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Het stokje wordt overgedragen
Graag stel ik me bij deze aan u voor. Na 15 jaar heeft Walter Gelten het
voorzittersstokje aan mij, Remy Schellens, overgedragen. Na een paar jaar
de functie van secretaris ingevuld te hebben, heb ik dit jaar de overstap
gemaakt naar de functie van voorzitter. Ik maak graag van de gelegenheid
gebruik om Walter, ook hier, nogmaals te bedanken voor zijn grote inzet
tijdens zijn voorzitterschap. We zijn blij dat hij te kennen heeft gegeven
actief te blijven binnen ons buurtschap.
Behalve een nieuwe voorzitter is het bestuur uitgebreid met twee nieuwe
bestuursleden, namelijk Michiel de Kort en Roel Vissere. Beiden zijn al
verschillende jaren betrokken bij de bouw van de wagen en zullen nu ook op
bestuurlijk niveau mee gaan draaien. We zijn dan ook trots op de uitbreiding
van ons bestuur waarbij ook de jeugd intensief betrokken wordt.
Inmiddels staat onze tent alweer een tijdje in de wijk en zijn we hard aan het
werk aan een nieuwe corsowagen. Wat er allemaal bij komt kijken, leest u
onder andere in dit wijkboekje.
Steeds meer mensen uit de wijk weten inmiddels gelukkig de weg naar de
tent te vinden. Toch hopen we met dit boekje nog meer nieuwsgierigheid op
te wekken.
We zijn immers een buurtschap voor en door de buurt. Wellicht bent u
nieuwsgierig naar de bouw van de wagen? Of heeft u zin om een handje te
helpen met de bouw van de wagen? Of wellicht met allerhande hand-enspandiensten? Of misschien heeft u gewoon zin in een heerlijk, vers gezet,
kopje koffie? Uiteraard is iedereen meer dan welkom om een kijkje te komen
nemen in de tent. Kom gerust langs, en loop dan meteen even binnen.
De koffie staat klaar!
Remy Schellens, voorzitter
Het bestuur van het buurtschap Oud Dommelen
bestaat uit Remy Schellens voorzitter, Rolf Rosenbrand secretaris,
Henriette Tijm penningmeester, Roel Vissere bestuurslid materialen,
Michiel de Kort bestuurslid bouw. Daarnaast kent het buurtschap een 10-tal commissies waarin vele bouwers zitting hebben. De diversiteit van werkzaamheden in
commissies en in de tent is erg groot zodat er voor iedereen wel wat te doen is.
Speciaal willen we vermelden de werkzaamheden op ons veld aan de Westerhovenseweg “35”; vanaf begin mei t/m medio oktober zijn hier vele werkzaamheden te
verrichten onder het motto: “zonder dahlia’s geen corso”. U kunt hiervoor contact
opnemen met onze coördinator op het veld Marco van Poppel 06-47055472.
Hebt u vragen over zaken van ons buurtschap, stel ze gerust: info@ouddommelen.nl
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Bronzen buurtschapssteuntje
Allround Printing
Café De Fantast en Willem II
De Senaat danstheater
Daros metaal
De Heerlijkheid Grandcafé
Dierenkliniek Dommelen
Dommelsche Watermolen
Duisenburgh
Familie M.P.F. De Nier
Schellens metaalbewerking

Henny Overdulve sierbestrating
I Colors
Kapperlijn
Keersop Projectontwikkeling
Verberne Keurslager
Bommel partycentrum
Praktijk Dommelen
Schoonheidsstudio Essee
VB Groep

Donateurs prikweekend
Winkeliers van De Belleman
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Gouden buurtschapssteuntje

Donateurs

Zilveren buurtschapssteuntje
Autobedrijf Piet Bosmans
Horizon kinderopvang
Hoeve ijs
Daams Houthandel



Auto Service Ronde
BreSaa Haarverzorging Huidverbetering
Familie Piet Swinkels
Margriet Hennekens beeldhouwer
Mebatec
Beeks Optiek
Schoonheids- en Pedicuresalon Amar
Broertjes restaurant
Roothans IJzerwaren
De Belleman Sport- en ontmoetingscentrum
Topsquash & Fit
Familie Walter Hoevenaars
Willems en Smeets Notarissen

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


Welkom in onze tent aan de Narcislaan
Een speciaal welkom voor de nieuwe bewoners van ons
buurtschap in Lage Heide, Meerishof en rondom het
Gertrudisdal. En een herhaald welkom voor de vele,
bekende sympathisanten en enthousiaste bouwers in het
buurtschap Oud Dommelen.
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In dit artikel geven wij u uitleg over het Bloemencorso Valkenswaard in het
algemeen en het buurtschap Oud Dommelen in het bijzonder.
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.

Voor iedereen is er wel wat te doen in de tent.
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,

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 waar er samen gewerkt wordt aan de
bouw van de wagen. Op deze ontmoetingsplek wordt gelast, getimmerd,
gediscussieerd, gelachen, gemopperd, geplakt, geknipt, opgeruimd, overlegd en kleding vervaardigd. Koffie wordt regelmatig vers gezet.

de ranja smaakt en het biertje ook: 210.000
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:
‘de Vliegende Hollander’.
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met een persoonlijke
noot op financieel gebied
voor vermogenden, ondernemers
en particulieren
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MÉÉR WAARDE

De Vliegende Hollander
Dit jaar bouwt “Oud Dommelen” ‘de Vliegende Hollander’
in het kader van het thema: 65 jaar Efteling in bloemen.
Het ontwerp is van het ontwerpersduo Jolijn Schoofs en
Ted van Hout.
Enkele elementen uit hun elavator pitch m.b.t het ontwerp:
• Wij zijn geïnspireerd door de Vliegende Hollander.
Deze attractie spreekt ons erg aan door de spanning, de vormgeving en
m.n. ook het verhaal
• Het meest bijzondere van de attractie is de splash die de boot in het
water maakt. Wij verbeelden de Vliegende Hollander als een leeuw, een
leeuw is een herkenbaar onderdeel in de vormgeving van de attractie

Het verhaal van de Vliegende Hollander; voor u geplukt
uit Wikipedia:

Een versie van de sage wil dat de Hollandse kapitein, Willem van der Decken
erop stond om op paasmorgen, ondanks de slechte weersomstandigheden
en tegen de zin van zijn vrouw, met zijn VOC-schip de haven te verlaten op
weg naar Oost-Indië.
Het was immers een machtsstrijd om zo snel mogelijk naar Batavia te varen
en de kapitein had geen tijd te verliezen. Weer of geen weer, Pasen of geen
paasfeest. Na een lange reis bereikte het schip de zuidwestelijkste punt
van Afrika, Kaap de Goede Hoop. De kapitein probeerde de landpunt te
passeren, waarop de bemanning protesteerde. Ze smeekten hem om terug

• Op de 1e brainstormavond dachten we al snel aan een golf en aan een
leeuw. In de bijeenkomsten hierna kwamen hier steeds meer details en
spel voor de figuranten bij. Zo ontstond het idee van de voorste wagen,
waar schipbreukelingen proberen aan boord van het wrak te blijven.
• Wij denken aan de volgende hashtags bij ons ontwerp: #splash #leeuw
#schip breukelingen # achtbaan # beweging
• 25 natte figuranten vertoeven op een klein wrak van een V.O.C. – schip
terwijl enkele zeelieden vechten voor hun leven in de golven van een
woeste zee.
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te keren naar de Tafelbaai. De kapitein weigerde en werd zo kwaad, dat hij
de stuurman overboord gooide en riep: “God of de duivel... de Kaap vaar ik
om, al moet ik varen tot het laatste oordeel.’ Voor straf raakte het schip in
de macht van de duivel. De kapitein moet eeuwig blijven rondvaren op zee.
De dode bemanning verricht zwijgend haar taken.
Soms stuurt de Vliegende Hollander een sloep naar passerende ongelukkigen, met de vraag of ze een stapel brieven willen meenemen naar familieleden, die al eeuwen geleden overleden blijken te zijn. Volgens overleveringen van mensen die De Vliegende Hollander gezien zouden hebben vaart
het schip met bloedrode zeilen tegen de wind in boven het water.
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De Vliegende Hollander
De eens zo snelle Hollander, moedig als een leeuw, dacht dat hij alle
zeeën kon trotseren. Maar niet Kaap de Goede Hoop, niet met Pasen...
Een hevige wind kwam op en liet de golven metershoog tegen het schip
aanbeuken.
De Hollander probeerde de storm te bedwingen. “Ik zal vaeren, storm of
gheen storm, Paesen of gheen Paesen. Ik zal vaeren, al is het tot in den
eeuwigheid!”
De duivel houdt er niet van als hij bespot wordt. Hij betoverde het schip
en liet het voor eeuwig dobberen over het eindeloze water...
Nu dwaalt de leeuw over de zee, gevangen in de golven,
wachtend op wraak. Kunnen de schipbreukelingen ontsnappen aan
de Vliegende Hollander?

Ontwerpers Jolijn Schoofs en Ted van Hout
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GRANDCAFE STEAK & GRILL

AVONDVULLEND | ETEN, DRINKEN & MEER
7 dagen per week geopend voor lunch en
diner. Gezellig met z’n tweeën of met een
groep! Iedere vrijdag- en zaterdagavond
avondvullend genieten van onze gezellige
pubquiz en live muziek. Probeer ook eens
onze high wine, high bier of onbeperkte
heerlijke hapjes avond. Liever uitgebreid en
rustig dineren met een prachtig uitzicht over
de markt? Reserveer dan een tafeltje in ons
restaurant op de 1ste verdieping.

EERSTEKLAS GENIETEN | BLOEMENCORSO
Komt u ook eersteklas genieten tijdens de
bloemencorso? Reserveer een plaatsje in
ons restaurant en geniet van een hapje,
drankje en ‘t beste uitzicht in Valkenswaard
tijdens de bloemencorso!

EVEN VOORSTELLEN | UW GASTHEER
Geboren en getogen in Dommelen en al bijna
20 jaar horecaondernemer in Valkenswaard. Uw
gastheer Bram Akkermans verwelkomt u dan ook
graag samen met zijn team in het grandcafé en
UHVWDXUDQW YRRU HHQ KHHUOLMNH OXQFK NRSMH NRIÀH
diner, feestje of een lekker borreltje!

DE HEERLIJKHEID | GRANDCAFE & RESTAURANT

MARKT 16 | 5554 CC | VALKENSWAARD | T 040 2013230
WWW.ETENINVALKENSWAARD.NL | INFO@GRANDCAFEDEHEERLIJKHEID.NL
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De Heerlijkheid
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Wat kost een corsowagen en
hoe komen we aan het geld?
Zoals u ziet hebben we elke euro nodig om elk jaar weer een
corsowagen te bouwen.		
Maar omdat het zo ontzettend leuk (en gezellig) is om te doen,
gaat het ons elk jaar weer lukken.

Toni Kajbic
Oud Dommelen, Oud Dommelen, wa hedde un schône wagen
Hoe witte gij da, Hoe witte gij da, ik heb hem zelf staan bouwen
Ik heb hem over het parcours zien gaan,
Ik heb hem op de markt zien staan,
Oud Dommelen, Oud Dommelen, wa hedde un schône wagen

U ziet dat wij erg afhankelijk zijn van uw donatie of uw gift bij
onze collecte. Zonder uw steun wordt het bouwen van de wagen
onmogelijk. Hiervoor willen wij u hartelijk danken.		
Mocht u ons extra willen steunen en uw donatie aan ons over willen
maken, dan geven wij u hierbij ons bankrekeningnummer:
NL 58 RABO 0111 810 426 t.n.v. Buurtschap Oud Dommelen.
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Rolf Rosenbran

d

Één buurtschap met één doel! Een prijs ?
Altijd leuk, maar grootste doel is saamhorigheid,
gezelligheid en vooral de schouders er samen
onderzetten om met een mooie corsowagen deel te
nemen aan de parade van Corso Valkenswaard.
Jong en Oud, dik en dun, groot en klein …
Iedereen is welkom .. de koffie staat klaar!

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.

De hulp van vele
kinderen en volwassenen is grandioos
op de corsovrijdag en
corsozaterdag.
Voor een voorgeprikt
kratje krijgt een kind
een lotje en ‘s avonds
een knoergezellige
loterij met prijsjes....”

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

Ilse

Al jaren doe ik mee bij Oud Dommelen. Plakken, kartonnen, knollen zetten, bloemen plukken, bloemen prikken, als
figurant, wagenbegeleider en de laatste jaren in de figuratiecommissie. Er is van alles te doen, voor ieder wat wils.
Het leuke aan het corso is dat je met heel veel verschillende mensen samen
werkt aan de realisatie van de wagen.
Een paar maanden flink aan de slag met elkaar, ieder met zijn eigen talent
om te komen tot een wagen waar we allemaal weer trots op zijn.
Het moment dat op zondagmorgen de zeilen van de tent gaan en je
eindelijk ziet hoe het eindresultaat is geworden… schitterend!
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Corso 2016

Slotakkoord
3e prijs!
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Kees Jansen

Wij, Jacqueline en Kees Jansen, zijn 24 jaar geleden per toeval in het buurtschap Oud Dommelen
terecht gekomen. Wij woonden toen 2 minuten
van de corso tent en waren er nog nooit geweest.
We hadden een nichtje die wilde graag bloemen
prikken bij het corso en dat is ons toen zo goed bevallen. We werden meteen in de groep opgenomen ook al
waren die toen veel jonger als wij.
En vanaf die tijd ben ik begonnen met bouwen.
Het liefst aan het kartonnen en vind ik het nog steeds
leuk om met de jeugd te werken ook al ga ik inmiddels richting
70. Er hebben zich in die jaren veel veranderingen voorgedaan maar toch
vond het nog steeds leuk ondanks dat ik het een stuk rustiger aan wil
doen. Ik ben ook nog graag op het bloemen veld actief; dat is ook leuk
en gezellig om te doen, ook daar zouden we ook nog wat extra hulp
kunnen gebruiken. Daar op het veld en met kartonnen heb ik een
nieuw maatje gevonden, Yari, wij kunnen het samen goed vinden
en zo zie je maar dat jong en oud goed samengaan.
En hopen we dat er uit onze buurt nieuwe
bouwers bij komen.
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Mijn naam is Jacqueline, nog niet zo lang als Kees bij het Corso
actief, maar toch alweer +/- 20 jaar. Ik doe al jaren de collecte organiseren
voor corso Oud Dommelen , omdat we voor het bouwen van de
wagen dat geld heel goed kunnen gebruiken en ons daar ook
echt voor in willen zetten. Ook daar zouden we nog wel hulp
voor kunnen gebruiken als er nog dames/heren zijn die
mee willen helpen, heel graag daar onze wijk steeds groter
wordt.
Ook in het prikweekend zijn we actief met van alles, we
zouden het ook leuk en gezellig vinden om uit onze buurt
nieuwe bouwers in de tent te zien. Wat ons betreft kom eens
kennis maken met ons corso team in de tent.
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Ja maar…… nee, het is ja…en!
Zonder jeugd geen toekomst, zonder veld geen bloemen, zonder
bloemen geen wagen, zonder geld geen materialen, zonder
enthousiasme geen bouw, zonder vaardigheden geen bouwuitdaging, zonder lachen geen lol, zonder plezier geen hobby.
Er wordt hierboven wat genoemd zeg! Maar..
• Gelukkig hebben we jeugd en werken we aan nog meer jeugd in de
tent. Dat doen we door een lasklas te starten. We leren de jeugd vanaf
± 12 jaar wat het is om een goeie las te leggen.
Ook maken we vormen waardoor de jeugd door het aanbrengen van
karton en papiermache een aandeel hebben in “De Vliegende Hollander”. We maken dit jaar zelfs een jeugdwagen die meerijdt in de voorparade op 10 september.

• Een enthousiaste veldploeg werkt op het veld aan de Westerhovenseweg. Knollen in de grond, schoffelen, palen zetten, onkruid wieden,
planten opbinden, plukken voor andere corso’s, plukken voor de eigen
wagen, knollen rooien.
• 200.000 bloemen voor “de Vliegende Hollander” in de vormen decoratief, semi-cactus, pompon en in de kleuren wit, paars, lila, geel, oranje,
rood.

24

• We ontvangen 3.000 euro startgeld en de factuur
voor de bloemen is 3.000 euro. Via de collecte Oranje
Fonds, Rabobank Clubkas Campagne, verkoop verjaardagskalenders, donaties, adverteerders maar ook door
schenkingen in natura kunnen we de rest van de bouw
en de kosten figuratie betalen.
• Over enthousiasme gesproken: het is 32 graden en in de tent
moet het wel 44 graden zijn. Enkele bouwers lassen de contouren van
een
leeuwenkop. Een lid van de sponsorcommissie gaat weer een dagdeel
op pad voor nieuwe sponsoren en adverteerders maar ook traditionele
sponsoren en adverteerders worden bezocht.
De Activiteiten Commissie organiseert enkele activiteiten voor de leden
want medewerker zijn van Oud Dommelen is meer dan enkel een wagen
bouwen. De penningmeester houdt de administratie keurig bij en stuurt
facturen naar sponsoren en adverteerders. Onze PR-man sleutelt aan de
website, maakt een flyer en zorgt voor de opmaak van het wijkboekje.
De bouwcommissie werkt aan tekeningen zodat er op maat gebouwd
kan worden. De ontwerpers werken aan de detaillering en de kleurenschets van de wagen.
Enthousiasme ten top.
• En hebben we samen lol, lachen we, geven we elkaar feedback, buurten
we, maken we een dolletje en “leven” we enkele weken/maanden in
een grote tent totdat de wagen eruit rijdt op de 2e zondag in september,
meestal rond 07.30 uur. Komt u ook dan even kijken!
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Meer jeugd betrekken in ons
buurtschap maar ouderen
ook altijd welkom!!!
De afgelopen jaren mogen we niet klagen met de aanwas van
jeugdleden in de leeftijden van 15 tot 25 jaar.
We willen ons in de komende jaren richten op het vergroten
van de leeftijdscategorieën 8 t/m 18 en 25 tot 40 jaar.
Het richten op de 1e categorie zal dit jaar gebeuren door:
• Een lasklasje. Onder lascoaching van Marcel Jansen en met ondersteuning van Ankie Slaats / Janne Daams van de organisatie lasklas, zullen
jonge lassers geschoold worden. Op woensdag-avonden zal de klas geopend zijn vanaf 18.30 uur tot 19.30 uur.
• Jeugdwagen: om de lasklas ook een lasdoel te geven willen we dit
jaar meedoen met de jeugdoptocht op 10 september. De jeugdwagen
sluit aan bij het thema van onze hoofdwagen. Ook zullen er jeugdige
figuranten bij de jeugdwagen lopen. Het plan is verder nog in ontwikkeling maar we gaan er voor.
• Onderdelen van de hoofdwagen: de bouwcommissie zal in het begin
van de bouw zaken vervaardigen, die door jeugdige bouwers geplakt kunnen worden. Enkele jaren geleden hebben we dat gedaan met druiven,
nu wordt gedacht aan waterdruppels maar ook aan een schatkist, kratjes
waarin de bemanning van de “Vliegende Hollander” hun spullen bewaarden. Misschien ook wel de vlag op het V.O.C.-schip of …?
• Bouwcoaching: vaak komen toekomstige
bouwers de tent in met de wens om te helpen.
We vragen huidige bouwers, plakkers, kartonners
om hier oog voor te hebben. De jongeling wordt
aan de hand genomen in de introductie van het
corsowerk; jong geleerd is oud gedaan.
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Iedereen welkom in de tent!
Het is al zo vaak verteld maar u moet het echt eens ervaren: er is voor
iedereen wat te doen in de tent. Uiteraard hebben we het zwaardere
constructiewerk en lassen van de constructie maar lassen we ook de vele
grote – en kleine onderdelen van de wagen.
Hierna komt het kartonnen en maken we veel vormen van papier-maché.
Uiteraard dienen er bloemen op de corsowagen te komen en hebben we
tientallen handen en handjes nodig om de bloemen voor te prikken en te
prikken op de wagen.
Om dit alles mogelijk te maken hebben we een veldploeg, een commissie
activiteiten, een werkgroep karbeheer (de koffie, thee en ranja zijn gratis,
voor een blikje fris of een biertje na de bouw, betalen de medewerkers een
bedrag), de sponsorcommissie, de commissie figuratie, de materialen-werkgroep, de bouwcommissie, medewerkers voor de collecte, schrijvers voor
het wijkboekje, DTP-er voor het wijkboekje, ontwerper voor een flyer.
U leest het al… voor iedereen is er wat te doen. Kom gerust eens binnen!

Anouk

De corso is leuk…om
dat
het gewoon allem
aal
heel leuk is’
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Vrije pluk
Op zaterdag 23 september, zaterdag 30 september
en zaterdag 7 oktober kan iedereen voor € 3,00
een boeketje dahlia’s plukken op ons veld aan de
Westerhovenseweg (naast huisnummer 33).
Tussen 08.30 uur en 11.00 uur zijn medewerkers
van de veldploeg Buurtschap Oud Dommelen
aanwezig op het veld.
Voor € 3,00 gaat u met een kleurrijk bosje naar
huis in de wetenschap dat u hiermee ook het
buurtschap Oud Dommelen steunt.
Op 7 en 8 september plukken wij de dahlia’s
voor onze eigen wagen:
“De Vliegende Hollander”. De weken erna en
ervoor plukken wij dahlia’s voor andere
corso’s in Nederland maar kunt u ook een
bosje kopen bij Wilma’s terras.
Op het veld wordt met een veldploeg gewerkt
aan een goede opbrengst van bloemen voor onze eigen
wagen maar ook verkopen we bloemen in augustus / september aan
andere corso’s in Nederland.
Zoals ook wij voor het 2e weekend in september dahlia’s kopen bij de
andere corso’s in Nederland. U zult begrijpen dat wij met ons veld geen
200.000 bloemen kunnen leveren voor onze eigen wagen.
Gelukkig levert een dahliaplant elke week weer nieuwe bloemen en kunnen we weer verkopen en hebben we dus opbrengst van onze veld.
En ja …. voor onze eigen wagen maken we voor 3.000 euro kosten voor
bloemen maar door de verkoop aan andere corso’s en verkoop van de
kleurrijke bosjes verdienen we ook weer wat terug.
Bent u geïnteresseerd in het veldwerk; kom gerust eens langs of mail
naar info@ouddommelen.nl
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Een corsofamilie

Frank Gelten

Toen ik 10 jaar oud was kwam ik met mijn
familie in Oud Dommelen wonen. Een jaar later
ging ik met een vriendje van de “Pius 10 school”, de
huidige Martinusschool, voor het eerst prikken in
het prikweekend. Zo is het begonnen voor mijn familie. De eerste jaren
heb ik vooral meegedaan met kartonnen en papier plakken, later ben
ik gaan lassen. Mijn zus Margo is secretaris geworden en mijn moeder
kookte ieder jaar voor het prikweekend een grote pan erwtensoep. Ze
heeft ook bijgedragen aan de jaarlijkse collecte en naaiwerkzaamheden.
Later ben ik ook nog secretaris geweest.
Na de eerste jaren is mijn broer Walter ook enthousiast geworden en
hij heeft er nu al weer heel wat jaren als bouwcoördinator en voorzitter op zitten.
Nog een leuke anekdote: In het jaar dat ik in dienst zat is de tent in
elkaar gestort. Samen met een vriend hebben we een nieuwe tent
ontworpen en zijn die in houten lasmallen bij de toenmalige M.C.B.
in elkaar gaan lassen. De medewerkers van het bedrijf grinnikten
om onze houten lasmallen (we hadden weinig geld), maar het
is ons gelukt en die tent gebruiken we nu nog. Inmiddels
bouw ik alweer zo’n 41 jaar mee, heb er ieder jaar
weer veel plezier aan en inmiddels doen
mijn vrouw en dochter ook mee.

Reina
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Walter

Toen Frank en ik elkaar gevonden hadden
heb ik meegebouwd met een hele enthousiaste groep jonge mensen. Dat waren hele gezellige leuke jaren waar ik met warme gevoelens aan
terug denk. Na een jaar of vijf kreeg ik andere interesses en ben gestopt, tot
drie jaar geleden. Van mijn zwager Walter hoorde ik dat de sponsoring op z’n gat
lag. Omdat ik met het 40-jarig bestaan van ons buurtschap succesvol advertenties
voor het jubileumkrantje had verkocht dacht ik dat de sponsoring wel wat voor
mij was.
Frank bleef toch doorgaan met corsobouwen, onze dochter Fleur was inmiddels
ook door het corsovuur gegrepen en zo ben ik opnieuw begonnen.
De sponsoring vind ik inmiddels erg leuk om te doen.
Je bouwt een relatie op met de sponsors en allemaal willen we dat ons
cultureel erfgoed kan blijven bestaan. Inmiddels verzorg ik ook de Oranjefonds
collecte en gaan we starten met een lasklasje voor jeugd van 12 jaar en ouder.
Als we tijd over hebben gaan wij als gezin ook graag helpen op het bloemenveld. Thuis praten we veel over het corso en helpen we elkaar vooruit.
Zo is het sponsorbord in de tent een product van ons als gezin.
En dat is corso: er is niets leuker dan samen iets bedenken en het dan vervolgens samen te maken. Met de mensen om je heen schep je een band,
vriendschappen ontstaan en zelfs huwelijken. Wij gaan nog wel even
met corsobouwen door en wensen iedereen net zoveel plezier en
voldoening toe als wat wij beleven.

Fleur Gelten

Ik ben al zo lang als ik me kan herinneren
bezig met het corso. Toen ik 2 jaar oud was
ben ik in het prikweekend al bezig geweest met bloemetjes voorsteken.
Toen ik 8 jaar oud was ben ik met mijn vader mee gaan bouwen.
Samen gezellig kartonnen en wit papier plakken.
Dat was toen aan de wagen “Trip”. Dat vond ik zo leuk dat ik vanaf dat jaar
elke keer mee heb gebouwd. Toen ik 11 jaar oud was mocht ik voor het eerst
mee figureren op de wagen “Stad op Stelten”. Ook dat was weer superleuk!
Vorig jaar heb ik al een beetje kennis gemaakt met lassen. Dat hoop ik dit
jaar verder te leren. Het is vooral heel gezellig in de tent en dat is waarom
het zo leuk is om mee te bouwen en mee te helpen.
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Uit het archief: Bouwplaatsen
De bouwtent van buurtschap Oud Dommelen bevindt zich
aan de Narcislaan op de hoek bij het zandpad. Dit is niet
altijd de bouwplaats geweest van Oud Dommelen.
Voor zo ver we weten werd de wagen in de beginjaren
gebouwd achter de kantine van de brouwerij in een schuur.
In de jaren 70 werd er een tent met steigerbuizen gebouwd
tegen een muur van de bouwerij, eerst bij de bottelarij,
daarna tegen de muur van een loods achter café Van der Heijden.
Begin jaren 80 kwam er een volledig op zichzelf staande tent en die werd
opgebouwd op het parkeerterrein achter de kantine van de brouwerij.
In 1985 verhuisden we naar Het Laar achter het toen
nieuw aangelegde Martinusplein.
Hier stonden we nabij het KPJ-gebouw. In het
volgende jaar verhuisden we weer terug richting de brouwerij, naar het nieuwe, toen nog
lege industrieterreintje Goudenrijderhof.
Hier stonden we op een bouwweg.
In 1987 betrokken we de bouwplaats aan de
Narcislaan nabij de splising met de Anemoonlaan waar we tot en met 2012
stonden. Een mooie locatie aan de rand van de wijk.
In 2013 kregen we een nieuwe bouwplaats toegewezen vanwege de aanleg
van de wijk Lage Heide, maar hiervoor hoefden we niet ver te verkassen.
Zo’n 200 meter verderop aan de Narcislaan hebben we nu een prima bouwplek, waar we nog lang hopen te kunnen bouwen.

Groenstraat

Martinusplein
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Voor meer info over het buurtschap neem je een kijkje op de
website www.ouddommelen.nl
Hier vind je alles over de aanstaande activiteiten, allerlei info en een
kijkje in de geschiedenis van het buurtschap. Ook op Facebook kun je
ons vinden met allerlei recente activiteiten.
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Jos van Leeuwen
Op zaterdag altijd een prikontbijt voor
de medewerkers van het buurtschap.
Tijdens het ontbijt houden we een loterij met allerlei dolkomische prijsjes......
de lol zit er dan al goed in en hebben
we hard nodig want we mogen nog
24 uur aan de slag!

Nicole Velings
Leuke, gezellige en creatieve manier
om met buurtgenoten een mooie
wagen te bouwen om te laten zien
wat voor moois er uit onze wijk voort
komt...
en oudste van 6 jaar vraagt nu al..
mama wanneer mogen we weer
bloemetjes prikken!!!
Dus ook bestuift met het virus ;)

Het mooiste van een buurtschap
is de mengeling van jong en oud,
handig en niet-zo-handig, jongen en
meisje, rumoerig en stil en samen
werken aan de wagen.
Medewerkers van een buurtschap
weten dat betrokkenheid bij een buurtschap veel meer is dan een wagen
bouwen.
Zo lukt het de een om ergens
materialen te regelen, de ander levert
kopij voor een wijkboekje aan, de
ander maakt bouwtekeningen, de een
ruimt de tent op en een ander niet,
de een zet koffie en maakt de ranja,
de ander last een stevige constructie
in elkaar, de een maakt kleding voor
de figurant, de ander zet een wijkboekje in elkaar, de ander regelt een
activiteit, de een schoffelt op het
veld, een ander prikt bloemen, de
een vindt een nieuwe sponsor, een
ander plakt kranten op de wagen,
de ontwerper geeft de kleuren aan,
de lasser leidt een lasklas, iemand
poetst de keuken en zal ik zeker
nu nog iets vergeten zijn...
iets voor u dan?
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Onder de inzenders worden 4 vrijkaarten verloot!
Stuur uw antwoorden naar: info@ouddommelen.nl en vergeet niet uw
naam en adres te vermelden in de mail!

1

Hoe heette de kapitein van ‘ de Vliegende Hollander’?

2

3

In welke laan staat de tent van
buurtschap Oud Dommelen?

4
5
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Hoe heet de voorzitter van buurtschap Oud Dommelen?

Op welke feestdag wilde ‘de Vliegende Hollander’ uitvaren?

Welke klassering had buurtschap Oud Dommelen in 2016?
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Puzzel en win vrijkaarten voor het
Bloemencorso op 10 september!

Priknacht

Ik sta beneden in de corsotent. Het is al zondag, drie uur in
de ochtend. De T-shirts van vanmiddag hebben plaatsgemaakt voor dikke truien, jassen en zelfs shawls.
De vermoeidheid slaat toe maar vijftig bouwers en buurtbewoners slaan zich met veel bravoure door de koude nacht.
Nog 30.000 dahlia’s te weg, de weg lijkt zonder einde...
Het is ook stil geworden. De kinderen zijn allang naar bed en de overgebleven prikkers lijken te verkleumd voor een opgewekt gesprek.
De laatste schaal met bitterballen, geschonken door de plaatselijke frietboer, ging al nauwelijks meer op. Toch pruttelt in de keer nog de
erwtensoep al weer. Uit de speakers klinken nog steeds de
eigen verzoeknummers van de lokale omroep., afgewisseld
met een melig interview vanuit een andere tent. Gelukkig
daar zijn ze ook nog niet klaar.
Ik loop de keet maar eens in voor een warme bak leut.
Boven mijn plekkie op de wagen zijn ze de eerste steigers al
aan het afbreken. Over een kwartiertje mag ik weer verder
maar ik lijk het gevecht tegen de slaap te gaan verliezen.
Aan de bar zitten al enkele lotgenoten met toegeknepen oogjes boven de
damp van hun koffie. Eén heeft zich gewonnen gegeven en ligt met haar
hoofd op de bar te slapen.
Over een paar uur is zij onze fitste
prikker voor de laatste meters.
Ik trek mezelf op aan de gedachte
dat dit morgen weer de mooiste
nacht van het jaar was...
Zeven uur, de dauw hangt in de
wei. Het is nog steeds koud.
De blauwe zeilen worden langzaam neergelaten.
Aan de overkant gaan de eerste
lichten in de huizen aan.
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Mika

Ik vind het leuk dat ik de
wagen mee mag plakken. Ik wil in de
toekomst ook op de wagen prikken
en wil ook figureren. Bijzonder
vind ik de manier waarop ze de
wagen maken.

Ik wrijf de slaap uit mijn ogen.
God wat wil ik graag naar bed en wat was het
een lange nacht, maar wat is de wagen mooi.
De zon wurmt zich boven de horizon.
Ochtendgloren. Het is weer gelukt. Bouwers
houden elkaar vast, stralen gelukzalig. Corsozondag, zo’n zes uur voor de optocht, de wagen
rijdt de tent uit. Het ultieme corsogevoel.
Dit verhaal schreef Joerie van Looij en het
verhaal werd opgenomen in het Jubileumboek
50 jaar Bloemencorso 2003.
De inhoud klopt nog steeds met enkele kleine
nuances: de wei is voor een groot deel vervangen door huizen in Lage Heide.
De keet is een mooie trailer geworden.
50 prikkers in de nacht mag – helaas –
vervangen worden door 25 prikkers maar we
prikken nu dan ook twee nachten i.p.v. voorheen één nacht. En een in slaap gevallen
prikker is nog steeds aanwezig.
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2017

De werkzaamheden
voor de wagen
‘De vliegende
Hollander’ zijn in
volle gang!
U bent welkom!
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Wilt u oud ijzer
kwijt: we hebben een ijzercontainer.

U kunt Oud Dommelen
ook steunen met uw
digitale inkopen. Kijk op
www.sponsorkliks.com
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Wij bedanken alle buurtgenoten voor de hulp
en ondersteuning aan onze wagen.

Colofon

Lay out: Julian van den Boer
Redactie: Jos van Leeuwen
Advertentie-aquisitie: Ankie Slaats
Foto’s: Toni, Julian, Jos
www.ouddommelen.nl
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facebook.com/ouddommelen.nl
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Collecte Buurtschap Oud Dommelen:
21 augustus t/m 3 september: we collecteren
vooral in de week voor de Dommelse Kermis.

