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Hallo buurtgenoten van Oud Dommelen.  
Eindelijk mag ik weer een voorwoord schrijven voor in ons magazine. Het heeft even moeten duren  
helaas maar de reden hoef ik vermoedelijk niet uit te leggen.  
Zoals jullie vast al eens hebben gezien tijdens een wandeling of fietstocht door de wijk, staat onze tent 
gelukkig weer fier overeind dit jaar. We hebben achter de schermen hard gewerkt om alles op orde te 
kunnen krijgen.  
Ik moet zeggen, in een jaar waarin Corona de boventoon voert, is het niet gemakkelijk om vrijwilligers 
bij elkaar te krijgen en te houden. Binnen onze club hebben we ons best gedaan met online spelletjes en 
quizzen voor de leden en toch af en toe een korte online vergadering.  
Sinds 12 juni staat hij er weer, onze vertrouwde tent. Helaas nog niet zo groot als we gewend zijn maar 
we zijn er weer en dat is goed nieuws! Er komt een corso dit jaar! Niet één dag, maar zoals het er nu naar 
uit ziet meerdere dagen en bekijken we met de week hoe ver we het evenement kunnen uitbreiden.  
Ook als buurtschap zullen we het uiterste (binnen alle regels die er op dat moment gelden) uit de kan 
proberen te halen. Wij als bestuur / buurtschap zijn helemaal klaar om er dit jaar iets moois van te 
maken voor heel Valkenswaard en omstreken. In de eerste instantie natuurlijk voor onze buurt, en onze 
leden.  
We gaan een wagen bouwen die groter is dan onze creatie van afgelopen jaar en met wat geluk kunnen er 
zelfs figuranten acteren. Het enige wat helaas niet gaat gebeuren, is een voorbijtrekkende parade.  
De wagens zullen op een vaste plaats tentoongesteld worden en daar zal dan ook een act bij kunnen zijn.  
We gaan dus aan de slag! En dit kan niet zonder onze bouwers, sponsoren of mensen in onze wijk. We zijn 
dan ook heel blij met iedereen die zich betrokken voelt binnen ons buurtschap en daarbuiten. We zijn van 
start, dus verveelt u zich een avond en heeft u zin in eens een ander uitzicht dan de achtertuin/TV of wat 
dan ook, dan raad ik u aan om vooral eens naar de tent te komen. We zijn er voor iedereen en er is altijd 
wel iets te doen.  
De boodschap moge duidelijk zijn, heeft u zin in een leuke babbel, een verse ‘bak koffie’, bent u benieuwd 
wat we aan het doen zijn, of misschien helpt u zelfs graag een handje mee, dan bent u altijd van harte 
welkom. Graag geef ik, of een van de andere bouwers, u uitleg over hoe en wat er allemaal komt kijken bij 
de bouw van een wagen. 
De tent staat er mensen! Hopelijk tot snel in de tent of 
tijdens het corso in het weekend van 10-12 september!

Remy Schellens - Voorzitter

Voorwoord

Corso betekent letterlijk optocht.  
In 2021 echter geen optocht of parade. 
Het publiek mag aan de wandel op een 
gratis parcours. Op het parcours staan 
van zaterdagmiddag 11/9 tot en met 
maandagmiddag 1� september objec-
ten, wagens, presentaties van de buurt-
schappen en een bouwgroep; op het 
parcours zullen in het weekend verder 
nog diverse (muzikale) activiteiten zijn.  
Kom in het 2e weekend van september 
naar Valkenswaard en hopen we allen 
op een corso in 2022. 
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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 informa-
tiebord waarop u duidelijk gemaakt 
wordt waarom het veld zo belang-
rijk 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

Van de redactie
2021 … dahliapresentaties in het 2e weekend van september; geen corso (optocht) dit jaar maar gelukkig 
wel een bouwperiode in de tent aan de Narcislaan.  
Jaarlijks – m.u.v. het maatregelen jaar 2020 – brengt buurtschap Oud Dommelen een wijkboekje uit, 
waarin we de inwoners van het buurtschap (Lage Heide – Bloemenbuurt – Vrouwendalen – Hofjes 
rondom Kerkakkerstraat, Keersopperweg en Brouwerijdreef – Bergstraat – Dommelstraat en Westerho-
venseweg) uitleg geven over het buurtschap.  
Wat komt er bij kijken om een wagen te bouwen, een veld te onderhouden, figuratie en muziek te regelen, 
een jeugdgroep te begeleiden, financiën op orde te brengen, bouw-gezelligheid creëren en een gezamen-
lijk product van een buurtschap te vervaardigen!  
Al jaren vormen we het redactie-duo van het wijkboekje en lezend brengen wij u informatie over het 
buurtschap maar kom gerust ook eens binnenlopen in de tent. Iedereen is van harte welkom.

Julian van den Boer & Jos van Leeuwen

Redactie:  Jos van Leeuwen en  
 Julian van den Boer
Advertentie- 
aquisitie:  Cynthia Klinkers, Henriëtte Tijm, 
 Remy Schellens, Rolf Rosenbrand 
Lay out: Julian van den Boer
Foto´s:  Cynthia Klinkers, Toni Kajbic,  
 corso-archief Oud Dommelen

Bezoek ons ook op internet:  
www.ouddommelen.nl
facebook.com/ouddommelen

Pluktuin
Wilt u oud ijzer kwijt:  

we hebben een  
ijzercontainer.

Colofon

Bergstraat

Hyacinthlaan

Groenstraat

Martinusplein

�

Collecte van  
16 t/m 29 
augustus
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Het buurtschap bestaat nu uit de wijken Lage 
Heide, Bloemenbuurt, Vrouwendalen, Brou-
wershof t/m het doe-week terrein. Met deze 
nieuwe wijken erbij is het vreemd om te spre-
ken over OUD Dommelen; zeker wanneer je in 
acht neemt dat een groot deel van de mede-
werkers uit jeugd bestaat. 

Jonge ploeg
In 1981 reed er uit Oud Dommelen geen  
wagen naar het parcours in Valkenswaard;  
om allerlei redenen kon Oud Dommelen geen 
wagen bouwen. Een jonge ploeg zet vanaf 
1982 hun schouders er onder en komt men 
met de wagen “Holle Bolle Gijs” op het par-
cours. 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. 

Midden in de wijk
Belangrijk voor een buurtschap is om de tent 
midden in de wijk te hebben staan: voor ieder-
een – jong en oud – moet het gemakkelijk zijn 
om naar de tent te komen. Er is immers van 
alles te doen!  

In de beginjaren bouwde Oud Dom-
melen altijd rondom de bierbrouwe-
rij: na enkele verhuizingen verkreeg 
het buurtschap in 1987 aan de Nar-
cislaan een nieuwe plek: we stonden 
toen nog 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 verwron-
gen 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.  
 
Gewaagd, gedurfd en anders 
De groep groeide en vanuit de eigen bouw-
ploeg werd Robert Claassen de nieuwe ont-
werper: gewaagd, gedurfd, anders zijn.  
In het jubileum-magazine 2019 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 zor-

gen 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 buurt-
schap het Kwallenballen. 

Het publiek  
vermaken
Figuratie, muziek en the-
ater op en rondom de wa-
gen horen voortaan bij het 
buurtschap Oud Domme-
len. Oud-Dommelen heeft 
oog voor het totaal-ont-

werp 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. Duidelijk herkenbaar is dat 
Oud-Dommelen zowel oog heeft voor de bouw, 
het theater, de muziek en dus ook voor het 
publiek.  
 
Stevige basis 
De nieuwe ontwerpers Jolijn Schoofs en Ted 
van Hout zetten deze koers voort.  
Ondertussen schuift de tent enkele honderden 
meters op en kregen we een definitieve plek 
aan de Narcislaan: het open veld is geen veld 
meer en Lage Heide groeit. Om de bouw van 
een wagen mogelijk te maken zorgen sponsor-
commissie, bouwgroep, figuratiecommissie 

en veldgroep 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 sponsorcommis-
sie zorgt voor de benodigde middelen daar er 
gesponsord kan worden in euro’s en natura. 

Verder bouwen aan toekomst
De bouwgroep durft elke uitdaging aan en de 
figuratiecommissie zorgt dat de wagen een 
fraaie presentatie wordt op het parcours.  
Uit dit alles blijkt dat niet enkel het bouwen 
van een wagen centraal staat maar alle activi-
teiten 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 bestond het buurtschap 60 
jaar; feest in de brouwerij dus.  
Oud-Dommelen bouwt verder aan haar toe-
komst; veel jeugd neemt al plaats in bestuur, 
werkgroepen en commissies. 
Het buurtschap is nog steeds “ In Bloei” en dat 
sluit mooi aan hij het tussenthema “In Bloei 
2021” en kijken we al uit naar 2022 wanneer 
we weer groots uitpakken met “Dia de los 
Muertos”. 

Een vreemde titel maar met een verklaring:
In 19�9 besloten de heren Teunissen en Van Hout een corso-
wagen te bouwen. De Katholieke Arbeiders Jeugd zette er de 
schouders onder. Pas op de vrijdagavond voor het corso kon men 
beschikken over de platte kar van Jan v.d. Heijden. 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. 

Buurtschap Dommelen / Oud Dommelen / Oud Dommelen?
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Het dahliaveld
Elk bloemencorso-buurtschap heeft een veld waarop 
dahlia’s verbouwd worden. Samen met de bloemencom-
missie Bloemencorso Valkenswaard hebben de buurt-
schappen besloten om het aantal knollen te vermeerde-
ren in de komende jaren. Hierdoor natuurlijk ook meer 
bloemen voor het eigen corso maar zijn we ook een 
goede partner voor de andere corso’s in Nederland. 
 
In een samenwerking met de andere dahlia-corso’s in Nederland leveren 
we bloemen aan elkaar. Corso Valkenswaard heeft 2.500.000 bloemen 
nodig voor het eigen corso; op de Valkenswaardse velden worden voor 
het 2e weekend in Valkenswaard 500.000 bloemen geplukt.  
Twee miljoen bloemen komen dus uit o.a. Zundert, Lisse, Sint Janskloos-
ter, Eelde en Vollenhove. Tijdens het Valkenswaardse corso zijn er nog 
enkele grote dahlia-corso’s in Nederland en het buitenland.  
Het is dus een grote klus om aan voldoende – en de juiste – dahlia’s te 
komen. 
Het veld van buurtschap Oud Dommelen is geïntegreerd in de bio-tuinde-
rij de Weitens aan de Westerhovenseweg. Eind april gaan de knollen de 
grond in, palen worden gezet en touwen gespannen zodat straks de dahlia 
kan groeien en bloeien. Vele werkzaamheden zijn nodig op het veld:  
bemesten, schoffelen, het toppen van de dahlia’s en uiteraard het plukken 
van de dahlia’s.  
Vanaf medio augustus 
wordt er al geplukt voor 
corso’s elders. Wekelijks 
levert het veld dahlia’s 
voor menig corso en in 
het tweede weekend 
blijven de dahlia’s in 
Valkenswaard om en-
kele uren later geprikt te 
worden op de wagens. 
Op de vrijdag voor het 
Valkenswaardse corso 
komen vrachtwagens aan 
met dahlia’s uit allerlei corsogemeenten in Nederland.  
De buurtschappen hebben hun bestelling gedaan en het is even spannend 
of er ook geleverd is wat besteld is. Zo niet dan staat het buurtschap met 
de ontwerper voor de uitdaging om kleuren te wijzigen.  
 
Het is een dynamisch, professioneel gebeuren waarbij je al weer snel 
vergeten bent dat alles gebeurd door vrijwilligers. Vrijwilligers die vanaf 
eind april t/m oktober (wanneer de knollen gerooid en opgeslagen wor-
den) met een groot enthousiasme en gedrevenheid op de velden werken. 
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Afgelopen jaar hebben veel leuke dingen stilgelegen, als zaadjes, wachtend tot ze 
weer uitbundig konden bloeien, groeien en (be)leven.  
Nu mogen we weer los, vrij, eropuit. Naar de kroeg, uit eten, mensen ontmoeten.  
Maar… er loert gevaar… De zaadjes van Oud Dommelen blijken geen madeliefjes 
of vergeet-me-nietjes; zij laat vleesetende planten bloeien. Pas op! Meet Lovers!

Corso Valkenswaard 2021

…in bloei!

Al veel te lang mochten we niet.
Niet knuffelen, geen handen
schudden
niet socializen.
Niet sporten, niet reizen
en geen vertier.

Niet te dicht bij elkaar,
Geen warm welkom
geen afscheid nemen.

Een leven zonderspontaniteit... 
elke ontmoeting efficiënt online
gepland.

Afgelopen jaar was stil,
kil en afstandelijk.

Langzaam maar zeker komt de
warmte terug. Het lijkt steeds
meer mogelijk om die dingen die
we hebben moeten missen
terug in ons leven te brengen.
Trots richten we ons weer op,
we tonen onze veerkracht en komen
 
...in bloei !

Wat heb jij het meest gemist?
Ontwerp een presentatie in bloemen 
die dat in beeld brengt.

Wat komt er voor jou weer... in bloei?

Ontwerp 
2021
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Interview Cynthia en Julia Klinkers
Zou je in een interview met een corso-tweeling  
dezelfde antwoorden krijgen?  
Een lid van de redactie zocht naar het antwoord op 
deze vraag en stelde hen enkele vragen. De vragen 
worden niet herhaald hieronder maar wel 
de antwoorden: zoek de verschillen 
en zeker de overeenkomsten!!!! 

Ja; (bijna) hetzelfde antwoord:
Tijdens de basisschool periode was het 
vooral meehelpen met het voorprik-
ken van de bloemen maar vanaf groep 
8 werd er ook meegewerkt aan de 
wagen. 
 
Nee; toch iets anders:
Julia vindt het erg leuk om kinderen te 
begeleiden en laat kinderen ervaren wat er 
allemaal komt kijken bij de bouw van een wagen 
maar ook bij de werkzaamheden op het veld. Zij is 
dan ook de coördinator van de jeugdgroep. Cynthia wil ook 
meedoen in de regelzaken van het buurtschap en is dit jaar 
dan ook penningmeester geworden en zit in het bestuur. 

Ja; (bijna) hetzelfde antwoord:
Het mooiste corsomoment is wanneer de zeilen van de tent afgaan 
en je de wagen in zijn geheel kunt zien. Cynthia voegt toe dat het 
moment van alle figuranten tip-top klaar voor de “Senaat” ook een 
bijzonder moment is. Julia geniet van de momenten wanneer zij op 
de basisschool over het corso vertelt en daar enthousiasme kweekt. 
Enthousiast werkt de jeugd aan hun bijdrage voor het corso en is het 
heerlijk om zo relaxt met de jeugd te kunnen werken. 
 
Ja; hetzelfde antwoord:
Cynthia geniet ervan om samen met anderen tot een eindresultaat 
te komen: wagen, muziek en figuratie geven een adrenaline push al 
voordat de optocht begint. Julia vindt de prijs als eindresultaat niet 
het belangrijkste maar ook zoals Cynthia met z’n allen aan het totaal 
project te werken (hoewel een 1e prijs altijd leuk is :>) 
 
Ja; hetzelfde antwoord:
Cynthia vindt dat iedereen medewerker kan worden van een buurt-
schap omdat iedereen geaccepteerd wordt, er altijd wel iets voor 
iedereen te doen is. De humor is altijd aanwezig; het is niet altijd even 
serieus maar wanneer we er moeten staan dan is iedereen er.   
Julia stelt dat het fijn is om uit je dagelijkse sleur te komen en lekker 
samen met anderen aan de slag te gaan; je leert ook van de activitei-
ten in de tent. Samen vinden ze de gezelligheid en gemoedelijkheid 
top en iedereen kan en mag zichzelf zijn en blijven.
 
Hun slot-reactie:
Cynthia: Ik hoop vooral dat men de tent weer weet te vinden na een jaar niet bouwen. En dat we verder 
kunnen groeien in waar we al mee bezig waren: steeds nieuwe dingen uit blijven proberen en elkaar  
blijven motiveren om ‘out of the box’ te denken.
Julia: Ik hoop op een echt bloemencorso, met 3 maanden bouwen zonder maatregelen, een prikweekend 
van vrijdag t/m zondag en een grote optocht.  Ook hoop ik dat er steeds opnieuw nieuwe mensen  
enthousiast komen helpen bij het buurtschap en dat de vaste leden nog heel lang blijven plakken voor  
de gezelligheid.

             
  Slot woord interviewer: 

“Helaas moest ik het artikel inkorten; het en-
thousiasme en gedrevenheid sprong uit de 
antwoorden van deze corso-tweeling. Schroom 
dus niet om naar de tent of het veld te komen 
want zoals je hebt kunnen lezen; een mooie 
uitdagende hobby, met vele leermomenten, 
in een sfeervolle, gezellige omgeving”. 

Julia en Cynthia in 2009 als figurant bij  de wagen  ‘Saligia, de 7 hoofdzonden’14 Oud Dommelen | 2021
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Het buurtschap Oud Dommelen maakt deel uit van 
de organisatie Bloemencorso Valkenswaard. Valkens-
waard kent 12 buurtschappen en 1 bouwgroep. Het 
corso is een groot sociaal, cultureel evenement waar 
voor jong en oud werkzaamheden te doen zijn. Van 
oudsher staat de tent midden in het buurtschap zodat 
iedereen gemakkelijk de weg naar de tent kan vinden. 
Kom gerust eens binnen om een kijkje te nemen of 
om mee te helpen. Iedereen is altijd welkom! 

De organisatie Bloemencorso kent ook vele werkgroepen die zich doen-
de houden met de financiën, het parcours, de promotie van het corso, de 
jeugdparade, de veiligheid, de activiteiten rondom het corso, de deel-
nemende (muziek) gezelschappen in de parade. Bij dit alles vindt men 
veel ondersteuning van de gemeente Valkenswaard, de middenstand, het 
bedrijfsleven en van menige burger van Valkenswaard en omstreken.
 
Het 1e corso trok in 1953 door de Valkenswaardse straten en kwam 
voort uit de bevrijdingsoptochten. Valkenswaard werd op 17 september 
1944 bevrijd, vandaar dat het corso altijd plaatsvindt in het 2e weekend 
van september. Vanaf medio jaren ’90 wordt er naast de bouw van de 
wagen ook veel aandacht besteed aan de figuratie – op en naast de wa-
gen – en muziek op de wagen. Hierdoor wordt de wagen onderdeel van 
een totale presentatie op het parcours; het publiek komt ogen en oren te 
kort en gelukkig trekken de wagens tweemaal door de Valkenswaardse 
straten. Na de parade zijn de wagens nog te zien op de Markt in  
Valkenswaard.
2021; is echter alles anders. Nadat de buurtschappen in 2020 in een 
korte voorbereidingsperiode op de Markt enkele objecten van dahlia’s 
lieten zien aan het publiek, heeft men in 2021 gekozen om grootser uit 
te pakken. Geen rondtrekkende parade maar het publiek loopt langs 
diverse presentaties: geen 2,5 miljoen dahlia’s maar in ruim 1 miljoen 
bloemen laten de buurtschappen en bouwgroep zien waartoe men in 
staat is én …… hoopt iedereen op een normaal corsojaar in 2022 met 
rondtrekkende wagens, theater en muziek. 

De organisatie Bloemencorso Valkenswaard

Corso in 1956

Object op Markt in 2020

‘Leven in de brouwerij’, 
Oud Dommelen 2019
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Wat was het een raar jaar, het jaar 2020. Er mocht geen wagen gebouwd  
worden en er was geen optocht en konden we een klein object bouwen voor 
een mini-presentatie corso op de Markt.  
We hadden daarom in 2020 ook minder uitgaven. We hadden al inkopen  
gedaan om het schuurtje op het bloemenveld op te knappen. Dit zou bekos-
tigd worden met geld van NLdoet, maar deze actie verviel door corona.  
We hadden echter wel tijd, dus we hebben in etappes het schuurtje 
opgeknapt maar misten de donatie van NL Doet. 

Uitgaven van een buurtschap:
• Bouwkosten (laselectroden – lijm – karton – slijpschijven – huur aggregaat –  
 plakband – naalden – klein gereedschap -  hout – huur zeilen) en we hebben 
 weleens onkosten aan het onderstel en natuurlijk de bloemen voor de wagen. 
• Kosten voor het veld: bemesting, palen, draad, catering, beregening.
• Kosten figuratie: stof, verf, lijmpistolen, kleding, elastiek, spelden
• Diverse kosten: wijkboekje, PR-activiteiten, Activiteiten voor medewerkers,  
 Catering prikweekend, Energie en Water, verzekeringen, 
• Investeringen: lasapparaten, betonscharen, kniptangen.
• Aanpassing tent: in het kader van het vergroten van de veiligheid maken we onkosten  
 voor extra leuningen, trapopgangen en steigers.
• Reserveringen voor vervanging en aanvulling van materialen.

Opbrengsten van een buurtschap:
• Sponsoren, Wijkboekje-Advertenties, Collecte, Startgeld, Donaties, Buurtschapshulp tijdens  
 Carnavalsviering DB, Kwalleballen, Verkoop dahlia’s aan andere corso’s in Nederland, verkoop  
 boeketjes dahlia’s, na afloop van een bouwavond koopt de medewerker zijn drankje maar de koffie  
 en thee zijn gratis. 

Maar het is een rare tijd; veel ging niet door en waren de uitgaven minder maar ook de opbrengsten! 
 

Toch is het ons gelukt om 2020 met een klein, positief resultaat af te sluiten, mede door de 
acties van de Rabobank. We ontvingen eerst een mooi bedrag van de Rabobank Club Sup-
port actie en in januari doneerde de Rabobank spontaan een bedrag van € 500,-.   
Hiervoor willen we bij deze de Rabobank hartelijk bedanken.
 
Daarnaast kregen wij ook een bijdrage van Stichting Bloemencorso Valkenswaard; hoewel 

we geen parade hadden en dus geen startgeld konden de vaste lasten zeker betaald worden. 
 
We mogen dit jaar ook onze jaarlijks collecte – van 16 t/m 29 augustus - houden om zo onze kas te spek-
ken. Dus draagt u Buurtschap Oud Dommelen een warm hart toe, houdt alvast uw muntgeld stand-by.
 
Mocht u misschien na het lezen van dit artikel ons een bedrag willen doneren, dan is dat mogelijk op 
bankrekening nummer NL58RABO0111810426
 
Dank u wel en we zien u graag in onze tent!

De financiën van een buurtschap
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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?” 

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 bouw-
commissie 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 in 2018 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 wa-
gens 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. 

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 bood-
schappen 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, ijzer-
draad, 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 of  
sponsoren binnen te halen.  
Je kunt het buurtschap sponsoren met euro’s maar ook met materialen en dien-
sten. Ook belangrijk is de collecte in het buurtschap en hebben we vele collectan-
ten 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.  

“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 top-
pen, paaltjes plaatsen, touwen spannen, dahlia’s opbinden en natuurlijk plukken.  

Misverstanden
uit de weg geholpen
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Jeugdploeg werkt mee aan 

Jeugd Oud Dommelen  
in 2019: ‘Onze jeugd 

gaat als een trein’.

In voorgaande jaren deed onze jeugdgroep altijd mee met 
de Kinderparade op de 2e zondag van september;  
dit jaar is alles anders en vond de jeugdgroep de  
uitdaging om een bijdrage te leveren aan het ontwerp 
van het buurtschap.  

De afgelopen jaren deed de jeugdgroep al heel wat bouwervaringen op 
en werkten vele jeugdleden al mee aan de grote wagen.  
Dit jaar dus een eigen bijdrage aan het corso-object van het buurtschap. 

De jeugdgroep gaat voor de “meat” zorgen voor de “Meet Lovers” en zul-
len er diverse insecten gebouwd worden. Een mooie uitdaging voor deze  

enthousiaste groep en zo werkt Oud-Dommelen aan haar eigen toekomst. 

“Meet Lovers”

1. Van een ............ een olifant maken! 
2. Hij slaat twee ............ in één klap.
�. Hij reageerde als door een ............ gestoken.
4. Zo nijdig als een .............
5. ‘Alle beetjes helpen”, zei de ............ en hij plaste in de zee
6. Zijn hand in een ............-nest steken
�. Ze kwamen als ............ naar de honing
8. Een ............ in de morgen, brengt kommer en zorgen
9. Hij is een bezige ............
10. Zo dood als een ............
11. Met een kanon op een ............ schieten

Welk insect vulde je het vaakst in?
Stuur een email met jouw insect naar ouddommelen@gmail.com en zet er ook je naam bij.
Op vrijdagavond 11 september om 19.00 uur is de prijsuitreiking in de tent.

Pu
zze

l
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Elk jaar staan wij als figuratiecommissie weer voor de leuke 
uitdaging om te zorgen dat er naast, op en rond de wagen 
een compleet verhaal wordt verteld. Figuranten maken deel 
uit van de presentatie van onze wagen. Zij vertellen het ver-

haal en brengen de wagen tot leven. 
 

Ook dit jaar zijn figuranten op en rond de wagen actief. Op het moment van 
schrijven weten we nog niet precies hoe de figuratie er uit zal zien.  

De vleesetende plant zal wellicht enkele van onze figuranten deels opgegeten 
hebben maar hoeveel van hun kleding of lijf ze missen is nog de vraag.  
We zullen in ieder geval ook zeker met schmink aan 
de slag mogen.  De kleding maken we, grotendeels, 
zelf en ook voor accessoires wordt gezorgd.  

We hebben er weer zin in.    
Heb je zin om te helpen of ben je benieuwd 

naar de vorderingen, elke dinsdag-
avond zijn wij als figurantencom-

missie vanaf 20.00 uur aanwezig 
in de tent. Loop dan gerust eens 
binnen!

Figuratie
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