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Van de voorzitter
Wederom kunnen we U verrassen
met ons wijkboekje waarin U kunt
lezen over het wel en wee van ons
buurtschap.
Voor ons buurtschap is het een druk
jaar. De bouw van de nieuwe woonwijk “Lage Heide” heeft ook ons
buurtschap niet onberoerd gelaten.
Onze bouwplaats zou ook bebouwd
gaan worden. De gemeente heeft
voor ons een nieuw bouwterrein
beschikbaar gesteld op hetzelfde
trapveldje aan de Narcislaan maar nu
niet aan de kop van de Anemoonlaan
maar langs de sloot en het zandpad.
Het leek een kleine verhuizing maar
de impact was groot en vergde veel
tijd en energie van onze medewerkers
om het allemaal in goede banen te
leiden.
Tussendoor is natuurlijk onze ontwerpcommissie aan de slag gegaan
om met een spetterend ontwerp te
komen. Het is per slot het jubileumjaar van het Bloemencorso en wat zou
mooier zijn om in het jubileumjaar
eerste te worden! Andere buurtschappen willen natuurlijk dezelfde eer te
beurt vallen maar U mag zelf oordelen
of ons ontwerp tot de kanshebbers zal
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behoren. In dit boekje leest U er alles
over.
Een andere verandering is het
dahliaveld. Sinds jaar en dag hadden
we ons veld samen met vijf andere
buurtschappen aan de Goorkes tegenover Het Goed. De grond was echter
uitgeput na vele jaren bloementeelt.
De opbrengst was niet meer genoeg
om de kosten te dekken. De gemeente
heeft voor ons een nieuw dahliaveld
aan de Keersopperweg geregeld.
Mocht U groene vingers hebben of
deze willen krijgen kunt U gewoon
een keer komen kijken om te zien of
meehelpen bij de dahliakweek een
leuke hobby voor U kan zijn.
En zoals ieder jaar bent U natuurlijk
welkom in onze bouwtent aan de
Narcislaan. Meehelpen kan een leuk
vermaak zijn in de vrije uren maar
gewoon een keertje komen kijken
wordt door ons buurtschap ook ten
zeerste gewaardeerd.
Veel leesplezier namens Buurtschap
Oud Dommelen,
Walter de voorzitter
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Ontwerp 2013
Het thema van de bloemencorso dit jaar is ‘Made in Holland’.
Deze thematitel wordt gesouffleerd met de subregel, of subthematitel,
‘Nederlanders in den vergetelheid’.
Een vreemde toevoeging aan het thema. Want zijn dat nu Nederlanders
die vergeten zijn? Zijn ze bij het bedenken van het thema iets vergeten
in de eerste regel te schrijven zodat een subregel nodig was om het
thema duidelijk te maken?
Ik vergeet zelf ook wel eens iets.
Bijvoorbeeld dit stuk te schrijven. Nu
kost het me een vakantiedag, want
ik zit nu in Portugal. In het prachtige
binnenland. Heerlijke zon en een niet
minder uitzicht. Pauline net niet vergeten in te smeren, want die is weer
zwanger. Precies na de bloemencorso

vergeet. Ik zie soms kleine dingen over
het hoofd. Of ik vind niet alles even
belangrijk. Ik scheid hoofdzaken van
bijzaken.
Dat zal dan ook wel met het thema
bedoeld worden. De hoofdzaak is
‘Made in Holland’, bijzaak is dat dat
Nederlanders zijn die in de hoek van

word ik dus weer vader. 25 september,
een datum om niet te vergeten.
Ondanks mijn 40 vergeet ik dus
weinig. Daar denken anderen in mijn
directe omgeving anders over, maar
ik heb niet de indruk dat ik vaak iets

de vergetelheid hangen. Een chauvinistisch thema met niet echt bekende
Nederlanders. Of toch wel?
Wij Nederlanders zijn een innovatief en ondernemend volk. De dvd is
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voldoende onbekend waren, of compleet vergeten, maar toch een prestatie van formaat neergezet hebben.
De bedoeling was dat we een keuze
maakten tussen die drie architecten.
De eerste twee waren inderdaad
onbekend. Maar zo onbekend dat ik
in de lokale taverne hier in Portugal
weinig applaus zou oogsten.
De derde architect was helemaal niet
onbekend. In ieder geval een ‘O, ja’.
Piet Blom! De architect van de kubuswoningen in Helmond. O, ja... die.
Overigens staan die kubuswoningen
ook in Rotterdam en Almere.

bijvoorbeeld door een Nederlander
bedacht, de eerste nierdialyse is ontwikkeld door een Nederlander en de
man achter Elvis, Colonel Parker, was
een Nederlander.
Voor dit corsojaar zijn er 14 ‘gebieden’
geselecteerd waar (relatief) onbekende Nederlanders een prestatie geleverd hebben waar ons oranje hart
harder van gaat kloppen. Prestaties
die je als weetjes op vakantie trots in
een café kunt vertellen. Is toch eens
wat anders om hier in het lokale cafeetje het een keer niet over Goellit of
Kroif te hebben, maar over de Friese
Foekje Foekema of Van Doorn van d’n
Daf.
‘Gebied’ Architectuur viel door loterij
ten prooi aan Oud Dommelen.
We kregen een reusachtige envelop
mee met daarin een uitgebreide uitleg
over het thema en drie architecten die

Eerst maar eens iets meer gaan lezen
over Piet Blom. Piet Bloms’ meeste
populaire werk zijn inderdaad de
kubuswoningen. Ook het Speelhuis
in Helmond, wat kort geleden afgebrand is, is van zijn hand. Piet is een
7

opmerkelijke ontwerper. Hij houdt van
ritmes, kopiëren van gelijke vormen,
een haast wiskundige opvatting van
ontwerpen.
Enerzijds neemt dat het vak van
architect met zich mee, maar anderzijds was Piet Blom één van de grondleggers van het structuralisme. Het
structuralisme is een stroming in de
bouwkunde en architectuur die door
herhaling van dezelfde vorm nieuwe

Mensen kunnen elkaar daar ontmoeten. Het sociale leven onder de woningen. De typische bouwstijl is vooral te
zien rond de Middellandse Zee.
Denk aan landen als Marokko.
In warme landen ook nog eens een
praktische oplossing voor de hitte.
Het geeft schaduw dus verkoeling.
Piet blom heeft deze bouwstijl veel
toegepast in Nederland. In de flow
van het na-oorlogse bouwen van

Met de titel ‘Piet Bloms’ Stad Op Stelten’ maakt Oud Dommelen een
samenvatting van bovenstaand verhaal. Een compositie van 300 kubussen
gedragen door 50 stelten.
De kubussen staan onder een hoek
van 30, 45, 60 en 90 graden ten
opzichte van elkaar. Samen vormen
ze in abstracte vorm een stad. Door
herhaling van een eenvoudige kubus
ontstaat een compleet nieuwe vorm.

Allemaal tegelijkertijd, allemaal in het
zelfde ritme.
Een ambitieus plan, maar passend bij
buurtschap Oud Dommelen.
Repetities worden nu gepland en de
muziek wordt gemonteerd.
De maquette is bijna klaar en het
bouwdraaiboek kan niet wachten
totdat we weer kunnen starten met
lassen.
Henk Kemperman en ik hebben er in

vormen ontwikkelden. Er ontstaat als
het ware beweging door de vorm en
gebruik van kleuren en materialen.
Deze stroming ontwikkelt zich in begin jaren 60 en krijgt veel volgers, ook
internationaal.

sociale woningen paste deze gedachte
perfect. Rijtjeshuizen op palen, ze
staan in heel Nederland.
Een vooruitstrevende sociale opvatting
over wonen en leven. Maar Nederland
is geen Marokko. Geen 40 graden in
de zomer. Wij hebben weinig leven
op pleinen. Wij gaan binnen zitten
en niet onder ons huis op zoek naar
verkoeling. De projecten zijn dus ook
niet allemaal even succesvol. Maar qua
vormgeving ziet het er spectaculair
uit.

De 40 figuranten rond, om en op de
wagen bouwen letterlijk aan de stad.
Kubussen worden verplaatst en bewegen over de wagen. De figuranten,
gehuld in zwarte morphsuites, bewegen ritmisch op de maat.

ieder geval al heel veel plezier in gehad en we hopen stiekem dat we niets
vergeten zijn.

Piet Bloms’ zoektocht naar optimaal
wonen en leven krijgt in vorm een
verrassende ontwikkeling. Piet Blom is
gek van Kashba’s. Boven wonen, beneden leven. Door woningen op pilaren
te bouwen ontstaat op de grond een
soort plein.
8

Robert Claassen
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Ontwerp: Robert Claassen en Henk Kemperman
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Cynthia

len (een blaadje dat wordt verspreid
onder leden van Oud-Dommelen) en
vanaf dit jaar ben ik ook gaan helpen
met de figuratie van de wagen.
Ook ga ik sinds een paar jaar mee
met de uitstapjes van het buurtschap
en fiets ik voor ons buurtschap mee
met de Rabobank fietstocht.
Wat ik mooi vind om te zien is dat
ons buurtschap blijft groeien en dat
er sinds een paar jaar er steeds meer
jeugd van onze leeftijd is komen
helpen wat natuurlijk heel fijn is en
helemaal niet zo vanzelfsprekend,
aangezien er ook buurtschappen zijn
die weinig tot geen jeugd hebben.
Dit komt denk ik ook doordat OudDommelen een buurtschap is waar
je jezelf gelijk thuis voelt en waar
iedereen welkom is, mede daardoor
ben ik blijven komen.

Ik zal mezelf eerst even voorstellen: ik ben Cynthia Klinkers 17 jaar,
ik woon samen met mijn ouders en
zus Julia al mijn hele leven in Dommelen. Dit jaar was ik aan de beurt
om een stukje te schrijven voor het
wijkboekje.
Eigenlijk help ik al sinds mijn 5de bij
bloemencorso buurtschap Oud-Dommelen, al was het de eerste jaren
alleen in het prikweekend.
Toen ik 12 was ben ik met mijn zus
een keer meegegaan met een klasgenoot die hielp met het bouwen
van de wagen. Sindsdien zijn we niet
meer weggegaan.
In 2009 ben ik nog meer komen
kartonnen en witten, ook mocht ik
gelijk figureren als duiveltje door
appels uit te delen, wat ik heel leuk
vond om te doen!
De jaren erna ben ik steeds meer
gaan helpen, sinds twee jaar help ik
met het maken van de Corsoperike-

Tot ziens in de tent!
Cynthia Klinkers
15

Een pracht van een hobby
“Veinde gij ût nie sund un hobbie voor inne dag “ ….. of
“Vind jij het niet raar aan iets te bouwen wat een dag rondrijdt in
Valkenswaard, een dag dan nog bekeken kan worden en daarna
afgebroken wordt?”
Hoe vaak hebben corsobouwers dit al
eens gehoord van mensen, die onvoldoende weten wat Bloemencorso
Valkenswaard voor veel mensen betekent! Ze vergeten dan dat vele mensen
een jaar lang of enkele maanden een
pracht van een hobby hebben: een
hobby die meewerkt aan een van de
visitekaartjes van de Gemeente Valkenswaard.

een bijdrage kan leveren. Voordat de
tekenaar zijn eerste schetsen aan het
papier toevertrouwd, heeft de bloemencommissie al diverse werkzaamheden verricht op het veld.
Vanaf november is de tekenaar met de
bouwcommissie doende om het thema
voor het buurtschap uit te werken.
De materialencommissie maakt ruim
op tijd een inventarisatie van be-

Drie maanden voor de 2e zondag in
september verrijzen de blauwe tenten
in de wijken van Groot-Valkenswaard
en hiermee wordt al een ding duidelijk: een wagen bouw je dus samen in
en met de wijk. We zijn daarmee een
van de grotere sociaal-maatschappelijke evenementen in Valkenswaard
maar zeker ook een van de belangrijkste culturele evenementen met een
lange traditie.
Het mooie van deze hobby is dat
iedereen – maar dan ook iedereen –

staande materialen, het onderstel en
het stuurhuis krijgt een opknapbeurt
zodat dit alles niet in de bouwperiode
dient te gebeuren.
Het draaiboek veiligheid in en rondom
de tijd krijgt een up-date en de sponsorcommissie is doende om ook de
financiële middelen op peil te houden.
Tijdens de ledenvergadering in het
voorjaar worden de leden geinformeerd over de wagen van het komende jaar.
Maar het is niet enkel een wagen
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bouwen; het ontwerp wordt ook nog
voorzien van een theateract en de
muziek moet het ontwerp ook ondersteunen. Alles moet in elkaar vallen en
passen in het gekozen onderwerp.
Drie maanden is het een drukte van
belang in de tent – tenminste daar
hopen we altijd op! – en iedereen
kan meehelpen. Constructiebouw,
lassen, kartonneren, tent opruimen,
bardienst, papier-maché aanbrengen,
wagen intekenen, materiaal aanleveren etc.
Naast alle bouwactiviteiten is er
gelukkig ook nog veel ruimte voor
ontmoetingen, buurten en samenzijn.
En …. op zaterdag voor de 2e zondag
in september komen er ook mensen
die meehelpen met de bloemen voor
te steken of te prikken op de wagen.
Deze mensen hebben een hobby voor

één dag en met deze mensen zijn we
ook erg blij!
Ik ben een bouwer van het buurtschap
met weinig technische know-how, lassen ken ik niet en wanneer ik betonijzer moet buigen dan doet dat ijzer
nooit wat ik wil.
Maar ik kan goed ijzer vasthouden
voor de lasser, ik kan koffie zetten, ik
kan de tent opruimen en dan komt
mijn werk: ik kan goed papier inpappen voor het papier-maché en ik kan
dat op het kippengaas bevestigen.
Het prikken is ook niet mijn ding maar
ik regel graag allerlei zaken voor het
buurtschap. Ik voel me er thuis.
Van kamperen hou ik al helemaal niet
maar ik ben graag in deze tent in de
zomermaanden.
Waarom u eigenlijk niet?
Een bouwer
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Holle Bolle Gijs (1982)
te groot voor de tent

Uit de oude doos

Nieuwe bouwgroep brengt Oud Dommelen succes
In 1982 herpakt buurtschap Oud Dommelen zich. Door ‘artistieke meningsverschillen’ en na enkele laatste plaatsen was 1981 een verloren
jaar waarin geen wagen werd gebouwd. Met de steun van de Stichting
Bloemencorso Valkenswaard werd een deels nieuwe, enthousiaste en
ook jonge bouwploeg geformeerd. Met Holle Bolle Gijs keerde ‘het
nieuwe Oud Dommelen’ terug als verdienstelijk subtopper met een
fraaie zevende prijs en maakte meteen naam als feestbuurtschap.
Het team werd versterkt met Frans
Vierstraete en Hans de Best, die ook
voor het ontwerp van Holle Bolle Gijs
tekenden. Vervolgens sloot een deel
van de oude groep bouwers aan, die
uit hun gezin, vrienden- en kennissenkring putten om een volwaardig
buurtschap te formeren.

De jaren voor rampjaar 1981 brachten
Oud Dommelen weinig eer voor hun
werk. Zowel Reigerdans als Ruimteodyssee eindigden in de onderste
regionen van de uitslag. Tanend
enthousiasme en meningsverschillen
over ‘hoe nu verder’ leidden ertoe
dat er in 1981 nog wel een tent werd
opgebouwd, maar dat deze slechts
onverrichter zake weer werd afgebroken. Een wagen kwam er niet.
Reden voor het Stichtingsbestuur om
richting 1982 de helpende hand te
bieden.
Toenmalig corsovoorzitter de heer (zo
heette dat destijds) Lemmens bouwde
met veel praten en netwerken een
nieuwe groep op rond Jos van Leeuwen (toen de nieuwe voorzitter voor
Oud Dommelen, later stichtingsvoorzitter en nog altijd gewoon Jos) en
Margo Gelten (secretaris, en zus van
de huidige voorzitter van Oud Dommelen).
Zij waren in die tijd actief in de
buurtvereniging in Oud Dommelen.

Laslessen
Om de nieuwe bouwgroep, waaronder veel jonge honden, te leren lassen
werd buurtgenoot Harrie van Boxmeer
benaderd. Gezien diens latere carriére binnen de technische commissie
van het Bloemencorso zal het aan zijn
kennis van constructies niet gelegen
hebben, maar toch stortte soms het
laswerk van een hele avond in.
Het lasvak werd letterlijk door schade
en schande in de praktijk geleerd bij
Oud Dommelen.
In de tent achter de brouwerijkantine
werd niettemin voortvarend gebouwd
aan Holle Bolle Gijs. Het gereedschap
moest per fietskar iedere dag gehaald
20

Feestbuurtschap
Met de komst van de jeugd deed nog
een nieuw verschijnsel zijn intrede bij
Oud Dommelen: deelname aan corsomaandag. In 1982 nog met een kleine
groep (Hans de Best, Frans Vierstraete,
Jos van Leeuwen, Theo Koppens, Ad
van Veldhoven en Frank Gelten).
Na een dorstige middag werd
‘s avonds gebeld naar de andere bouwers om ook naar dit gezellige feest
te komen. Coördinator Paul Janssen
moest echter, om dit telefoontje aan
te nemen, door zijn vrouw van de
bouwplek terug naar huis geroepen
worden.
Dit terwijl hij op de bouwplek met
veel te weinig mensen probeerde de
tent af te breken. Terwijl Peke ‘not
amused’ terugwandelde naar de
bouwplek, maakte het illustere zestal
naam voor Oud Dommelen door het
stichtingsetentje bij de Chinees te
verstieren. De feestroes zat er goed in,
en de gezamenlijke maaltijd van Oud
Dommelen tijdens corsomaandag zou
nog jaren onrustig blijven.
Een nieuw tijdperk was aangebroken.

en gebracht naar Peke (Paul Janssen).
"Ik fiets de kar" waren dan ook de
meest gehoorde woorden dat bouwjaar. De veelvraat Holle Bolle Gijs deed
zijn naam intussen eer aan en was
letterlijk te groot voor de tent. Het
hoofd werd dan ook in de priknacht
buiten de tent met een hijskraan op
de wagen getild.
Wonderlijk genoeg paste deze vrij aardig. Het nieuwe team was ook meteen
actief in het betrekken van de buurt.
Het prikweekend stond voor het eerst
zo nadrukkelijk in het teken van de
jeugd. Tientallen kinderen hielpen bij
het voorprikken van de bloemen.
Alles onder de bezielende leiding van
Paul van Rossum, die onder de roepnaam Pino nog jaren wereldberoemd
in Dommelen zou zijn als de kinderbegeleider van het prikweekend.
Het noeste werk was niet zonder
succes. Met een mooie zevende prijs
kreeg de nieuwe ploeg nadrukkelijk
eer naar werken. Het nieuwe Oud
Dommelen was hiermee verworden
tot verdienstelijk subtopper bij het
Bloemencorso (4e prijs in 1983 en 3e
in 1984), en zou sindsdien nooit
meer buiten de top 10 vallen.

21

Sponsort Oud Dommelen

Sponsort Oud Dommelen

Sponsort Oud Dommelen

In het weekend van 15 en 16 juni is de tent weer opgebouwd.
Voor het eerst op de nieuwe locatie aan de Narcislaan, op zo´n 200 meter van
de oude bouwplaats.
Het bouwen van de wagen ‘Piet Bloms’ Stad Op Stelten’ is begonnen.
Iedereen is vanaf heden welkom om een handje te komen helpen.
Er is altijd wel wat te doen!
Ook op het bloemenveld aan de Keersopperweg kan je volop komen helpen.
In juli moet er veel geschoffeld worden, vanaf half augustus begint het plukken
voor de diverse corso´s.
De figuratiegroep is ook alweer bezig. Veel werk, want er komen zo´n
40 figuranten op en rondom de wagen.
Heb je zin om een bijdrage te leveren aan het buurtschap? Neem dan
contact op: ouddommelen@gmail.com
Voor meer info kijk op www.ouddommelen.nl

Lay out:
Julian van den Boer
Drukwerk:
Valkenstadt Valkenswaard

Fotografie:
Hans Otten, Gerard Driesen,
John Bakermans (cover),
Julian van den Boer
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Wil je ook een handje helpen?

Gewoon lekker
28 Dommelsch

