloemen voor de wagen niet
te kopen”.
Tja… het is een misverstandje dat de opbrengst van het eigen
veld voldoende is: ons veld levert de week voor het corso 25.000
bloemen en we hebben voor de wagen 210.000 bloemen nodig.
We zouden die dus allemaal moeten kopen maar nu dus 25.000
minder omdat we die zelf hebben. De weken voor ons corso en na
ons corso leveren wij bloemen aan andere corso’s dus hebben dan
een financiële opbrengst.

34
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“Als veldmedewerker moet je dus groene
vingers hebben en die heb ik dus niet;
kijk maar eens naar onze voortuin!”
Groene vingers zijn niet nodig hoor; het is schoffelen, knollen zetten, dahlia’s toppen, paaltjes plaatsen, touwen spannen, dahlia’s
opbinden en natuurlijk plukken.
Na het bloeiseizoen moeten de knollen weer uit de grond en vele
handen maken licht werk: iedereen heeft zo zijn/haar kwaliteiten.
Kom gerust eens naar het veld!

“Ik hoorde dat elke wagen voortaan
figuranten moet hebben”:
Nee, dat moet niet. De figuratie en de muziek moeten iets toevoegen aan de
wagen zodat het totaalbeeld op het parcours versterkt wordt. Onze figurantencommissie is altijd in overleg met ontwerpers en bouwcommissie en Oud
Dommelen vindt dat een totaalontwerp meer is dan enkel een wagen.

“Ik ben niet handig met een naaimachine dus dat
valt zeker af voor mij”.
Er is veel meer te doen in de figuratiecommissie dan kleding maken, denk maar
eens aan de attributen of zoals vorig jaar toen we uniformen en schoenen
geschilderd hebben, daaraan kan iedereen meehelpen. “
”Wanneer je niet kunt lassen dan heb je in een corsotent niets te zoeken!”
Niets is minder waar: denk maar eens aan het kartonnen en papier-maché aanbrengen en moet ook regelmatig de tent opgeruimd worden: Handjes hebben we
nodig; niet enkel handige Harry’s.

“Ik hoorde dat je voor het prikken een soort
cursus gevolgd moet hebben”.
Ik weet echt niet wat jij allemaal hoort maar bijna iedereen kan prikken;
je krijgt een korte uitleg en dan lukt het! Wat is er niet mooier dan op
de 2e zondag van september te zeggen: “Daar rijdt de wagen van ons
buurtschap en ik heb daaraan meegeholpen”.
”Wat een werk zeg en dat voor twee dagen: op zondag rondrijden en
op maandag kan iedereen de wagens nog zien. Op dinsdag breken jullie de wagen weer af”.
Dat is een goede constatering en ook weer een misverstand. Het is veel
werk maar corso is niet één dag; drie maanden hebben we dan samen
gewerkt, gelachen, af en toe gemopperd, veel geleerd, mensen uit de
buurt leren kennen en zijn we samen trots op het resultaat.
Samen staan we met wat natte ogen te kijken wanneer de wagen uit
de tent rijdt: dat hebben we samen toch mooi volbracht.
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In 2000 plakten we
vele dahliablaadjes

op engeltjes voor
de wagen: ‘Die

Kunst der Fuge’ in
het thema Bach en

Naast originaliteit in de wagen, het theater
of de muziek blonk Oud Dommelen ook uit

deden dat al voor
de bouwperiode

in originele teksten in het programmaboekje. 1993 was al een mooi voorbeeld, zo ook
in 2011 in de wagen ‘Kanarie(s)’ maar zeker
ook in ‘Chez Robert’: omroeper Joerie riep
honderden keren op het parcours de tekst
van het programmaboekje: Dames en heren,
komt u binnen. Laaft u aan de verlokkingen van Roberts luilekkerland. Alles live,
meneer.
En mevrouw, heus, ook van alles van uw gading. De eerste champagne is van het huis
Laat u verleiden Chez Robert.
Er werd nog lang gesproken in Valkenswaard over de figuratie!

omdat de blaadjes
dat het gouden enge
ltjes zouden
worden. Een nieuwe
techniek met een ge
weldig succes.
Jaren later hingen de
ze engeltjes in divers
e trappengaten
van Oud Dommelse
huizen.
moesten indrogen zo

Joerie:

“In 2003 kent Bloemencorso Valkenswaard een uitzonderlijk
thema: ‘Hits door Kids’. Ontwerpers moesten hun inspiratie
zoeken bij de jeugd van Valkenswaard.
Het idee ‘feest’ van een leerling van de St. Martinusschool
vertaalde ontwerper Robert Claassen in de houseparty ‘Let’s
Dance’. Dit ontwerp stond voor een spectaculaire disco, met
gigantische glitterbollen, metershoge luidsprekers, dansende
benen, honderden spiegeltjes, tientallen dansers en veel
visueel spektakel. De soundtrack voor de wagen werd ge-

En daar hing hij dan de huidige voorzitter van Oud Dommelen bungelend
aan een koord voorop de wagen.
Hij maakte een duidelijke trip op de
wagen ‘Trip’ van het buurtschap.
Een corso dat hij nooit meer zal vergeten en wij ook niet: alle wagens
waren drijfnat na een gigantische
regenbui en de organisatie van
het corso zag zich genoodzaakt
om na één ronde de parade te
beëindigen; de wagens waren
inmiddels topzwaar geworden.

In 2007 was het them

a ‘Bloemencorso
Valkenswaard ontmoe
t Gerard van
Maasakkers’.Elke wa
gen beeldde een
liedje van de zanger
uit. Het lot had
Oud Dommelen ‘De
fanfare van honger en dorst’ toebed
eeld.
Het werd een enorm
e
wagen. Toen het zeil
op zondagmorgen va
n
de tent ging, zagen
we pas hoe ‘vol’ de

tent stond; de wage
n
had bijna geen centimeter groter kunnen
zijn!
Gerard van Maasakke
rs was
nauw betrokken bij
het hele corsoseizoen, van het veld to
t bezoek aan alle
corsotenten. Zo bra
cht hij ook een
bezoek aan onze ten
t, waarbij hij ‘De
fanfare van honger
en dorst’ op het
veld naast de tent zo
ng.
Luctor et Emergo (2005)

vonden bij Faithless. Dancekraker Insomnia schalde luid van

Robert:

“Oud Dommelen draait gewoon mee in

de wagen. Een feest om te bouwen en een feest om op het

de mallemolen van het leven. En ik ben

parcours te zien”.

ervan overtuigd dat bijna alle levensmomenten die dit jaar meerijden een belangrijke verbinding hebben met minstens
één van de zeven hoofdzonden. Wat dat
betreft bouwen wij gewoon het motorblok van de Mallemolen. Hier draait het

Chez Robert (2001)

allemaal om! .

’ in 2002 had
sieur Cannibale
De wagen ‘Mon
van koks die
uranten in vorm
ook de nodige fig
n.
aaltje bereidde
een macaber m
gatse Raad
we de Brouwers
Hiervoor hadden
keld.
van Elf ingescha

Ik riep ooit eerder, beter onterecht
eerste dan terecht laatste”, schaterlacht Claassen, “maar eerlijk gezegd,
geen tweede prijs heeft ons feestje ooit
Let’s Dance (2003)

In dit decennium behaalt Oud Dommelen 1 x een
eerste, 4 x een tweede en 2 x een derde prijs.
We kunnen stellen dat Oud Dommelen structureel een hoog plekje
veroverd in de klassering maar
nog belangrijker is de groei
van het buurtschap; veel
jonge leden werken mee aan
de wagen maar schromen
ook het werk in commissies,
op het veld, in het bestuur
en in werkgroepen niet. De
toekomst lijkt verzekerd voor Oud
Dommelen maar om nu de naam in Jong
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Dommelen te veranderen gaat velen toch te ver.

In 2005 werd de wagen ‘Luctor et emergo’ gebouwd.
De wagen bestond uit een grote schommelende construc-

verstoord!” De wagen ‘Saligia’ haalde een
tweede prijs.

tie met daaraan drie watertrappelende dames maar onder
deze constructie enkele lieve Dommelsche figuranten die
alle vertrouwen hebben in de bouwkwaliteiten van het
buurtschap.
De dikke dames boven
hen schommelden van
je welste maar de constructie was berekend
en het succes was
verzekerd: een eerste
prijs.

den (2009)

Saligia, de 7 hoofdzon
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Jolijn Schoofs vertelt over ontstaan ontwerpersduo met Ted van Hout

T

oen Robert aangaf dat hij wilde stoppen als ontwerper bij Oud
Dommelen, nam ik graag het stokje van hem over.
Van 2005 tot 2013 was ik, Jolijn, ontwerper bij Dommelkant.
Een periode waarin ik nog veel moest leren en ook veel geleerd heb.
Met pareltjes, zoals de wagen ‘Mijn vader’, geïnspireerd op een
gedicht van Andy Marcelissen, waarmee Dommelkant een vierde plaats haalde.

Welkom in het buurtschap

Bij mijn eerste wagen voor Oud Dommelen, met de titel ‘Dag, dag’, met dagboeken, sloten en tienermeisjes in roze jurkjes, moesten het buurtschap en ik elkaar
nog een beetje leren kennen. Al kende ik al wat mensen van Oud Dommelen,
onder andere via het Kwalleballen. Ik voelde mij meteen erg welkom. Welkom in
een club mensen die kunnen maken wat ik in mijn hoofd heb.
In dat jaar, het thema was toen
“Los”, liet Ted Wilhelmina, het
buurtschap waar zij ontwerper
was, los. Omdat zij als voorzitter
van het Kwalleballen al erg dicht
bij Oud Dommelen stond, sloot
Ted zich bij ons aan. Goede ideeën
zijn altijd welkom, dus werden wij
een ontwerpduo. Het enige en dus
ook beste vrouwelijke ontwerpduo van Valkenswaard.

Onze eerste wagen samen, ‘Oud
Dag, dag (2014)
Nieuws’, de vier papieren boten,
was geen heel moeilijke wagen, qua bouwen. Daarover was ik wel een beetje
onzeker. Dat kan toch nooit wat worden, zo simpel? Maar het hele plaatje klopte,
het prikwerk, de papieren kleding, de acts op de verschillende boten, het mannenkoor met zeemansliederen...
Het was een feestje. Een feestje met bakken vol papieren pijltjes, die de kinderen
met hun blaaspijpen, onder leiding van Jos, in de straten van Valkenswaard
schoten. Piraten die in het want hingen, of die in het kraaiennest uitkeek naar
land. Of die friet at uit een opgerolde krant. Ontbijten met een krant, thee en een
puzzel. Een feestje omdat onze roeiers wonnen. En onze wagen werd tweede.

Feestje bouwen

Voor het thema “Fantastische Visioenen”, over Jheronimus Bosch, bouwden we
weer een feestje, maar nu een feestje omdat er iemand dood was.
Voor Bosch was de hel nooit ver weg, maar wie gelooft er nu nog in de hel.
De dood is het einde van een mooi leven. ‘Slotakkoord’. Zeepaarden die ook
saxofoons zijn.
Een moeilijk prikweekend, omdat de bloemen die we wilden er niet waren.
Met een wagen die niet in de kleuren die wij voor ogen hadden geprikt kon
worden.
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Maar een mooie stoet, met een band hangend in de harp en een huilende en
dansende rouwstoet in roze en geel met bloemen en parasols. Derde plaats en de
fotogeniekprijs met een foto van de grote teen van het skelet.
Geïnspireerd door de Vliegende Hollander, de achtbaan in de Efteling, werd een
boot vol figuranten gegrepen door de Nederlandse Leeuw. Met een grote golf als
de leeuw toeslaat. Worstelend tegen de golven ging de overvolle, zinkende boot
met man en muis net niet ten onder. Met deze prachtige leeuw wonnen we de
publieksprijs en de vijfde plaats in 2017.

Geometrische paarden

Dieren doen het altijd leuk op de corsowagen, dus na de zeepaarden en de
leeuw stonden er paarden op de wagen.
Geïnspireerd op de wagen ‘Spel’, waarmee buurtschap Graafschap in 1970
won. Wij speelden ‘Risk’, vandaar de
paarden en kanonnen. Met driehoeken,
want dat leek makkelijker te bouwen.
Het gele leger tegen het paarse leger,
ze hakten elkaar in de pan. De geometrische paarden en het mooie toneelspel leverden Oud Dommelen een
Jolijn Schoofs en
tweede plaats op.
Ted

van Hout

In het jubileumjaar vieren we weer een feestje. Met live muziek en veel
figuranten, want dat is altijd gezellig.
En gezelligheid, daar is Oud Dommelen volgens ons goed in.

In 2015 moesten er voor de wagen ‘Oud nieuws’
vele papieren pijltjes worden gerold. Deze werden
door de figuranten tijdens de optocht afgevuurd.

ord’ (2016)

Orkestje op ‘Slotakko

De Vliegende Hollander (2017)
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Robert Claassen ontwerpt zijn laatste wagen in 2013 en zet
niet alleen de stad maar geheel Oud Dommelen op stelten: de
bouwlat wordt erg hoog gelegd.
Met de grootste precisie werden blokken gelast en werd

Na de bouwplaatsperikelen in de 80-jaren

de stad gebouwd. Oud Dommelen ontving van vele buurt-

nu de verhuizing van het buurtschap aan de

schappen lof voor deze bouwkundige prestatie, die door een

Narcislaan; een verhuizing van 300 meter met

perfecte keuze van bloemen vanaf allerlei zijden een andere

hoge kosten. De container die het gehele

kleurstelling kreeg. Grote verbazing alom voor een 7e prijs,

jaar bij de bouwplaats mocht staan moest

ook de neutrale toeschouwer begreep dit niet.

verwijderd worden.

De paradeprijs viel wel in Oud Dommelse handen maar was

Zij werd vervangen door twee trailers die

niet meer dan een troostprijs.

Ontwerper Jolijn volgt Robert op en creëert ‘Dag, Dag’
in 2014. Vele verhalen uit de dagboeken blijven geheim
maar de wagen geeft aan dat Oud Dommelen bouwtechnisch de lat hoog kan blijven leggen.
In 2015 schuift Ted aan en heeft Oud Dommelen een
ontwerpersduo. De een kan zich meer richten op de figuratie en theater omdat Oud Dommelen dit een belangrijk
onderdeel blijft vinden van het totaalconcept. De ander
richt zich meer op de bouw van de wagen.

5)

Oud nieuws (201

Slotakkoord (2016)

door het buurtschap bekostigd moesten
worden. Het terrein werd netjes door de

In 2016 bouwt Oud Dommelen een

gemeente betegeld.

afscheid als afsluiting van een mooi
leven en weet dit kleurrijk te verbeelden in de wagen ‘Slotakkoord’.
De jury had lof voor de dubbelzijdigheid: enerzijds het slotakkoord
van de muziek en anderzijds het
slotakkoord van de dood.
Oud Dommelen deed er nog een
schepje bovenop en reed in de

Piet Bloms´ Stad Op Stelten (2013)

Walter en Ineke:
“In 2014 was het een gigan-
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parade achteraan: een mooi slotakkoord! “Doomsday” schalt door de
Valkenswaardse straten en zo ziet
het publiek dat zelfs een begrafenis
een bijzondere gebeurtenis kan zijn.

In 2017 deed de
jeugd van het
buurtschap voor
het eerst mee m
et
een eigen wage
n.

hadden. Nu werken we elk
jaar mee en werken ook op
het veld. Ook daar wordt veel werk verzet en is er voor
iedereen wel wat te doen”

Ontwerpers van Oud Dommelen leveren
het ontwerp ‘Risk’ aan in 2018 en de
bouwcommissie is verbaasd.
Een prachtig ontwerp maar ….. twee
paarden worden al snel vier paarden en
een wereldbol kan er ook nog bij.
Een gigantisch paars – en geel leger
ging de strijd aan met elkaar en leverde
kijkgenot voor het publiek. De figuratiecommissie
overtrof zichzelf met het verven van de uniformen
en zelfs de schoenen werden niet vergeten.
De twee dobbelaars voor de wagen kregen hulp van
de presentator van Omroep Brabant.
Het was wederom een totaalbeeld en grote lof was
er voor de bouw van de paarden; driehoekjes las-
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Vossenjacht in de bu

iseerde in 2016 een

urt.

sen was het motto in de bouwperiode en nu bleek
waarom: de paarden waren prachtig gevormd.

Risk (2018)
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een toegevoegde waarde
In de beginjaren van het bloemencorso zien
we volop figuratie op de wagens. Bij buurtschap (Oud) Dommelen is dit voor het eerst
het geval bij de derde wagen, ‘Elegance’ uit
1961, met één vrouwelijke figurant prominent centraal op de wagen.

O

ok de daaropvolgende jaren had ons buurtschap diverse keren figuranten op de wagen.
In 1967 waren dit er maar liefst negen, waaronder een bruidspaar. Daarna volgden er, net als
bij de andere buurtschappen, vele jaren zonder
figuratie omdat dit over het algemeen niet door de jury werd
gewaardeerd.
In de jaren ‘90 keerde figuratie terug omdat het roer bij de
Stichting Bloemencorso inmiddels was omgegaan en figuratie/theater op en rondom de wagens, mits van toegevoegde
waarde, juist werd toegejuicht. Het idee was dat de wagens
op deze manier ‘levendiger’ werden en we spraken van een
totaalbeeld van het ontwerp: wagen, muziek en theater als
onderdeel van de totale presentatie op het parcours. In de
afgelopen jaren wordt daar aan toegevoegd, de interactie met
het publiek.
In 1995 waren er voor het eerst weer figuranten rond de
wagen bij Oud Dommelen. De wagen ‘Overige bestemmingen’
werd aangevuld met postbodes. Van het Postmuseum konden
we vele historische pakken lenen. En een enthousiaste PTTer in Valkenswaard regelde de PTT-harmonie. In 1998 pakten
we het nog professioneler aan en werd er een totaal concept
bedacht. De vele muzikanten en ‘doenertjes’ zorgden voor
een compleet theater op en rondom de wagen.Deze wagen
(1e prijs) was baanbrekend voor het corso en zette een
nieuwe trend.
Ook bij de eerste plaats van 2005 was er sprake van een dergelijk totaalconcept.
De laatste 20 jaar heeft Oud Dommelen elk jaar figuratie op
en rondom de wagen, waarbij voortdurend aandacht is voor
een functioneel gebruik hiervan.
In 2018 hadden we zo nog de wagen ‘Risk’ waarbij een ware
veldslag rond de wagen werd uitgevochten. Ook hier een
totaal concept, waarbij het publiek volop werd vermaakt en
dat is toch waar het uiteindelijk om gaat!
Onze figuratiecommissie staat in nauw contact met de ontwerpers en de bouwcommissie. Kleding maken, attributen
vervaardigen, kleuren afstemmen, theater en spel inleren;
elementen waardoor de wagen groeit tot een totaalbeeld op
de 2e zondag in september.
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Figuranten voor de ‘Kanarie(s)’ (2011)

Het uit de tent rijden van de wagen op zondagochtend is altijd een spannend moment en een
hoogtepunt van het corsoseizoen (2016)

Plassende
Cupido op
‘Asparagus
Summum’
(2012)

Bouwers aan het werk
op ‘Piet Bloms´ Stad Op
Stelten’ (2013)

‘Trip’ (2010)

Risk

s het
De wagen werd tijden
voor
prikken op de avond
door
het corso ingezegend
diaken Bas Leijtens.
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Leven in de brouwerij!
‘Leven in de brouwerij’ is de titel van de wagen
van Oud Dommelen in het thema: ‘Bravo Brabant”
Deze wagen zal geheel in het teken staan van onze
plaatselijke trots en het belooft een feestelijk
gebeuren te worden.
Ons buurtschap heeft een lang verleden met de Dommelsche Bierbrouwerij,
wat tot uiting kwam op allerhande verschillende manieren.
Tot en met 1984 stond onze tent op verschillende plaatsen rondom de brouwerij en het prikken vond tot en met 1978 plaats in een hal van de brouwerij.
In 1982 prikten we het logo van Dommelsch op de beide biervaten op de
wagen ´Holle Bolle Gijs´.
Toen we in 1993 de eerste prijs wonnen konden we op Corsomaandag een
bierwagen lenen om daarop met hele bouwploeg naar de Markt af te reizen.
In 1983 parkeerden we de wagen zo dat het embleem van de Dommelsch er
precies tussen paste. Deze foto heeft jarenlang in de directiekamer van de
brouwerij gehangen.
En last but not least: Dommelsch is ook al jarenlang een goede sponsor van
ons buurtschap en evalueerden we een bouwavond altijd graag onder het
genot van een DB.tje.
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Het bloemencorso trekt dit jaar met het
thema ‘Bravo Brabant” op 8 september
door de Valkenswaardse straten.
De ondertitel van het thema is ’75 jaar vrijheid’. Met
‘Bravo! Brabant’ laten de ontwerpers en de corsobouwers
zich inspireren door al het goede van Brabant sinds 1944.
Het jaar waarin op 17 september Valkenswaard als één van
de eerste plaatsen in Zuid-Nederland bevrijd werd.
En met in het achterhoofd het begrip ‘opbouwperiode’
luidt de opdracht aan de creatieve bedenkers van de
Valkenswaardse corsowagens: ,,Kies een opmerkelijk en
positief Brabants ontwerp.”

Oud Dommelen koos: “Leven in de
Brouwerij!” naar een ontwerp van
Jolijn Schoofs & Ted van Hout.
Oud Dommelen viert feest, en daarbij hoort in
Dommelen een biertje. Een Dommels biertje!
Oud Dommelen bouwt dit jaar onze trots: Dommelsch!
De brouwerij bestaat 275 jaar, een bruisend feest,
275 jaar geschiedenis, en klaar voor de toekomst.
Buurtschap Oud Dommelen begon precies 60 jaar
geleden te bouwen bij de brouwerij.
Een dubbel jubileum!
Plop de biertjes maar open, wij zeggen: “Proost!”
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Jeugdploeg gaat als een trein
Al enkele jaren is de jeugdploeg van ‘Oud Dommelen’ present met een eigen,
gemaakte wagen op de 2e zondag van september. Dat ‘eigen gemaakt’ is
duidelijk aanwezig op een avond waarop enkele leden van de jeugdploeg
brainstormen over het ontwerp 2019.
Angstvallig worden de a.viertjes weggestopt wanneer de
interviewer de huiskamer binnenkomt. Begonnen als een
lasklasje met Ankie en Marcel zitten hier enkele toekomstige bouwers van het buurtschap rondom de tafel.
Er zijn meer enthousiastelingen maar die zitten niet in
deze denktank. Julia (jeugd coördinator van het buurtschap) en Marcel (de lasmeester) laten de jeugd het
woord voeren want er is al voldoende kennis over de
bouw van de wagen. Ze hebben veel zaken al eigen
gemaakt; natuurlijk moet je ook op het veld gewerkt
hebben om te beseffen dat ook dat werk bij een buurtschap hoort.
Lassen is natuurlijk een prachtige uitdaging zo ook het
kartonnen en het papier-maché plakken. Je leert alle
facetten van de bouw en ja dan weet je ook dat een
ijzer gloeiend heet is na het lassen. In driehoekjes lassen
zorgt voor stevigheid en geen gymschoenen aan tijdens
de bouw is een vereiste. Je leert ook wat veilig bouwen
is en de kreet: “Gymschoenen zijn fakkels aan je voeten”
is goed begrepen. Vreemd kijkt de jeugd toch tegen
enkele zaken aan: zij bouwen in kleding met lange mouwen en lange pijpen maar ze zien volwassen bouwers
ook vaak in een T.shirt of korte broek; hoe volwassen
zijn die dan? Niet toch!
Werken in een bouwploeg is meer dan een wagen
bouwen; je maakt vrienden, je leert problemen op te lossen, je werkt samen en je hebt lol en plezier. Vooral dat
laatste straalt deze ploeg uit en dan mag er best eens
een krantje met behangselplak ‘per ongeluk’ op iemands
hoofd vallen!

Jordi, Isa, Michiel en Daan vertellen vrolijk door.
Ze vinden het een uitdaging dat begeleider Hennie hen
veel zaken wil leren en ze willen vanuit hun opgedane
kennis en kunde ook de discussie aangaan. Jong zoals ze
zijn is er al veel opgedane ervaring.
Die ervaring wordt ook toegepast wanneer ze meehelpen aan de grote wagen; kartonnen, papier-maché zijn
al activiteiten geweest en binnenkort komt ook het lassen op de grote wagen aan de beurt.
Dan kunnen ze laten zien dat zij echt les gehad hebben
en kan menige volwassen bouwer nog veel van de jeugd
leren. Er wordt gegniffeld en gelachen; ze hebben er
lol in en plezier hebben in een hobby is toch een eerste
vereiste.
Er wordt nogmaals stevig benadrukt dat alles aan de
jeugdwagen door de jeugd zelf gemaakt is behalve het
onderstel maar dat is bij de volwassen bouwploeg ook
het geval. De interviewer begrijpt inmiddels dat hij niet
gesproken heeft met de jeugdploeg maar met de toekomst van het buurtschap. En dat zit wel goed.

Jeugd Oud Dommelen 2018:
‘In Holland staat een huis’.
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Dank je wel
Meedoen als buurtschap aan het Bloemencorso
Valkenswaard is meer dan een wagen bouwen.
Van ontwerp tot het parcours is 9 maanden waarvan de bouw 3 maanden pakt om in een blauwe
tent in de wijk de wagen te bouwen.
In deze maanden maar ook de vele maanden daarvoor zijn werkgroepen en commissies doende om de
muziek te kiezen, de passende figuratie en
theater te bedenken, dahlia’s te verzorgen en
euro’s/materialen te vergaren om het mogelijk te
maken dat er deelgenomen kan worden aan de
dahliaparade op de 2e zondag van september.
Bij deze bedanken wij buurtgenoten, sponsoren,

adverteerders, bouwers, plakkers, prikkers,
collectanten, commissieleden, koffiezetters, eieren
bakkers, broodjes smeerders, steigerbouwers, veld
bewerkers, schoffelaars, plukkers, naaisters, toneelspelers, begeleiders jeugdgroep en sympathisanten
voor hun steun en inzet voor het buurtschap.
Wilt u meer weten over het buurtschap; bezoek
onze website www.ouddommelen.nl of stuur een
mail naar info@ouddommelen.nl : we nemen dan
contact met u op. Tot ziens in onze tent!
Bestuur Buurtschap Oud Dommelen

29 juni 2019

rond de corsotent aan de Narcislaan
Activiteiten voor kinderen basisschool
aanvang 13.30 uur
Een spelletjes kaart met altijd kans op een prijsje:
• Prikmuntje werpen
• Steigerpijphangen
• Dahlia prik
• Plakemmertje werpen
• Ringetje betonijzer
• Titeltje zoeken
Prijsuitreiking kindermiddag: 16.00 uur

•
•
•
•
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Corso-knutselen
Schminken
Springkussen
Popcorn/ranja
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Terugblik
1959 - 2019
met foto’s en films

Muziek, hapje en drankje
vanaf 16.00 uur met:

Subbeat
The DoMu Brothers

