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KAppeRLIJN
Karlijn Plompen
Groenstraat 15a
5551 AV Dommelen
06-20586950

KAppeRLIJN in Dommelen.

Karlijn Plompen timmert al weer ruim 4 jaar aan de weg met haar eigen(tijdse) 
salon KAppeRLIJN in Veldhoven, per 1 September 2015 verhuist Karlijn 

naar Dommelen. 

Als haarstyliste heeft Karlijn een ruime ervaring op het gebied 
van dames– en herenkapsels en is gespecialiseerd in kapsels voor de belangrijkste 

dagen in uw leven, bijvoorbeeld uw bruiloft. Karlijn maakt graag een afspraak.

Uw haar wordt door Karlijn verzorgd met de vermaarde Goldwell producten.

Openingstijden op afspraak:

Maandag:  18:30-21:30uur
Dinsdag:     9:30-17:30uur en van 18:30-21:30uur
Woensdag: 9:30-17:30uur
Donderdag: 9:30-17:30uur en van 18:30-21:30uur
Vrijdag:        9:30-17:30uur en van18:30-21:30uur
Zaterdag:   9:00-15:00uur 

 
 

Het jaar lijkt voorbij gevlogen.  
Onze tent staat al weer enkele weken op de nieuwe bouw-
plaats. En met een grote groep jeugd bouwen we enthousiast 
aan onze wagen waarmee we op �� september hoge ogen  
hopen te gaan gooien tijdens het jaarlijkse bloemencorso.
Al jaren ontvangt U van ons tijdens de bouwperiode ons 
wijkboekje. In dit boekje kunt U allerlei wetenswaardigheden 
vinden over ons buurtschap. Ook ziet U in het boekje een keur 
aan advertenties van bedrijven die ons een warm hart toedra-
gen. Zonder de steun van het bedrijfsleven in Dommelen e.o. 
zou het voor ons zeer moeilijk zijn om de bouw van een corso-
wagen financieel rond te krijgen.  
Wij willen dan ook langs deze weg onze dank uitspreken voor 
de steun die we dit jaar weer mogen ontvangen.

Ik hoop dat U ons boekje met veel plezier zult lezen en mis-
schien daardoor wel geïnspireerd wordt om een kijkje in onze 
tent te komen nemen. Wie weet wordt U wel aangestoken door 
het corsovirus. Iedereen is van harte welkom in onze tent en bij 
onze bouwploeg. 

Namens Buurtschap Oud Dommelen 
Walter Gelten, voorzitter

Uitnodiging aan alle inwoners van  
buurtschap Oud Dommelen
PRIKWEEKEND: twee dagen en twee nachten bloemen voorsteken en 
bloemenprikken: �� september (vanaf 6 uur ‘s avonds) t/m zondag- 
ochtend �� september (tot 6 uur ‘s morgens). 

• Veel zwart-witte bloemen want we bouwen “Oud Nieuws” 
• Vele handen maken licht werk
• Steun ook onze collecte in de week van 22/8 t/m 5/9
• Kom eens een kijkje nemen in de tent
• Doe mee aan de actie: “Geef ons de hand” 

Woordje van Oud Dommelen

Heeft u nog oud ijzer? 
Dan kunt u deze  
gratis kwijt in de  
container bij tent!
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Gouden buurtschapssteuntje

Zilveren buurtschapssteuntje

Bronzen buurtschapssteuntje

Donateurs
Gebroeders van der Heijden

Pedicuresalon Toonders
Familie Walter Hoevenaars

Restaurant De Broertjes
Marc van Otten, De Fietsenmaker

Bouwbedrijf Baken
Roothans Ijzerwaren en Metaalbewerking B.V.

Auto Service Ronde
Willems & Smeets Notarissen, Estate Planners 

Jan van Gerven Schilderwerken

En natuurlijk 
danken we de 

buurtbewoners 
voor de  

bijdrage aan
onze collecte!



 6  �

Kranten worden gedrukt om te 
lezen, om nieuws en opinie te ver-
spreiden. Veel mensen vinden het 
heerlijk om ‘s ochtends bij hun eerste 
kop koffie even gauw de kranten-
koppen te lezen. Of op zaterdag met 
een croissantje aan de keukentafel 
in de ochtendzon de zaterdagbijlage 
door te spitten..
Uit een krant kun je knippen, een 
artikel over iets wat je aan het hart 
gaat, een foto waar je zelf op staat, 
een recept dat je nog wil maken. 
Mijn ouders bewaarden de krant 
van mijn geboortedag, ik bewaar de 
kranten van de geboortedagen van 
mijn kinderen. Die zijn te mooi om 
weg te gooien..
Daarna wordt de krant vaak herge-
bruikt. Onder in de kattenbak, prop-
pen in je natte schoenen, tegen inkijk 
bij het verbouwen, om aardappels op 
te schillen..
In de fantasie van een kind kan een 

krant veel meer worden. Wie heeft er 
nooit een hoedje vanpapier gemaakt? 
Heeft niet elk kind ooit een papieren 
bootje gevouwen en het laten varen? 
Waar zou het heen gaan?

We maken dus een bootje van papier. 
Een bootje? Nee, een PIRATEN-
SCHIP! Met kanonnen, matrozen, een 
boegbeeld en een zeemanskoor!  
 
Een piratenschip en drie sloepen. 
Alle ornamenten, zoals de doodskop, 
het boegbeeld, de papegaai en de 

draak zijn origami, gevouwen 
van vouwblaadjes en in het groot  
nagebouwd met betonijzer en karton.  
Op de boten staan en zitten heel veel 
piraten, de kapitein aan het roer, 
matrozen in het want en zelfs eentje 
helemaal op het topje van de boot, in 
het kraaiennest.  

De figuranten dragen 
kleding, wapens en prui-
ken, allemaal gemaakt van 
kranten.

Te mooi om weg te gooien  
“Te mooi om weg te gooien” is het thema van 
het Bloemencorso in 20�5.  
Elk buurtschap heeft iets gekozen dat te mooi 
is om weg te gooien, wat gebruikt kan worden 
om iets mooiers van te maken. De wagens 
moeten, naast bloemen, dit jaar voor ongeveer 
een derde uit alternatief materiaal bestaan.  
Oud Dommelen koos voor kranten.
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Corso recycled; 
afval wordt dahliakunst.

Corso Valkenswaard_2015_A2-themaposter.indd   1

12-05-15   10:57

De wagen

Ontwerpersduo 
“Ik ben Jolijn, 37, ontwerper en 
moeder van twee van de figu-
ranten die op de wagen 
zitten dit jaar. Dit is de 
tweede wagen, die ik 
ontwerp voor buurt-
schap Oud Dommelen”
 
“Ik ben Ted, ontwerper en nieuw 
bij dit gezellige buurtschap.   
Je kunt me kennen van Kwal-
leballen, als voorzitter, 
of van Slagwerkgroep 
UNA, waar ik graag mu-
ziek maak. Ik ben docent 
Tekenen en Handvaar-
digheid, na de zomer begin ik 
in Schijndel op het Elde college. 
Maar nu eerst het bouwseizoen!  
Ik heb heel veel zin om te  
bouwen en te prikken.  
Tot in de tent!”

Oud nieuws
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Met trots en verbazing staat het 
publiek naast het parcours en 
slaat de parade 2015: “te mooi om 
weg te gooien” gade. Trots zijn 
vaak de bouwers langs de kant: 
“ We hebben het toch maar weer 
geflikt”. Verbazing van de toe-
schouwer daar er 14 kunststukken 
rondrijden waarbij regelmatig 
de opmerking geslaakt wordt: “ 
Hoe krijgen ze het verzonnen en 
gemaakt”. 

De 2e zondag is een belangrijke 
dag voor het buurtschap omdat je 
dan je product: de wagen, etaleert. 
Voor menige bouwer is het pro-
ces: “zorgen dat er een wagen is” 
belangrijker. Drie maanden in een 
tent samen werken aan de wagen, 
vanaf november denken over het 
thema en komen tot een ontwerp. 
De knollen de grond uit en het 
gehele jaar verzorgen.  
Het veld prepareren. Bouwtekenin-
gen maken. Onderhoud materia-
len. Figuratieplan maken, kleding 
ontwerpen en in 2015 veel “kle-
ding” van kranten.  
Schoffelen op het veld en het 
plukken van bloemen. In de tent 
de elementen van samenwerken, 
plezier maken, kritisch zijn, feed-
back geven, elkaar helpen, orga-
niseren, plannen, opruimen, orde-
nen, ondersteunen…elementen die 

van grote waarde zijn in je verdere 
leven en loopbaan. De tent is dus 
een opleidingsplek, een leerschool, 
een buurthuis, een wijkcentrum, 
een stageperiode, een ontmoetings-
ruimte.
De buurman komt binnen, het lid 
wat jaren geleden verhuisd is naar 
Limburg komt nog steeds trouw 
bouwen, nieuwe bewoners uit Lage 
Heide komen nieuwsgierig binnen:  
“ Wat gebeurd hier”. Op Facebook 
hebben we inmiddels 250 vol-
gers en recent heeft een berichtje 
496 personen bereikt. De website 
van het buurtschap wordt stevig 
bezocht. Een trailerquiz wordt 
georganiseerd omdat we naast het 
bouwen ook oog en oor hebben 
voor de sociale contacten. 

We hebben bouwers uit bijna alle 
wijken van Valkenswaard. Een jon-
ge bouwer komt met zijn vriendje 
mee: “ Ik heb gehoord dat er voor 
iedereen wel wat te doen is, ik wil 
graag meehelpen”.  Een nestor 
ondersteunt nieuwe bouwers bij 
het lassen en een ervaren kartonner 
leert je welk karton te gebruiken en 
hoe te bevestigen. De koffiezetter 
zet koffie en de ranja is weer in de 
maak. �00� activiteiten en werk-
zaamheden en er is er altijd een 
voor jou ….. kom gerust eens bin-
nen in de tent aan de Narcislaan! 

Wagen is een resultaat van een wijkactiviteit
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Bloemen: 40 %

Wat zijn de kosten voor 
een wagen in % berekend: Wat zijn de inkomsten:

Startgeld: 35 %

Donaties/giften: 5 %

Collecte: 20 %

Speciale actie onder leden 
en derden: 10 %

Sponsoren: 20 %

Activiteiten t.b.v. leden: 5 %

Bouwmaterialen: 20 %

Figuratie: 8 %

Investeringen/
duurzaam materiaal: 25 %

Diversen: 2 %

Het bouwen van een corsowagen 
kost ons buurtschap ± € 10.000,00. 
We mogen dan ook duidelijk 
spreken van ONS buurtschap daar 

het buurtschap – u dus – 1/5 deel 
van de wagen meefinanciert door 
uw bijdrage aan onze 
jaarlijkse collecte. 

Collecte:  1/5 deel van de  
inkomsten van ONS buurtschap!

Eind augustus kunt u onze collectan-
ten weer verwachten. We rekenen op 
uw bijdrage!
Treffen we u niet thuis maar wilt u 

graag uw donatie overmaken … dat 
kan op: 
Buurtschap Oud Dommelen; 
NL 58 RABO 0��� 8�04 26.
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1959
In �959 besloten de heren Theunis-
sen en Van Hout om ook in Dom-
melen een corsowagen te bouwen en 
deel te nemen aan het bloemencorso 
in Valkenswaard, dat toen al 6 jaar 
bestond. De Katholieke Arbeiders 
Jeugd zette er de schouders onder en 
bouwde in de schuur (fietsenstalling) 

achter de kanti-
ne van de brou-
werij de eerste 
wagen. Pas op 
de vrijdagavond 
voor het corso 
kon er met de 
bouw begonnen 
worden, omdat 
Jan v/d Heijden 
zijn platte kar 
niet eerder kon 
missen.

1970
De sfeer en gezelligheld in de bouw-
ploeg was en is altijd geweldig goed. 
In het begin van de jaren ‘�0 werd 
zelfs een eigen muziekkapel opge-
richt. (lets wat zich in de jaren ‘90 
zou herhalen met Oudolala). In de 
jaren ‘�0 groeide Dommelen snel. 

In �9�� werd dan ook een tweede 
buurtschap in Dommelen opgericht, 
buurtschap Kloosterakkers. Gevolg 
was dat de naam van buurtschap 
Dommelen in Oud Dommelen werd 
veranderd.

1980
In �98� deed Oud Dommelen door 
diverse redenen niet mee aan het 
Corso. In november �98� wist het 
stichtingsbestuur van het bloemen-
corso in Valkenswaard toch weer 
enkele nieuwe enthousiastelingen 
bij elkaar te brengen. Er kwam een 
jonge bouwploeg vol nieuwe ideeën 
en werklust!

1990
Sinds �99� is Robert Claassen de 
vaste ontwerper. Met de wagen ‘The 
Sixties’ werd meteen de derde prijs 
behaald. In �99� echter kwam dan 
eindelijk waar zo lang naar was uit-
gekeken: met ‘�x�=9’ werd de eerste 
prijs in de wacht gesleept. Het was 
een enorme wagen waarop �6 kin-
derliedjes uitgebeeld werden.  
Ook was er een prijsvraag aan ver-
bonden, waarbij de kinderen in het 
publiek de liedjes moesten raden.   

In �99� werd het Kwalleballen voor 
het eerst georganiseerd door het 
buurtschap. Oud Dommelen had 
de boodschap van Stichting Bloe-
mencorso Valkenswaard omtrent 
vernieuwingen goed begrepen: het 
buurtschap liep stevig voorop in het 
creëren van een totaaltheater. Naast 
een prachtige wagen was er veel 
aandacht voor figuratie, theater en 
muziek op en rondom de wagen.

2000
Een spetterende wagen werd er 
gebouwd in 200�: ‘Let’s Dance’ met 
zo’n 30 swingende figuranten op de 
wagen. De wagens werden, mede 
door de toevoeging van figuranten, 
in de loop der jaren steeds duurder 
om te bouwen. Daarom werd in 
2004, naast het Kwalleballen, een 
nieuwe inkomstenbron gevonden 

in de vorm van sponsoring. In de 
jaren daarna bleef het buurtschap 
voortdurend aanwezig in de top 
van het corso. Voor een niet onbe-
langrijk deel was dit te wijten aan 
de sterke figuratie op en rondom de 
wagen, die met het jaar professione-
ler wordt. Een grote groep mensen 
houdt zich hier dan ook maanden-
lang mee bezig.

Historie Buurtschap Oud Dommelen



René Smeets (�905-�9�6) was 
beeldhouwer, keramist, meubel-
ontwerper, monumentaal kunste-
naar, glasschilder, wandschilder, 
batikker en 
kunstschilder. 
Daarnaast was hij 
oprichter en lange 
tijd directeur van 
de Akademie 
voor Industri-
ele Vormgeving 
Eindhoven (later 
Design Academy).
Hij woonde aan de Bergstraat in 
Dommelen en had daar ook zijn 
atelier. In dit dorp liet hij zijn 
spoor achter door het vervaardigen 
van vele muurschilderingen (o.a. 
embleem Dommelsch en scholen), 
ornamenten en de kerkramen van 
de Sint Martinuskerk.
Zo kwam het dat het toen nog 

jonge buurtschap Dommelen hem 
vroeg een wagen te ontwerpen 
voor deelname aan het bloemen-
corso in �96�. Dit werd de wagen 

‘Elegance’, en 
daarna ontwierp 
hij alle wagens 
voor Dommelen 
tot aan �9�5.
Ook maakte hij 
vele ontwerpen 
voor andere 
buurtschappen. 

Kenmerkend voor Smeets was de 
ornamentenstijl en deze was dan 
ook duidelijk terug te zien in de 
ontwerpen van de corsowagens.  
De wagens die hij ontwierp zijn 
daardoor gemakkelijk te herken-
nen. Hieronder enkele wagens 
die hij ontwierp voor buurtschap 
Dommelen. 

René Smeetsstraat
Op 9 juni j.l. werd een voorstel van het college goedgekeurd om het 
gedeelte van de Venbergseweg tussen de Irislaan en Het Broek te wij-
zigen in een nieuwe naam. Dit gedeelte gaat René Smeetsstraat heten.

2009
In 2009 bestaat Buurtschap Oud 
Dommelen 50 jaar en dit werd 
uitgebreid gevierd met een feestdag 
met een kindermiddag, reünie en 
feestavond bij Café Oranjeboom. In 
genoemde jaren bleek de jeugd de 
weg naar de bouwplaats te vinden. 

2014
Een topjaar van verjonging werd 
2014: vele jonge lassers, nieuwe 
leden in commissies, jonge figuran-
ten en de gemiddelde leeftijd van 
kartonners ging ook omlaag. Er werd 
vaak gesproken over het buurtschap 
“Jong Dommelen”.  
Gelukkig bleven de oudere bou-
wers ook actief en iedereen kon zeer 
tevreden zijn met de 6e plaats van 
de wagen Dag..Dag; een prachtig 
resultaat van de jonge bouwploeg. 
20�4 was ook het jaar dat ontwerper 
Robert Claassen afscheid nam als 
ontwerper en deze taak overdroeg 
aan ontwerper Jolijn Schoofs. Het 
gemeenschappelijke veld werd na 
het corso 20�4 verlaten en we kregen 
een eigen veld aan de Westerho-
venseweg “35”. Onder leiding van 

‘veldheer’ Marco werden de voor-
bereidingen voor het nieuwe veld 
ingezet.Het bestuur verandert ook 
haar structuur en er wordt voor een 
klein bestuur (4 personen) gekozen 
met een achterban van commissies 
en werkgroepen. Door de verhuizing 
namen we ook afscheid van de mate-
rialencontainer en werd alles keurig 
opgeborgen in een nieuwe oplegger 
en trailer. Een heuse keuken, materi-
aalrekken, geordende opslag … het 
waren elementen die voorheen als 
een droom, utopie gezien werden in 
Oud Dommelen maar nu verwezen-
lijkt werden.

2015
Een ontwerpersduo Jolijn Schoofs 
en Ted van Hout ontwerpt de wagen 
“Oud Nieuws”. Naast bouwactivitei-
ten is er ook aandacht voor de sociale 
contacten onder de bouwers. De 
bouwploeg groeit daar de jeugd kan-
sen krijgt in de organisatie. Uitdagin-
gen worden niet uit de weg gegaan. 
Vier wagens bouwen we dit jaar. 

En al het bovenstaande wordt op 
een professionele wijze bewaard 
en up-to-date gehouden door onze 
eigen archivaris Julian van den Boer: 
bezoek dan ook de website www.
ouddommelen.nl. 
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AANHANGER
BETONIJZER
BOUT
BUURTSCHAP
COLLECTE
CONTAINER
DAHLIA
DECORATIEF
DONATIE
DRAADEINDE
FIGURATIE
HAMER
LASAPPARAAT
LIJM
MOER
ONTWERP
OUDDOMMELEN
OUDNIEUWS
PLAKAPPARAAT
PRIKNACHT
SCHAREN
SEMICACTUS
TANG
TENT
VERGUNNING

Puzzel

Streep de woorden door in de 
zoeker en u houdt een uit-
spraak over.
Stuur deze uitspraak naar 
ouddommelen@gmail.com.  

Uit de goede oplossingen 
wordt één prijs geloot.  
Winnaar wordt bekend ge-
maakt op zaterdag �2 septem-
ber 2�.00 uur in de tent van 
ons buurtschap.
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Dit jaar misschien met wat minder 
bloemen door de opdracht van de 
Regiecommissie. Een groot deel 
van de wagen dient voorzien te 
zijn van andere materialen i.v.m. 
het thema: “Te mooi om weg te 
gooien”. Toch zal op de wagen 
van Oud Dommelen weer dui-
zenden (140.000) bloemen geprikt 
worden.

Elk buurtschap in Valkenswaard 
heeft een eigen veld en het veld 
van Oud Dommelen – �.�00 m² 
- ligt op het perceel Westerhovense-
weg “35”. In het veld zitten 2.500 
knollen.  
De opbrengst van alle velden 
wordt door de bloemencommissie 
Valkenswaard aan andere corso’s 
verkocht. 50% van het veld wordt 
gebruikt omdat we een deel als 
‘wisselveld’ gebruiken.  

Enkele dagen voor het eigen bloe-
mencorso plukt het buurtschap het 
veld kaal voor de eigen wagen.  
Op het veld staan vooral de kleu-
ren zwart, wit en geel en de klei-
nere partijen rood, roze oranje.  
 
Vanaf juli zal de veldcommissie 
de dahliaplant niet meer dieven of 
toppen; de plant mag doorgroeien 
en bloemen leveren. De bloemen 
worden dan wel geplukt maar 
nergens voor gebruikt. Uitzonde-
ring is de enthousiaste bloemen-
veld-medewerker die de bloemen 
gebruikt voor het kapelletje in het 
Brouwersbos.  
We doen dit tot ongeveer �2 au-
gustus omdat we op �9e augus-
tus de eerste echte pluk hebben. 
Valkenswaard plukt dan voor het 
Bloemencorso in Sint Jansklooster. 
Door een landelijke samenwerking 

van corsogemeenschappen leveren 
we aan elkaar. Zo levert Valkens-
waard aan Sint Jansklooster maar 
levert deze corsogemeenschap in 
het 2e weekend van september ook 
aan Valkenswaard.  
Valkenswaard heeft voor haar bloe-
mencorso ongeveer 2 miljoen bloe-
men nodig terwijl de opbrengst 
van alle eigen velden 500.000 bloe-
men is. De rest wordt dus gekocht 
bij andere corso’s maar die hebben 
ook bij ons gekocht volgens een 
vooraf landelijk vastgesteld bedrag 
per bloem.  
In de �e week van september is de 
laatste pluk; de plant bloeit nog 
volop maar we kunnen niet meer 
leveren; er zijn immers geen cor-
so’s meer. Een maand later gaan 
de knollen de grond uit en worden 
opgeslagen. Knollen die niet meer 
veel bloemen gaven worden ver-

nietigd. Voor 20�6 kopen we �.000 
nieuwe knollen in. We hebben er 
dan in totaal ruim �.500 knollen. 

Elke plant levert 8 bloemen dus 
in één pluk zouden wij nu 20.000 
bloemen van het veld kunnen 
halen maar dat is vaak de theorie. 
De natuur regelt vaak haar eigen 
zaken en teveel regen, iets te veel 
wind of droogte zijn oorzaken 
waardoor de theorie niet meer 
opgaat. Blij zijn we dan ook met 
een regeninstallatie en eigen put op 
ons veld.  
Medewerkers van het buurtschap 
en veldmedewerkers werken 
maanden op het veld. Knollen 
de grond in, onkruid schoffelen, 
bemesten, planten opbinden, 
bloemen plukken, knollen rooien. 
Een flinke klus maar zoals gezegd: 
zonder bloemen geen corso. 

Zonder bloemen geen corso
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Enkele spreuken, rijmpjes, mijmeringen van bouwers

 28

Beetje dichten en rijmen is ook leuk:

Jong en oud legt hier een las, bij Oud Dommelen in hun sas
Saamhorigheid zonder grenzen, tussen Oud Dommelnaars en forenzen

Voor even de social media aan de kant, we bouwen face-to-face en hand in hand
1,2,3,4 hoedje van papier, 1,2,3,4, bootjes van plezier

LAGE heide, HOGE prijzen
Buurtschap Oud Dommelen ‘haalt de krant’!

Oud Dommelen bouwt ‘oud nieuws’ en recyclet ‘nieuw ouds’  

Met een gezellige groep mensen toe 
werken naar die zondagmorgen dat de 
wagen af is en de tent uit komt rijden, 

daar doe je het voor.

Ik was 4 jaar oud toen ik be-
gon met bloemetjes voor prik-
ken, maar toen ik 9 jaar oud 
was kreeg ik de smaak echt 

te pakken met bouwen en nu 
doe ik nog steeds mee en vind 

ik het echt SUPER leuk!

Boeiend om met de talenten, die iedereen heeft, een wagen te bouwen. 

Ik ontmoet mensen in de 

tent die ik door het jaar 

heen niet veel zie, met 

telkens weer: “Hoe is het 

met jou en wat leuk dat je 

er weer bent”.

Het is vrijwilligers-

werk, het lijkt  

amateuristisch maar 

het is professioneel 

om een dergelijke 

wagen te bouwen. 

Niet alleen de leuke dingen 
doen maar ook de minder 
leuke: tent opruimen, tent 
afbreken, wagen afbreken.

Ja, er kunnen 

zelfs trouwerijen van 

komen.

Tis zoveel meer als een Dahlia Prikken !!!!

Veel verschillende men-

sen werken samen om 

hetzelfde doel te berei-

ken, de eerste plek.

Ik heb gemerkt dat er voor iedereen wel wat te doen is in de tent.

Ik ben graag figurant en 

de figuratie is een wezen-

lijk onderdeel van de   

presentatie van de wagen 

op het parcours.

Een collega van mij in Eindhoven zei dat ik gek ben: “Een wagen bouwen voor twee rondjes en dan weer afbreken”.

Hij is 
een keer komen 

kijken in de tent en zei: 
“Zo gek is dit allemaal 

nog niet” 

Tijdens het bou-
wen aan een 

wagen doe je ook 
nieuwe vriend-
schappen op.

Ik vind het geweldig om mee te werken aan een product uit de wijk.
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Via de Stichting Bloemencorso 
ontvangt elk buurtschap startgeld 
maar in een ander artikel in dit 
wijkboekje leest u een schema van 
inkomsten en uitgaven voor de 
bouw van een wagen. 

Het startgeld is �/�e deel van de 
inkomsten; we moeten dus 2/�e 
sprokkelen. We doen dat door een 
collecte in het eigen buurtschap en 
een speciale jaarlijkse actie onder de 
leden.  
Dit jaar onder de titel: 
“Geef ons de hand”.  
Een aanzienlijk deel van 
de inkomsten wordt 
tot stand gebracht door 
sponsoren, donateurs 
en adverteerders.  
Sponsoren kan je op  
diverse manieren doen; 
sponsoring met €  
(euro’s) of in natura 
(materialen, zaken 
voor de catering etc.).  
Dit jaar hebben we een 
nieuw sponsorbeleid 
en de sponsorcommissie 
is ijverig aan de slag gegaan.  
Direct bemerkten we dat er veel  
sympathie is voor ons buurtschap; 
dat deed ons goed! We ontdekten 
ook dat het nieuwe beleid her en 

der nog wat aangepast mag worden 
maar de basis voor het nieuwe spon-
sorbeleid is gelegd.  
Vele sponsoren en adverteerders 
werden de afgelopen weken bezocht 
door Mevr. A. Slaats, lid van onze 
sponsorcommissie.  
Het sponsorbord werd in eigen 
beheer geknutseld en heeft een pro-
minent plekje in de tent gevonden. 
We zijn blij met onze huidige – en 
nieuwe sponsoren.  

Op 4 september hebben we een 
sponsorbijeenkomst in de bouwtent; 
een klein bedankje van het buurt-
schap voor deze sympathisanten van 
ons buurtschap. 

Startgeld maar starten  
kunnen we dan nog niet…!
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WIJKBOEKJE 
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En laselectroden, koffie & thee, 
ranja, frisdrank, catering in het 
prikweekend, onderstellen, gereed-
schap, touw, lasapparaten … er 
komt altijd het een en ander kijken 
voordat de wagen op de 2e zondag 
in september de tent uitrijdt. 

En dan hebben we het nu even niet 
over een veld, knollen, onkruid, 
schoffelen, opbinden, plukken, 
rooien etc.  
Naast dit alles hebben we veel hand-
jes nodig. Handjes voor de bouw 
van de wagen, het onderhoud op het 
veld, de collecte, het rondbrengen 
van de wijkboekjes, de contacten met 
sponsoren, etc. etc.
Zonder handjes 
geen corsowagen!! 
Jaarlijks organi-
seert het buurt-
schap een speciale 
financiële actie en 
gaan leden op pad 
om giften te ont-
vangen. 

In de afgelopen jaren kon u al een 
stukje stof kopen in de actie  
“Couture Coupure” of een “kasco-
de” voor het kraken van de kas.  
Acties die het noodzakelijke extra 
geld binnenbrengen omdat we ook 
moeten investeren. Investeren in 
nieuwe materialen maar ook voor 
het opbouwen voor een financiële 
buffer voor mindere tijden. 

U kunt een handje kopen voor  
5 euro. Het handje hangt dan in de 
tent en uw naam komt in een hoge 
hoed. Op prikzaterdag 2�.00 uur 
trekken we uit de hoed enkele  
namen. Misschien bent u wel de  
winnaar van een prijsje. 

€’s – betonijzer – constructie-
materiaal – karton – kranten ….

Bergstraat

Hyacinthlaan

Groenstraat

Martinusplein
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Gewoon lekker Dommelsch


