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Van de redactie
Jaarlijks is het weer een heerlijke activiteit om het wijkboekje te maken.
Het wil immers zeggen dat het corso weer in aantocht is.
Op het veld zijn al diverse activiteiten geweest, de ontwerpers hebben,
samen met de ontwerpgroep, zich gebogen over het thema en een keuze
gemaakt. De bouwcommissie berekent de constructie en maakt een
bouwplan. De figuratiecommissie popelt om te starten met het maken
van de kleding en de attributen. De jeugdploeg wil aan de slag met hun
vogelverschrikker. De secretaris stuurt het corsonieuws rond en roept
medewerkers buurtschap op voor diverse activiteiten en de penningmeester is al druk doende met de sponsoren en de advertenties in dit
wijkboekje. De redactie bundelt de binnenkomende kopij zodat iedereen
in het buurtschap kennis kan nemen van alle activiteiten en bijzonderheden van het buurtschap.
En …. Kom eens kijken in de tent, iedereen altijd welkom.
En …. Is er voor iedereen wel een werkzaamheid: van koffiezetten tot
constructielassen, van lassen tot karton naaien en papier plakken, van
bloemen voorprikken tot prikken op de wagen, van tent opbouwen tot
tent afbreken, van knollen zetten tot knollen rooien, van pannenkoeken
bakken tot bardienst draaien in het prikweekend, van collecteren tot
sponsorwerving en tenslotte uitzwaaien naar het parcours.
Julian van den Boer en Jos van Leeuwen
Redactie Wijkboekje Buurtschap Oud Dommelen.
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Kom gerust eens een kijkje nemen in
de corsotent aan de Narcislaan.
U bent van harte welkom!
Bezoek ons ook op internet:
www.ouddommelen.nl
facebook.com/ouddommelen
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Met het buurtschap opgegroeid….
Voorzitter Remy Schellens

Als jong menneke kwam hij al in de tent en nu is hij als voorzitter trots op het
buurtschap en in het bijzonder de jeugdgroep; de toekomst is gewaarborgd.
Hij nodigt de jeugd van het buurtschap uit om te komen naar de tent: gezellig
en je leert er van alles. Bouw dit jaar mee aan “Hector, de vogelverschrikker”.
En … heet hij iedereen van harte welkom in de tent of op het veld.
Van jongs af aan kwam ik al in de tent en toonde op een
gegeven moment ook interesse in een bestuursfunctie;
dit gaf al aan dat ik me erg thuis voelde in het buurtschap
Oud Dommelen. Van bestuurslid tot secretaris en toen
Walter Gelten, zijn functie als voorzitter beschikbaar stelde,
hapte ik toe.
Ik wil het buurtschap laten groeien in kwantiteit en kwaliteit,
alles zo goed mogelijk organiseren zodat die groei ook kan
gebeuren. Belangrijk is dat vele mensen een taak of werkzaamheid kunnen doen in het buurtschap; er is immers van
alles te doen in een buurtschap. Belangrijk is ook dat steeds
meer mensen weten wat het corso en een buurtschap is,
daarom is dit wijkboekje ook zo belangrijk.
Iedereen is welkom in de tent; te veel mensen denken nog
dat je niet zomaar binnen kunt lopen in onze tent maar dat
kan gewoon. We vertellen dan graag wat het bouwen van
een wagen inhoudt.
Naast het bouwen van een wagen zijn ook het veld, de figuratie en de muziek belangrijke zaken in ons buurtschap.
De ontwerpers weten welke bloemen en soorten op ons veld
staan en straks dus gebruikt kunnen worden op onze wagen.
Zelf de bloemen leveren aan je eigen wagen scheelt natuurlijk in de kosten. Daarnaast kunnen
we via de bloemencommissie van ons corso ook bloemen verkopen aan andere corso’s in Nederland. Het veld is naast eigen support dus ook een bron van inkomsten.
Gekscherend wordt in Valkenswaard weleens geopperd dat bij de wagen van Oud Dommelen
altijd een orkestje is; dat klopt omdat we de kwaliteit van muziekmakers in huis hebben.
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat naast de wagen, de figuratie en de muziek een meerwaarde geven aan de totale presentatie op het parcours want we hebben een groot doel: we
willen het publiek vermaken! Ons buurtschap is een mooie mix van jongeren en ouderen.
Tijdens de bouwperiode organiseren we ook regelmatig leuke, bijzondere activiteiten voor het
groepsgevoel en de lol natuurlijk. Dit alles verhoogt de onderlinge sfeer.
Stichting Bloemencorso heeft samen met de voorzitters besloten om kleiner te bouwen en meer
oog te hebben voor detaillering en presentatie op het parcours. Het moet geen strijd worden
wie het grootst kan bouwen. Daarnaast verandert het centrum van Valkenswaard ook en
worden wegen smaller.
Het is goed om in oktober binnen het corso te evalueren of de veranderingen t.o.v. voorgaande
jaren ook dat opgeleverd hebben wat we wilden. Ikzelf zou liever wat groter willen bouwen
dan de huidige maten (of meer wagens per buurtschap) maar begrijp de besluiten rondom de
maatvoering nu wel. Daarnaast sta ik 100% achter het idee van een lang corsoweekend met
objecten en wagens. Corso vernieuwd en dat is een goede zaak!
Hij sluit het interview af met de woorden: “We heten u graag welkom in de tent!”
Oud Dommelen | 2022
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Wereldse Feesten: corso 2022
Jaarlijks wordt een thema genomen
voor het Bloemencorso Valkenswaard;
de themacommissie koos dit jaar het
thema Wereldse feesten: een corso vol
plezier.
Hiervoor zijn 17 wereldse feesten
geselecteerd. Middels loting heeft elk
buurtschap/bouwgroep een werelds
feest gekregen.

Oud Dommelen bouwt:

Dia de Muertos

Op zaterdag 10 en zondag 11 september
is Valkenswaard het episch centrum van
de meest kleurrijke culturele festivals
van de wereld. De bezoeker maakt kennis met de achtergrond van de meest
prachtige, bekende - en onbekende
feesten in de wereld.
Als object op het parcours wordt gekozen
een offertafel; op de tafel de favoriete spullen, eten en drinken van de overledene.
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Op Día de Muertos, de Mexicaanse dodenherdenkingsdagen komen de
overleden kinderen op 1 november en
volwassenen op 2 november voor één dag
terug naar de aarde.
Groot feest, want iedereen is voor een dag
weer samen met hun dierbaren die de rest
van het jaar ontbreken. Families dansen op
de graven van hun naasten, die ze versieren met kleurrijke bloemen en brandende
kaarsen.
Ze bouwen altaren in hun huis, met foto’s,
wierook en de geliefde spullen van de
overledene, om hen te eren en er hun
favoriete voedsel en drank te offeren.
Oud Dommelen viert dit feest met de
kleurrijke schedels en skeletten die erbij
horen.

Oud Dommelen | 2022
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Jeugdgroep buurtschap Oud Dommelen

Kei gaaf ! ! !

Naast het bouwen van een wagen voor de jeugdoptocht
op de 2e zondag in september bedenkt de jeugdclub ook
zelf het ontwerp en titel van de wagen.
Dan is het ook logisch dat ze ook zelf de tekst aanleveren
voor het wijkboekje van het buurtschap.
Hallo,
Wij zijn de jeugdclub Oud Dommelen. Ons thema is vogelverschrikkers.
En die van de grote wagen is Dia de Muertos.
En wij hadden het idee om dat te combineren en dit is het
geworden.
Sommige van ons leren lassen en anderen helpen met het maken van
een maquette.
En we hebben ook figuratie: sommige gaan als tuinman, kraai,
vogelverschrikker, die lopen bij de wagen.
Je bent altijd welkom en je kunt mee helpen als je dit jaar 10 wordt
of ouder bent.
Het is de 2e zondag van september.
Groetjes de jeugd van Oud Dommelen

Jeugd Oud Dommelen
bouwde in 2021
‘Barry de vlieg’.
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Gemeente Valkenswaard was op
13 november aanwezig bij de landelijke intocht van Sinterklaas.
Samen met twaalf kinderen, op
dahlia-(stok)paarden, hebben
kinderburgemeester Amy Vos en
burgemeester Anton Ederveen vier
gouden hoefijzers aan paard Ozosnel gegeven.
Het bloemencorso en de paardensport zijn groot in gemeente
Valkenswaard. Het heeft kinderen
ge�nspireerd om Sinterklaas en zijn
paard Ozosnel te verrassen met een
bijzonder cadeau en een gedenkwaardig bezoek, bij Paleis Soestdijk.
Twaalf kinderen met twaalf stokpaardjes, waarin kleurige Valkenswaardse dahlia’s geprikt zijn, representeren onder andere het Corso in
Valkenswaard.
Samen met de andere buurtschappen bouwde Oud Dommelen deze
prachtige stokpaardenhoofden.

Oud Dommelen | 2022
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“Van “meegesleurd naar de tent” tot Secretaris “
Hoe raak je betrokken bij een buurtschap. Redactie wijkboekje daagde de
secretaris van het buurtschap uit om duidelijk te maken hoe het dahliavirus
of de dahliaritis je kan raken.
Rolf: “Ik had er echt helemaal niks mee, Bloemencorso Valkenswaard!
Nog nooit in een bouwtent geweest, zelfs nog nooit bezocht.
Maar toen we in de Crocuslaan kwamen wonen en ik een buurtbarbeque
wilde organiseren in het 2e weekeinde van september werd ik voor gek
verklaard. “Of ik wel wist wat er dan gaande was in de wijk?”
Dahlia’s prikken in de bouwtent van Oud Dommelen, bij mij om de hoek
dus blijkbaar. Dat heb ik geweten!
En voor ik het wist zat ik met een ingetapete stuiver rond mijn duim een heuse asperge te prikken.
“En wel netjes in lijn he!” werd mij toegeroepen.
Het jaar daarop moest ik eerst dahlia’s halen uit
het dagboek van Anne Frank, want “das niet mooi
geprikt!”. Het was mij meteen duidelijk dat heel
dat bloemencorso echt serieus was.
Nadat ik het jaar daarop een avondje was gaan
helpen lassen en ik uitgenodigd werd in de trailer
aan de bar was ik helemaal om.
Naast het bouwen van een prachtige corsowagen bleek er ook een hele grote club gezellige
mensen in dit buurtschap te zitten. Aangezien er
altijd wel een vast taakje is voor nieuwe mensen
werd ik al snel gebombardeerd tot chef karbeheer, oftewel zorgen dat er voldoende koffie,
thee, koekjes, frisdrank en uiteraard gerstenat
op voorraad was.
Toen plots de functie van secretaris vrijkwam werd ik gevraagd om dit
tijdelijk op me te nemen. Ik kwam terecht in het hart van de stichting en
maakte kennis met de vele taken die erbij komen kijken om op zondag
een mooie corsowagen te presenteren aan het publiek.
Het is niet alleen in die drie maanden dat er allerlei dingen geregeld
moeten worden, maar het hele jaar door. Denk daarbij aan de hulp die
wij bieden met carnaval bij de Dommelsche brouwer, aan het meehelpen
bij het Kwalleballen, organiseren van de nieuwjaarsreceptie en de deelname aan de dorpsquiz. Altijd met een gezellige club mensen, samen de
schouders eronder als het moet en altijd tijd voor vertier met elkaar, dat
maakt van Oud Dommelen een gezellige club.
Hoogtepunt is toch altijd wel het prikweekeinde. Een tent vol mensen,
van jong tot oud met maar één doel, die wagen op zondagochtend
prachtig mooi geprikt naar Valkenswaard rijden.
Wat een mooi weekeinde is dat toch! Ik had er niks mee maar kreeg
dahliakoorts en ben er nu mee besmet. En nee, ik hoef geen vaccinatie
er tegen, dit is veel te leuk !! Hopelijk tot gauw in de tent!
Rolf – secretaris Stichting Bloemencorso Buurtschap Oud Dommelen
Oud Dommelen | 2022
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Het was twee keer niks

Door-ontwikkelen

Geen parade in 2020: Stichting Bloemencorso Valkenswaard had het wijze besluit genomen om
d.m.v. kleine objecten de corsosfeer en corsogedachte warm te houden in een bizar vreemd
jaar. Bouwers van Oud Dommelen besloten geen tent te zetten; het object, bestaande uit
enkele fraaie elementen uit het kerkdorp Dommelen, was erg klein in vergelijking met een
traditionele wagen.
Zelfs voor de schoorsteen van de Bierbrouwerij hadden
ze geen steiger nodig; een huishoudtrapje was voldoende. Het was de moeite niet om naar de bouwplaats
te komen, zei een bouwer maar hij ging toch omdat het
groepsgevoel en de saamhorigheid belangrijke elementen zijn van het buurtschap.
De stress werd gemist, de grote lading aan bloemen was
er niet, de tent als bakermat van bouwijver, gezelligheid
en ontmoetingen was er niet; we bouwden in de open
lucht.
Gelukkig waren er nog andere activiteiten waardoor de
club bij elkaar kon blijven.

Een corso-denktank werd gestart kort na het corso; na
twee parade-loze jaren en het succes van de objecten
was het duidelijk dat het corso op de drempel stond
van verandering, verbetering en verfijning van het 2e
weekend in september. Diverse vraagstukken passeerden
de denktank: een entree-vrij corso, parade en objecten,
een weekend i.p.v. één dag, samenwerken met diverse
partners, een andere start van de parade, misschien een
ander weekend, etc. etc.
Dit jaar zal in het thema “Wereldse Feesten” al merkbaar
zijn dat het corso door-ontwikkelt. Een corso&cultuur
festival op 9, 10 en 11 september met kleurrijk kijkgenot
van de wagens op de 12e.
• Op de vrijdag een preview in de Hofnar van diverse professionele artiesten,
• Op zaterdag kleurrijke objecten met vele dans-, muziek-, en toneelgezelschappen.
De Markt wordt één groot podium van dans en muziek en in de Hofnar bruist het van de
activiteiten. In de avonduren kan men genieten op de Statie van diverse muzikale
optredens.
• Op de zondag staat de parade centraal: anders dan in voorgaande jaren.
Vanaf 12 uur staan de wagens al op het parcours en publiek kan middels een wandeling
over het parcours alle wagens al aanschouwen. Om 14 uur start de parade en doordat de
wagens al verspreid op het parcours staan, is er direct overal iets te zien. Na één ronde stopt
de wagen weer op zijn vertrekpunt en kan het publiek de stilstaande wagens nog bezoeken
tot half 5. Op de Markt en op de Statie de gehele middag dans, muziek en theater.
Om 19.00 uur is de prijsuitreiking op de Statie met daarna een muzikaal spektakel.

Hoe heeft de corsobouwer de corona-jaren 2020 en 2021
beleefd? En hoe ziet 2022 eruit? De redactie zocht het uit.

Het is toch niet waar zeker; weer geen dahliaparade in 2021. Na het succesje van 2020 – de
kleine objecten bleken een succes te zijn – herhaalde stichting Bloemencorso een parcours met
objecten waardoor het publiek zelf aan de wandel kon. Het gehele parcours werd ook nog
eens opgeleukt met zang, muziek en theater.
Helaas geen parade; de objecten waren groter en toeschouwers genoten van de fraaie dahliakunst en zeker ook van het theater rondom de wagens. Dit alles sprak het publiek erg aan; men
kon in eigen tempo de rondgang maken.

Hoe begon het allemaal
Het bloemencorso Valkenswaard is ontstaan vanuit de bevrijdingsoptochten in
Valkenswaard. Op 17 september werd Valkenswaard bevrijd en de bevrijders trokken voort
om de volgende dag ook Eindhoven te bevrijden.
Valkenswaard vierde de bevrijding de jaren erna met versierde bolderkarren, fietsen,
kleine wagentjes en vaak werden in deze versiering dahlia’s gebruikt.
In 1953 besloot men tot de oprichting van het Bloemencorso Valkenswaard en groeide het
bloemencorso uit tot een van de grootste culturele evenementen van de gemeente.
Naast de buurtschappen en de bouwgroep, die voor de wagens en de objecten zorgen,
is er ook veel steun vanuit het bedrijfsleven, de horeca, de middenstand, de gemeente
en cultureel centrum de ‘Hofnar’. Het randgebeuren zorgt voor een totaal evenement en
inmiddels een fantastisch weekend.
Dit jaar op 10 + 11 september terwijl op 12 september de wagens en objecten nog bewonderd kunnen worden. Het hoogtepunt ligt op de zondagmiddag 11 september wanneer
de dahliaparade door de straten van Valkenswaard trekt.
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Blijft nodig een duit in het zakje
Zonder bloemen geen bloemencorso wordt weleens gezegd maar ook
bloemen moeten betaald worden; zo ook de materialen voor de
bouw van de wagen. De penningmeester van het buurtschap
legt graag uit waaraan uw donatie, sponsoring, gift tijdens de
collecte besteed wordt.
Ook 2021 was nog niet helemaal het corso jaar zoals we het kennen en zoals
we dit jaar gelukkig weer gaan beleven. Dat heeft natuurlijk ook gevolgen
voor de financiën gehad.
We besloten wel een wijkboekje te maken, zij het in afgeslankte vorm,
omdat al snel duidelijk werd dat er toch een object gebouwd werd.
Hierbij merkten we natuurlijk heel begrijpelijk dat niet al onze vaste
sponsoren de financiële ruimte hadden om ons te ondersteunen.
Echter was het object kleiner dan een wagen in de parade en waren
de vaste kosten qua materiaal en kleding voor de figuratie minder.
De vaste kosten voor een buurtschap zijn; bouwkosten, kosten voor het
veld, figuratie kosten, kosten voor PR en investeringen.
Deze lopen dus uiteen van voor de hand liggende kosten zoals
bloemen, maar ook kosten waar u wellicht niet zo snel bij stil staat
zoals bijvoorbeeld het lijmpistool dat we gebruiken voor de kleding die
wij zelf maken.
Onze opbrengsten halen we jaarlijks uit; sponsoren, wijkboekje-advertenties, collecte, startgeld vanuit de Stichting Bloemencorso, Kwalleballen. Daarnaast zijn er afgelopen jaar veel
acties geweest waar we in totaal een behoorlijke opbrengst uit hebben vergaard zoals de
Rabobank Club Support actie, de ‘Spaar je club gezond actie’ van de Plus en Sponsorclicks.
Tot slot hebben we met het bieden van hulp aan het Vogelverschrikkers Festival ook nog een
mooie bijdrage verdiend.
Dit alles heeft eraan bijgedragen dat we afgelopen jaar met een positief resultaat hebben
kunnen afsluiten. Dank aan ieder die hieraan bijgedragen heeft!
Cynthia Klinkers – penningmeester Bloemencorso Buurtschap Oud Dommelen

Oud Dommelen | 2022
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Burenhulp is niet nieuw maar de buren wel
Buurtschap Oud-Dommelen geniet al jaren van de hulp van vele buren, mensen uit
het buurtschap. Dat is niet nieuws maar door de bouw van vele huizen in Lage Heide
kreeg “de tent” ook vele, nieuwe buren. Hoe leg je hen uit wat het corso is? En waarom staat die tent in ons buurtschap?
Die vragen stelde de redactie zich nadat het verzoek van het bestuur binnenkwam
om ook in 2022 een wijkboekje te maken. In de afgelopen jaren hadden we artikelen
zoals: ‘de financiën van een buurtschap’, ‘misverstanden uit de weg geholpen’ en
lieten we medewerkers van het buurtschap aan het woord. We gaven info over de
figuratiecommissie, de veldploeg, de bouwploeg, zo ook over het prikken, karton
plakken en constructiewerk. Aandacht werd geschonken aan de geschiedenis van het
buurtschap en het ontstaan van het corso.
Wat voor onderwerp moesten we nu nemen; we namen aan dat velen in het buurtschap de wijkboekjes van de afgelopen jaren gezien en gelezen hadden dus het was
wel duidelijk wat een buurtschap doet en hoe een wagen tot stand komt. Maar geldt
dit ook voor de nieuwkomers in het buurtschap: we zochten ze dus op. (niet allemaal
want dat zijn er wel erg veel!)

Lonneke en Jos uit de Vendelierstraat

Zij wonen vanaf april 2021 in een bungalow in onze wijk en woonden voorheen in Aalst.
Lonneke kende het corso van vroeger daar ze een “Valkenswirtse” is, Jos kende het corso een
klein beetje omdat hij een collega had, die begaan is met het corso. Zijn eerste gedachte was
erg primair: ‘Er worden wagens gemaakt en dan wordt gekeken wie 1e wordt”.
Later blijkt in het gesprek dat hij weet dat een wagen er niet zomaar komt. Er zal wel een
tekening zijn, is de eerste gedachte, en die heeft een relatie
met een thema. Hij is echter nog nooit in een tent geweest
want dat is toch geheim! En je mag op zondag pas zien wat
er gebouwd is!, dacht hij. “En wanneer ik een tent binnenga,
ken ik niemand en zij kennen mij niet”, was d� reden dat de
tent niet bezocht werd. Na een boeiend gesprek over startgeld, aantal bloemen, de diversiteit aan werkzaamheden in
een buurtschap lijkt een toekomstige gang naar de tent van
Jos en Lonneke erin te zitten. Hoewel ze het toch een vreemde
hobby vinden; drie maanden bouwen voor twee dagen en dan
weer afbreken.
Zonder dat de interviewer iets zegt, concluderen ze zelf dat
drie maanden met een buurt bouwen aan een gezamenlijk
product ook een mooie, saamhorige tijd is.

Groenstraat

Hya
Martinusplein
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Marieke en Dennis uit de René Smeetsstraat

In mei 2020 kwamen zij wonen in de straat, genoemd naar de Dommelse kunstenaar, die in het
verleden heel wat corsowagens voor (oud) Dommelen heeft getekend.
Voorheen woonden zij in Aalst en was Marieke lid van La Luna;
hierdoor heeft ze lang, lang geleden eens gedanst als figurante
bij een wagen. In tegenstelling tot het verhaal van hierboven over
toegang tot de tent, liep Marieke de tent
binnen en jawel…de dahliaritus sloeg
direct toe.
Onder het motto: “ik wil de omgeving
waar ik woon goed leren kennen’ bracht
haar direct bij de figuratiecommissie en
begeleidster van de jeugdgroep.
Dennis is wat behoudender maar door het
enthousiasme in het gesprek is het 10-kansen-9 dat hij dit jaar ook de tent binnenloop. Dit interview ontspon zich ook tot
een kennisdelen van corso-items: het veld (ook daar was Marieke al
eens actief), waar komen de bloemen vandaan, wat kosten de bloemen, wat kost een wagen, welke werkzaamheden zijn er allemaal etc.
Marieke kan al terugkijken op het prikken van de wagen “Meet lovers” en de paardjes voor het
defilé op Soestdijk.
De interviewer pakte zijn fiets met de woorden: “Tot ziens in de tent” en reed naar huis met
een dikke smile; wat een corso enthousiasme van de een en dat slaat zeker over op anderen in
huis en in de buurt.

Helmi en Bob aan de Aa, zijn nog drukdoende met
de bouw van hun huis
Vanaf april 2021 bouwen ze aan de Aa en vanaf februari jl. wonen
zij daar in de “garage”. Wetende dat er een corsotent naast hun
woning komt te staan, is men op onderzoek gegaan: wat houdt
dat in? In haar jeugd in Den Dungen werd bij het ouderlijk huis
aan een carnavalswagen gebouwd, er was dus al wat ervaring met
bouwgeluiden dicht bij de deur.
Er werd kennis gemaakt met het buurtschap en kreeg men uitleg
over werkzaamheden tijdens de bouw en het prikweekend.
Conclusie van Helmi en Bob is nu: “We hebben drie maanden aan
die zijde buren en negen maanden uitzicht op bomen en een
veld”. Buren kunnen een last of een lust zijn; de lust hebben ze
al ervaren daar lassers van het buurtschap hen geholpen hebben
met enkele laswerkzaamheden in de bouw, de last is er nog niet
geweest, wetende dat de afgelopen jaren beperkt gebouwd werd
daar er geen parade was in Valkenswaard. Men heeft de tent al
bezocht, contacten gelegd en telefoonnummers uitgewisseld.
Zo kan men met elkaar, als buren, zaken kortsluiten. Tijdens het
bezoek aan de bouwplaats in 2021 zag men ook een leerplek voor
kinderen: samenwerken, vaardigheden ontwikkelen, omgaan met
elkaar, leren lassen, leren plakken, karton-naaien en natuurlijk secuur prikken. Hoe uniek en bijzonder is dat! ‘’De kans is aanwezig
dat we na de bouw van ons huis mee komen helpen bij het corso”.
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Van knollentuin naar Petra’s Wedding
Zonder bloemen geen bloemencorso Valkenswaard en
leveren de velden van de Valkenswaardse buurtschappen
ook bloemen aan diverse andere dahliacorso’s in Nederland.

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 van
september blijven de dahlia’s in Valkenswaard om enkele 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 alweer snel
vergeten bent dat alles gedaan wordt door vrijwilligers.
Vrijwilligers die vanaf eind april t/m oktober (wanneer de knollen
gerooid en opgeslagen worden) met een groot enthousiasme en
gedrevenheid op de velden werken.
U hebt geen groene vingers nodig om veldmedewerker te zijn; elke
helpende hand is welkom. En … de titel dan: eerst zijn er de knollen
om vervolgens uit te groeien naar prachtige dahlia’s; een mooie, witte
dahlia kent de naam Petra’s Wedding; kom jij ook op haar bruiloft op
het veld?

Elk Valkenswaards bloemencorso-buurtschap heeft een veld waarop dahlia’s verbouwd worden. Samen met de bloemencommissie Bloemencorso
Valkenswaard hebben de buurtschappen besloten om het aantal knollen
te vermeerderen 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 3.000.000 bloemen
nodig voor het eigen corso; op de Valkenswaardse velden worden voor
het 2e weekend in Valkenswaard 500.000 bloemen geplukt.
Tweeëneenhalf miljoen bloemen komen dus uit o.a. Zundert, Lisse,
Sint Jansklooster, 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 ge�ntegreerd in de bio-tuinderij de
Weitens aan de
Westerhovenseweg.

Pluktuin

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
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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
Oud Dommelen | 2022
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Zwierige jurken en nu een corona olé
Naast de bouw van een wagen en het vervaardigen van een ornament, is
ook de muziek en de figuratie een wezenlijk onderdeel van de totale
presentatie op de corso-zondag in Valkenswaard. De figuratie commissie
vertelt graag wat de werkzaamheden van deze commissie zijn en ook hier
geldt: iedereen is welkom.
Toen twee jaar geleden het thema van onze wagen bekend werd, waren wij meteen
enthousiast. Wat de wagen ook worden zou, over de figuratie hadden we al meteen
wensen en ideeën. Grote, zwierige jurken met ruches, zwarte pakken en heel veel
schmink! Helaas gooide Corona roet in het eten en moesten we onze dromen en wensen
voor ons uit schuiven. Maar van uitstel kwam gelukkig geen afstel.
We bouwen dit jaar Dia de Muertos
met daarbij de door ons voorgestelde
figuranten. Jongens en meiden, dames en
heren gekleed in de typische Mexicaanse
kleding. Zwart maar ook veel kleur.
Op het moment van schrijven zijn de
eerste proefrokken gemaakt. Meters stof
zitten daarin want er zal gezwierd en
gezwaaid worden. Ook de eerste schmink
ideeën zijn al bedacht.
We hebben er weer zin in!
De komende tijd geven we de figuratie
verder vorm. We benaderen figuranten,
zoeken naar stof en materialen, ontwerpen accessoires zoals armbanden en
kettingen, maken de kleding, enz, enz.
Kortom genoeg te doen voor ieder die
wil helpen!
In de laatste week voor het corso komt alles samen in de laatste repetities: de figuranten, schmink, aankleding, muziek, de plek op/naast
de wagen en de act. Een hectische maar leuke tijd.
Heb je zin om te helpen of ben je benieuwd naar de vorderingen, elke dinsdagavond
zijn wij als figurantencommissie vanaf 20.00 uur aanwezig in de tent.
Loop dan gerust eens binnen!
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De debetzijde van de balans
In dit wijkboekje maakt de penningmeester van het
buurtschap de lezer duidelijk welke onkosten, uitgaven en
inkomsten (debetzijde van de balans) er zijn voor het
buurtschap in het artikel: een duit in het zakje.
In onderstaand verhaal worden drie sponsoren uitgelicht,
die jaarlijks het buurtschap ondersteunen.
In dit wijkboekje leest u dat er voor elke wagen een startgeld gegeven
wordt door Stichting Bloemencorso Valkenswaard; zij ontvangen immers
van de gemeente Valkenswaard een subsidie.
Deze subsidie wordt dus deels doorgesluisd naar de buurtschappen en
bouwgroep. In 2022 worden dahlia-objecten een structureel onderdeel
van het corso-weekend. Ook voor een object ontvangt een buurtschap
een donatie van de stichting Bloemencorso.
Zijn daarmee dan ook alle uitgaven gedekt? Nee, bij lange na niet!
Een corsowagen inclusief figuratie en muziek kost tussen de 7.500 euro
en 10.000 euro terwijl het startgeld voor een wagen 3.000 euro bedraagt.
Gelukkig hebben we vele sponsoren, die met euro’s en in natura ons
buurtschap ondersteunen. En laten we hier ook niet de buurtbewoners
vergeten; de collecte is jaarlijks een mooie bron van inkomsten.
We stellen enkele sponsoren diverse vragen om het antwoord te vinden
op de vraag: “Waarom sponsort u buurtschap Oud Dommelen”.

Schildersbedrijf Jan van Gerven
Jan: “Wij kwamen in contact met buurtschap Oud Dommelen door onze
zoon en deze laatste vond ook zijn geliefde in de corsotent.
Als bedrijf weten wij wat materialen kosten en een kijkje tijdens de bouw
leert je al dat er vele materialen nodig zijn voor de bouw van een
wagen of een dahlia-object. Daarnaast word ik ook gevraagd om mee te
denken wanneer men een speciale kleur
op de wagen wil: een voorbeeld hiervan
waren de zilveren bierblikjes op de
wagen van 2019.
Regelmatig bezoeken wij ook de bouw
en is er ook een gezellige sponsoravond:
met een snackje en een drankje krijgen
we dan uitleg over de wagen.
Door te sponsoren werken wij mee aan
de bouw van de wagen van Oud Dommelen voor het prachtige sociaal-culturele
evenement: het bloemencorso in het
2e weekend van september”.
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Francien Willems van de Malpiehoeve
“Kadastraal ligt onze hoeve in (oud-) Dommelen en zijn onze kinderen
ook in Dommelen op school gegaan. Aldaar bezochten ze de Sint Martinusschool en dus ook de tent; klassen van de school gaan op bezoek in
de tent, op school wordt regelmatig uitleg gegeven over het corso en
het buurtschap. Natuurlijk gingen ze met vriendjes en vriendinnetjes
voorsteken in de tent op corsovrijdag en corsozaterdag.
Qua sponsoring kwamen we in contact daar
bouwers graag een eitje bij het bouwersontbijt wilden en ja … die hebben wij wel!
Een advertentie in het wijkboekje is ook
onderdeel van onze sponsoring en maken we
zo ook reclame voor onze hoeve.
Het is jammer dat we tijdens de bouw niet
naar de tent kunnen; voor ons is het dan een
drukte van belang in de zomermaanden.
Francien is overtuigd dat hun donatie, in
natura en euro’s, goed terecht komt in het
buurtschap; er is immers veel nodig alvorens
de wagen op de 2e zondag in september naar
Valkenswaard kan rijden.

Chris Rijkers van Rijschool Rijkers
Chris heeft een rijschool aan het Centiemhof en enkele jaren geleden
werd er aangebeld door een voormalig lid van de sponsorcommissie.
Chris vindt het corso een mooie traditie die in stand gehouden moet
worden. Tijdens een sponsor/kijk-avond en enkele bezoekjes aan de tent
werd hem duidelijk dat zijn donatie goed besteed wordt.
Het is in zijn ogen ook uniek
dat vrijwilligers een dergelijke
wagen kunnen bouwen met
prachtige figuratie en muziek.
Tel daarbij op dat er ook op
het veld hard gewerkt wordt
dan dient dat gewaardeerd
en ondersteund te worden.
Dit moet blijven is zijn stellige
overtuiging en hij draagt daar
graag een steentje aan bij.
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