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Een groeiend buurtschap

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:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

18:30-21:30uur
9:30-17:30uur en van 18:30-21:30uur
9:30-17:30uur
9:30-17:30uur en van 18:30-21:30uur
9:30-17:30uur en van18:30-21:30uur
9:00-15:00uur

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

De titel zegt het al: Een groeiend buurtschap! Niet alleen
mogen wij ons verheugen in een groeiende groep jeugdige
bouwers die ook dit jaar weer staan te popelen om te beginnen aan de wagen voor dit jaar, maar ook Oud Dommelen
zelf groeit. Denk aan de nieuwe wijkjes bij de Kerkakkerstraat en op het terrein waar vroeger bouwbedrijf Baken haar
domicilie had maar vooral ook aan Lage Heide waar in hoog
tempo nieuwe woningen verrijzen.
Ons buurtschap zal dan ook dit jaar zeer actief zijn om de
nieuwe bewoners kennis te laten maken met ons buurtschap.
Wie zijn we? Wat doen we in de tent? En bovenal: Wat kunnen we onze bewoners bieden.
Niet alleen het voor U liggende wijkboekje geeft informatie
maar wij gaan ook diverse activiteiten organiseren zodat
mensen op een ludieke manier kennis met ons kunnen maken. Los hiervan is natuurlijk iedereen ook welkom in onze
tent aan de Narcislaan.
Kom langs, de koffie staat klaar en al pratend met de aanwezige bouwers zult U ervaren dat wij een boeiende hobby
hebben en bovenal, dat wij een gezellige hobby hebben!
Wij hebben voor iedereen, van jong tot oud, hoog of laag
begaafd, autochtoon of allochtoon veel te bieden!
Geniet van ons wijkboekje en we zien U graag in onze tent.
Walter Gelten, voorzitter

Uitnodiging aan alle inwoners van buurtschap Oud Dommelen
PRIKWEEKEND: twee dagen en twee nachten bloemen voorsteken en
bloemenprikken: 9 september (vanaf 6 uur ‘s avonds) t/m zondagochtend 11 september (tot 6 uur ‘s morgens).
Wilt u oud
- Vele handen maken licht werk: in de tent en op het veld
ijzer kwijt: we
- Steun ook onze collecte in de week van 20/8 - 3/9
hebben een
- Kom eens een kijkje nemen in de tent
ijzercontainer.
- Doe mee aan de actie: “Huur een tegel in de bouwtent”
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Bronzen buurtschapssteuntje

Donateurs
Zilveren buurtschapssteuntje

Autoservice Ronde
Ayuta, Praktijk voor Gezondheidsklachten
Fam. Piet Swinkels
Jan van Gerven Schilderwerken
Margriet Hennekens Beeldhouwster
Massages en Mindfulness Debbie Morren
Optiek Beeks
Praktijk Martina van Brunschot
Restaurant De Broertjes
Roest Studie Coaching
Roothans Ijzerwaren
Topsquash & Fit
Walter Hoevenaars
Pitt Fietsen
Willems en Smeets Notarissen

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

New Orleans Funeral
Een afscheid van een overledene hoeft niet per se een verdrietige gebeurtenis
te zijn, bewijzen bijvoorbeeld de dixielandbandjes in New Orleans. Een feest
voor de doden, zo wordt een begrafenis in New Orleans ook wel genoemd.

Dixieland

Een traditionele begrafenis in de Amerikaanse staat New Orleans is een
viering van het leven. Met live muziek wordt de geliefde overledene geëerd.
Van ‘Just A Closer Walk with Thee’ tot ‘When The Saints Go Marching In’,
symboliseren de reis van het leven. “Doomsday”van Elvis Perkins had een
sterke voorkeur voor de Oud-Dommelse ontwerpers.
Een typische dixieland jazz-begrafenis begint met een mars naar de begraafplaats door familie, vrienden en buren, begeleid door de band. Na het laatste
afscheid en het ‘loslaten’ van het lichaam verandert de sfeer van de ceremonie. De muziek wordt opzwepender en er wordt uitbundig gedanst, waarmee de toeschouwers het leven van de overledene vieren.
Degenen die de jazzband alleen maar volgen om van de muziek te genieten, worden ‘the second line’ genoemd. Hun manier van dansen, waarin zij
wandelen en soms draai aan een parasol geven of een zakdoek in de lucht
houden, heet ‘second lining’.

Oud-Dommelen koos er voor om enkele absurdische zaken, wat vaak de
schilderijen van Jeroen Bosch kenmerken, op te nemen in de wagen.
Denk aan de zeepaardsaxen, de koetsier met een klarinetmondstuk-gezicht,
violen die uitmonden in een vissenstaart en zullen ongetwijfeld tijdens de
bouw nog zaken toegevoegd of veranderd worden.
Dat is ook typisch Oud-Dommelen: een tekening laten groeien!


Bloemencorso 2016:
“Fantastische visioenen”
Thema en invulling door buurtschap

Corso Valkenswaard zal tezamen met vele andere evenementen in 2016,
op geheel eigen wijze invulling geven aan de herdenking van Jheronimus
Bosch 500. Het thema van Corso Valkenswaard in 2016 is ‘Fantastische Visioenen’vrij vertaald naar Jeroen Bosch. Elk buurtschap zal, geïnspireerd
door Jheronimus Bosch, zijn eigen visioen creëren. Hierdoor ontstaan 14
rijdende kunstwerken ‘vrij naar Jheronimus Bosch’. De corsowagens zullen het publiek verbazen, maar ook rondom de praalwagens zijn fraaie
theatrale acts te bewonderen!

Wie is Jheronimus Bosch?

Jheronimus Bosch, ook wel Jeroen Bosch of
Hiëronymus Bosch genaamd werd geboren
in ’s-Hertogenbosch in 1450 als Jheronimus
van Aken als telg van een bekende schilder
van satirische voorstellingen. De familie van
Aken was een echte familie van schilders.
Hoewel omringd door traditionele schilders
ontwikkelde Jheronimus al snel een eigen
uitgesproken schilderstijl, een vernieuwende
stijl die hem al tijdens zijn leven beroemd
maakte. Hij stierf in 1516 op zesenzestigjarige
leeftijd.
Zijn werk laat de mens zien als een slaaf van begeerte, van hebzucht en lust
waarbij hij nadrukkelijk verwijst naar het laatste oordeel. Zijn schilderijen
bevatten veel - in vrijwel elk detail - symboliek en daarnaast bijzondere toevoegingen van monsters en demonen of ‘grappen’ zoals een vierde koning in
zijn driekoningendrieluik. Enkele eeuwen na zijn dood werd hij daarom van
ketterij beschuldigd.
De ontwerpers Jolijn Schoofs en Ted van Hout van ons Buurtschap hebben
niet gekozen voor een satire of het laatste oordeel (vaak hel en verdoemenis) zoals Jeroen Bosch dit vaak beschreef/schilderde. De vrijheid van deze
ontwerpers in de vertaling van “hun” Jeroen Bosch deed de tekst die u
vindt op de volgende pagina, ontstaan bij het ontwerp: Slotakkoord.


Slotakkoord
Jeroen Bosch verwees in zijn kunstwerken vaak naar duivels, vuur en
hel. Hij werd ook wel “den duvelmakere” genoemd. Tegenwoordig gelooft er bijna niemand meer in de hel: oma die dood is, wordt “een sterretje aan de hemel”. Misschien is er in de dood niets, geen zorgen, geen
pijn. Misschien komt iedereen in de hemel, is de dode weer samen met
alle overleden dierbaren en vrienden. In de hemel is het feest, alle overleden dierbaren zijn weer samen. Pijn en leed bestaan niet meer. Een
groot feest. Na een leven vol moeten, is de dood heerlijk ont-moeten.
Oud Dommelen bouwt in 2016 een wagen met de titel “Slotakkoord”.
Een visioen over sterven. Het einde van een mens kan net zo gevierd
worden als het begin. Over een mooi afscheid als afsluiting van een mooi
leven. In andere culturen wordt de dood gevierd, met vrolijke kleuren en
muziek. Wij bouwen een rouwstoet, met muziek en dans, om het leven te
vieren. Het ontwerp stelt een rouwkoets voor.



Met dieren, omdat Bosch in zijn kunstwerken vaak dieren gebruikt voor
de symboliek. En met muziekinstrumenten, omdat die altijd zorgen voor
levendigheid. Zeepaarden staan voor rust en vrijheid, de rust en vrijheid
die de dood kan brengen.
De violen staan voor vluchtigheid
en de harp voor de heilige drie-eenheid. De goudvis staat symbool
voor welvaart, rijkdom en geluk,
wat de nabestaanden de doden
Waarom is dit nou geïnspireerd op
gunnen. Rondom de wagen loopt
Jeroen Bosch? In zijn schilderijen zit
een rouwstoet, zoals die te zien zijn
altijd een verwijzing naar hoe het was
in New Orleans, met dans, muziek
(paradijs), hoe het nu is (zondig) en
en zang. Ze spelen “Doomsday”van dat het later allemaal slechter wordt
Elvis Perkins. Eerst rustig, droevig,
als er niks verandert (dood en hel).
later swingender, zoals uitvaarten
Het is dus eigenlijk niet wat in
meestal uiteindelijk best gezellig
Jeroen Bosch zijn tijd gangbaar was
zijn, omdat familieleden en vrien(dood=slecht), maar de gedachte van
den elkaar weer treffen.
nu (dood=rust).

Inspiratie
Jeroen Bosch
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met een persoonlijke
noot op financieel gebied
voor vermogenden, ondernemers
en particulieren
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MÉÉR WAARDE

Figuratie
Met wat gezonde spanning voelbaar in onze buik wachten we de ontwerppresentatie van dit jaar af. Net als iedereen zijn we natuurlijk benieuwd
naar het nieuwe ontwerp. Maar bij ons draait het deze avond toch vooral
om de nieuwe uitdagingen die ons als figurantencommissie ongetwijfeld
weer te wachten staan.
Na deze avond zijn twee belangrijke dingen ons duidelijk geworden.
Dat is in eerste instantie dat zowel dans als muziek dit jaar een grote rol
spelen en daarnaast is ons bekend geworden dat het weer een grote groep
figuranten gaat worden.
Toch zijn dit uitdagingen die ons niet afschrikken
en die we vol goede moed tegemoet zien. Onze
commissie zit dit jaar namelijk vol frisse energie
wat onder andere komt door de uitbreiding van
de commissie met een aantal nieuwe leden.

Dit jaar is er weer live muziek op de wagen,
muziek horende bij een ‘New Orleans funeral’, de
muziek zal live gespeeld worden door 14 muzikanten. Deze zullen zich voor en op de wagen bevinden.
Naast deze muzikanten zijn er 17 figuranten die voor en naast de wagen
lopen. Onder deze groep zal zich een vaandeldrager bevinden en de rest van
de figuranten stellen de begrafenisstoet voor. Zij zullen in eerste instantie
treuren om de overledene en later het leven gaan vieren. Het zal dus een
swingend geheel worden.

Voor ons als figurantencommissie is er dus weer genoeg
werk te doen. Er zullen allerlei kledingstukken gemaakt
en gekocht moeten worden. Van gilets tot tule rokjes en
van parasols tot sjerpen.
Daarnaast dragen de figuranten ook accessoires zoals
bijvoorbeeld hoedjes en opzichtige kettingen.
Mocht iemand deze toevallig nog in de kast hebben
liggen en er niks meer mee doen, dan kunnen ze altijd
afgegeven worden in de tent. Ook houdt onze commissie
zich bezig met de schmink, het haar en het spel van de figuranten.
Zeker geen onmogelijke klus, maar zoals
één van de meest gebruikte spreekwoorden
binnen ons buurtschap zegt: vele handjes
maken licht werk! Nu hebben we al een
hele gezellige groep voor het maken/
knutselen van de pakken maar wat extra
hulp kunnen we altijd gebruiken.

Dus lijkt het je leuk om eens een avondje
mee te helpen of eens te kijken wat er allemaal komt kijken bij de figuratie: schroom niet, elke dinsdag zijn we aanwezig
in de tent om aan de figuratie te werken en daarbij is iedereen welkom!
Tot ziens in de tent, de figurantencommissie

Figuranten Corso 2015
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De collecte is een erg belangrijk
onderdeel van onze inkomsten
								
Het bouwen van een corsowagen kost ons buurtschap zo’n
€ 10.000,--. Naast het startgeld van Stichting Bloemencorso en
de donaties van onze sponsoren is de collecte in onze eigen
wijk één van de belangrijkste inkomstenbronnen om onze
wagen te bekostigen.
Wij hopen dat u ons ook dit jaar goed wilt steunen.

Kostenoverzicht corsowagen

Financiën in een ijzercontainer
In dit wijkboekje wordt ook het financiële
huishoudboekje van het buurtschap uitgelegd.
Jaarlijks zijn we op zoek naar mogelijkheden
voor het:
• Verhogen van onze inkomsten
• Verlagen van onze uitgaven
Een belangrijke bron van inkomsten (en dus het
beperken van kosten containers) is een ijzercontainer bij de tent. Iedereen kan en mag hier
overtollig ijzer deponeren.
De opbrengst van deze container dekt voor een
deel de kosten van de afvalcontainers.
De container staat vanaf eind juni bij de tent.

Ludieke (financiële) actie

Van 20-08 t/m 03-09-2016 houden wij onze jaarlijkse collecte

Elk jaar worden bouwers van het buurtschap (we heffen geen contributie!)
gestimuleerd om een bijdrage te leveren voor de jaarlijkse ludieke financiële
actie. Dit jaar verhuren we tegels van onze bouwplaats.
25 jaar geleden hielden we deze actie ook maar bij vele leden van ons buurtschap is dit geschiedenis, welke men niet meegemaakt heeft.
Een herhaling kan dus! U steunt als huurder ons buurtschap.
Niet enkel door het feit dat wij op uw tegel onze wagen bouwen maar ook
door het huurbedrag (€ 5,00 per tegel).

Heeft u onze collectanten gemist?
U kunt uw donatie ook naar ons overmaken.
Op rekeningnummer NL 58 RABO 0111 810 426 t.n.v.
Buurtschap Oud Dommelen.
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“Het mooie van dit is het contact met je dorpsgenoten”
Het bestuur van bloemencorso buurschap “Oud Dommelen” kwam op het
idee mij te vragen een stukje te schrijven voor het wijkboekje.
Wie ben ik? Ik ben Bep Wienholts en woon onder de rook van de corsotent
in de Anemoonlaan.
Ik kom al ongeveer 26 jaar in de blauwe tent aan de Narcislaan, eerst om
mijn zoon Geert om 20.00 uur uit de tent te halen. Hij was toen een jaar of
6/7 en moest op tijd naar bed; je leert dan automatisch verschillende mensen
kennen en onder het genot van een corso-tent-pilsje komt de gezelligheid al
vlug boven drijven en ga je vanzelf iets betekenen voor het buurtschap “Oud
Dommelen”.
Je begint met speldjes in de dahlia’s te duwen. “Kom eens op de wagen prikken” riepen ze tegen mij maar ik ben niet zo’n goede prikker. Dat wordt je
wel geleerd! Geweldig zijn de sociale contacten, er werd gelachen en er werd
ook gegromd. Dan kwam er weer een kapel muziek maken. En kwam een
kastelein soep brengen. De frietboer bleef niet achter en bracht snacks.
Zo gingen we de priknacht in.
“Bep wil je de corso wagen zondagmorgen uit de tent trekken, hij
is zo zwaar om hem over het gras
te duwen?” De graafmachine werd
gehaald en het was geregeld.
“Bep, de oude schaftwagen moet
straks weer weg als de bouwplaats
is op geruimd!” Een tractor werd
gehaald en de schaftwagen was weg.
Dan word je gevraagd om collecte
te lopen voor het buurtschap “Oud
Dommelen”; meestal de week voor
Dommelen kermis en samen met
mijn vrouw Ans gaan we op pad, we
krijgen een wijk toebedeeld. Men waardeert ons buurtschap, ze wensen je
veel succes met de bouw, je maakt een praatje met de bewoners en je vraagt
of ze een keer in de tent komen kijken, dat doen de meeste mensen wel.
Sinds vorig jaar ben ik ook betrokken bij het dahlia veld; dat doe ik liever als
in de tent werken.
20

Het is dahlia knollen poten, het is schoffelen en het veld schoon houden.
Dan de dahlia’s plukken en in het najaar de knollen weer uit de grond halen.
Het mooie van dit is het contact met je
dorpsgenoten. Op het veld zijn een tiental vrouwen dahlia’s aan het plukken.
Op mijn roep: “Oh, is de libelle bus ook
weer gearriveerd”, een gekakel van
jewelste. De dahlia’s in al hun kleuren
geeft je een heerlijk gevoel.
Ze worden ook geplukt voor andere
corso’s in Nederland. Af en toe komt een
corsowagen op regio tv en dan denk je:
“Zijn dat misschien wel onze dahlia’s?”
Afgelopen jaar bouwden we de wagen
“Oud nieuws”. Tijdens het prikweekend was het een drukte in de corsotent
met veel jeugd, papa’s, mama’s, opa’s en oma’s. Op een gegeven moment
wel 150 mensen in de tent. Een oproep voor de nieuwe bewoners Lage Heide
/ Meerishof / Gertrudisdal: “ Kom ook een keer in de tent kijken; je kantoorpak aan de kant, de spijkerbroek aan en: betonijzer buigen, lassen, karton
plakken of koffie zetten”. Ook de dames kunnen plakken en diverse werkzaamheden verrichten, voor iedereen is er wel wat te doen. Gezellig buurten
hoort er ook bij. Kom naar de blauwe tent, maak een praatje met de ontwerpers, laat je informeren wat een corsowagen bouwen inhoudt.
Het leukste en mooiste van corso buurtschap “Oud Dommelen” is corso zondagmorgen. De zeilen glijden van de tent, de slaperige ogen van de prikkers
die de zeilen weer opvouwen, de gebakken eieren met ham of kaas die volop
genuttigd worden, de laatste pilsjes die gedronken worden, de eerste buurtbewoners die staan te wachten wanneer de wagen echt uit de tent gereden
wordt. En dan komt de corsowagen langzaam in beweging vanuit de tent:
“O wat is ie mooi”!!! De corsowagen vertrekt naar Valkenswaard, en dan is
het stil op de bouwplaats, en dan stop ik nu met mijn schrijven.
Beleef het ook eens en kom naar de tent!
Bep Wienholts
21
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Het bouwen van de wagen(s) en het maken van
kleding en attributen voor de figuratie vraagt om
een optimale samenwerking in een vriendschappelijk sfeer hoewel er af en toe ook wel een zucht
geslaakt en een opmerking gemaakt mag worden.

Saamhorigheid in
allerlei vormen
Naast dit noodzakelijke werk hebben we ook oog en
tijd voor andere, sociale contacten tussen de leden
van ons buurtschap.
Een quiz in onze trailer, een speurtocht in de tent,
een vossenjacht voor de buurt, een letterspeurtocht, een fietstocht, een Adventure Golf, een Jeroen
Bosch-je …. etc.
Deze activiteiten verhogen de sfeer, die broodnodig
is om tot het eindproduct: “Slotakkoord” te komen.
Af en toe even de spanning van de bouw weghalen
en samen even dollen, plezier maken en werken aan
een sfeer waarin het voor iedereen goed vertoeven is.

25
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Puzzel en win vrijkaarten
voor het Bloemencorso
Onder de inzenders worden 4 kaarten verloot!
Stuur de antwoorden op de vijf vragen op voor 4 september naar
ouddommelen@gmail.com
Vergeet ook niet uw naam en adres te vermelden zodat de kaarten bezorgd
kunnen worden.

1

Wie was de tekenaar van 1e prijs
winnaar “Morgenstond”?

2

3

Wat bouwde “Oud Dommelen” voor de
opening van de “poot van Metz” in 1994?

Hoeveel “mannen” konden
op de fiets in 1996?

4
5

Wat is de titel van de wagen van
buurtschap Oud Dommelen in 2016?

In welk jaar werd buurtschap
(oud-) Dommelen opgericht?

27
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Bloemencorso Valkenswaard:

Buurtschap Oud Dommelen:

een cultureel evenement in een sociaal-maatschappelijke context

drie maanden een ontmoeting - bouwplek voor jong en oud.
twaalf maanden per jaar een organisatie waarin voor iedereen
een plekje is

Het bloemencorso in Valkenswaard komt voort uit de
bevrijding van deze plaats in september 1944.
Na jaren van optochten met versierde fietsen en
bolderwagens trok op 17 september 1953 het eerste
bloemencorso door de straten van Valkenswaard.
In die beginjaren waren de wagens nog ‘eenvormig en
vrijwel symmetrisch van opbouw’.
Vandaag is Bloemencorso Valkenswaard een spannend
spektakel van dahlia’s, techniek, toneel en muziek.
Zeg maar gerust een rijdend openluchttheater.
Met de jaren werden de wagens groter en complexer.
In 1963 werden er ruim
150.000 dahlia’s in het hele
corso verwerkt. Bij datzelfde bloementotaal op
één wagen spreken we nu
van een kleine wagen: de
totale optocht telt vandaag
de dag bijna 3 miljoen
bloemen.
Men ging ook de mogelijkheden van constructietechniek en bewegende onderdelen verkennen en later ook
van theater en (live-)muziek.
In 1994 werd het feit dat Valkenswaard 50 jaar
geleden werd bevrijd gevierd met een corso in het
thema ‘Verhalen van Vrijheid’. Sindsdien heeft het
bloemencorso een jaarlijks wisselend thema.
In diezelfde periode groeide Bloemencorso Valkenswaard uit van een optocht naar een dagje uit voor het
hele gezin. Met de themabraderie, jongerenpleinen,
straattheater, live-muziek en ander cultureel vermaak
biedt het corso iedereen zijn eigen vermaak.
In 2013 vierde het bloemencorso haar 60 jarig jubileum
en werd het erkend als Nationaal Immaterieel Erfgoed.
30

Vanaf 1959 bouwt Oud Dommelen een wagen voor het Bloemencorso
Valkenswaard. In de afgelopen jaren werd de bouwtent meer en meer een
ontmoetingsplek voor jong en oud waarbij er samen gewerkt wordt aan de
bouw van de wagen.
Een bouwcommissie met een nestor van 52 jaar en vier jonge bouwers met
een gemiddelde leeftijd van 19 jaar als mooi voorbeeld voor de verjonging.
We mogen met trots zeggen dat we de mooiste hangplek van Oud Dommelen hebben maar gehangen wordt er niet; er wordt gelast, getimmerd, gediscussieerd, gelachen, gemopperd, geplakt, geknipt, opgeruimd,
overlegd en kleding vervaardigd. Oudere bouwers coachen en
leren de jeugd om een bijdrage te leveren aan de bouw van de
wagen maar ook aan de organisatie van het buurtschap.
Drie maanden lang elke avond een twintigtal mensen in de
tent… op corsovrijdag – en zaterdag honderd buurtgenoten, jong
en oud, in de tent.
Voorprikken, samen aan de koffie, de ranja smaakt en het biertje
ook: 200.000 dahlia’s worden op de wagen geprikt.
Vol trots krijgt het proces in het buurtschap kleur en rolt er op zondag een
kleurrijk product uit de tent. Dit jaar de wagen: Slotakkoord.
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“KEI GEZELLIG”
Hallo, ik ben Kira Jansen. Ze hebben mij
gevraagd of ik een stukje wilde schrijven in
het wijkboekje.
Toen ik 7 jaar was ben ik begonnen bij de bloemencorso met de spijkers in de bloemen prikken.
Dit vond ik zo leuk dat ik samen met ons mam elke
dag terug kwam.
Dit deed ik elk jaar opnieuw en begon het steeds leuker
te vinden. Ik ging op een gegeven moment ook elke dag
kartonnen en papier plakken. Ik ben dit gaan doen omdat
het mij heel leuk leek, maar het is gewoon KEI GEZELLIG.
Na 3 jaar, dus toen ik 10 was mocht ik voor het eerst
beneden op de wagen prikken.
Het jaar daarna mocht ik al een steiger
hoger, inmiddels zit ik al bovenaan op
de wagen te prikken.
Toen ik 12 jaar was, ben ik gevraagd
om figurant te zijn, ik moest op de wagen
zitten en net doen alsof ik in een dagboek
aan het schrijven was.
Dit was 1 dag van te voren gevragen en
moest dus, omdat ik niet meer kon repeteren,
improviseren. Dit is heel goed gegaan, want ik
kreeg veel complimenten.
Het jaar daarna ben ik weer gevragen voor
figurant en moest toen op de wagen in het zeil
klimmen en op de uitkijk staan. Ook dit was
heel leuk en goed gegaan.
Ik ben ook dit jaar weer figurant en hopelijk wordt het weer net zo
gezellig als de andere jaren, maar dat zal wel want bloemencorso
OUD DOMMELEN is gewoon de LEUKSTE EN GEZELLIGSTE
club waar je maar kunt zijn.
Ik heb er weer zin in om te gaan bouwen en prikken!
groetjes en tot in de tent
KIRA
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Bouw van de wagen

2016
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Drie maanden en een weekend

Vanaf medio juni staat in het buurtschap Oud Dommelen – bestaande uit
de wijken ‘Lage Heide’, ‘Bloemenbuurt’, ‘Vrouwendalen’, ‘Brouwershof’,
‘Meerishof’ en ‘Gertrudisdal’ aan de Narcislaan een tent.
In 2016 wordt deze op maandag 12 en dinsdag 13 september afgebroken.
Drie maanden is deze tent een ontmoetingsplek en werkplek voor vele
wijkgenoten.
Iedereen is van harte welkom: jong of oud, handig of niet zo handig, etc.
Drie maanden?????
In november starten de ontwerpers met het denkproces
voor een nieuwe corsowagen want op de 1e zaterdag
van de maand november wordt het nieuwe thema
bekend gemaakt.
De veldcommissie heeft dan al weer de knollen
gerooid en een deel van de knollen wordt
opgeborgen in een vorstvrije ruimte; ze
blijven echter onder controle staan van
de veldheer.
In april gaat de sponsorcommissie van start en in mei filosofeert de figuratiecommissie
over bijpassende muziek,
theater en kleding bij
het inmiddels
bekende idee voor
de corsowagen van
het buurtschap.
In april gaan ook
de knollen weer de
grond in.
In de maand mei
komen de commissies karbeheer en
prikweekend bij
elkaar.
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De bouwcommissie is dan al weer enkele weken doende met het maken van
bouwtekeningen.
De webmaster werkt de website bij en vanaf mei begint hij aan de vervaardiging van dit wijkboekje. En ondertussen ook nog een wijkposter maken.
Vanaf medio juni komen de bouwers van Oud Dommelen regelmatig naar
de tent en wordt er ’s avonds en regelmatig op zaterdag gewerkt.
Het leuke aan deze hobby is dat je een product maakt met anderen en dat
de kwaliteiten van iedereen benut kunnen worden. Degene, die de koffie en
thee zet is van even grootte waarde als de constructeur.
Zo heb je ook bouwers, die in het begin weinig komen omdat ze geen vaardigheden hebben in lassen en betonijzer “kneden” maar zijn weer
van de partij zodra het eerste karton op de wagen kan.
Enkele bouwers werken thuis achter het naaimachine aan de kleding van de figuratie
maar ook een groep werkt in het
“knutselatelier” in de tent:
attributen voor de
figuratie maken
of achter het
naaimachine wat
meegebracht is.
Voor iedereen
is er dus wat te
doen in de tent
en ….genieten
bouwers ook van
belangstelling uit
de buurt.
Kom gerust eens
binnenwandelen……
de koffie/thee
staat vaak klaar!
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Colofon

Wij bedanken alle
buurtgenoten voor de
hulp en ondersteuning
aan onze wagen.

Lay out:
Julian van den Boer
Redactie:
Jos van Leeuwen
Advertentie-aquisitie:
Ankie Slaats
Foto’s: Hans Otten, Julian, Jos

“Slotakkoord”:
2 wagens, 31 figuranten,
8 wagenbegeleiders,
10 duwers, 2 chauffeurs

www.ouddommelen.nl

facebook.com/
ouddommelen.nl

Groenstraat

Martinusplein
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Tekening van
Jari van Lieshout

44

