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Welkom

Wij heten u namens het buurtschap
Oud Dommelen van harte welkom in ons
Wijkboekje 2018.
Dit boekje geeft u uitleg over ons buurtschap,
de bouw van de wagen en het werk in de vele
commissies.
Zoals een artikel ook al zegt: “Voor iedereen
is er wel een taakje”: we maken de wagen
immers samen: jong en oud. Neem ook eens
een kijkje op onze website of in onze tent aan
de Narcislaan.
De redactie

Collecte buurtschap Oud Dommelen:
19 augustus t/m 1 september
Wij danken u voor uw bijdrage!

Koffie/thee/ranja
Springkussen
Presentatie buurtschap
Rondleiding door de tent
Presentatie van diverse andere
Dommelse verenigingen

Wilt u oud ijzer
kwijt:
we hebben een
ijzercontainer.

U kunt Oud Dommelen ook steunen met uw
digitale inkopen. Kijk op www.sponsorkliks.com

Colofon
Lay out: Julian van den Boer
Redactie: Jos van Leeuwen

Advertentie-aquisitie: Ankie Slaats
Foto’s: Toni, Julian, Jos, Rolf

www.ouddommelen.nl

facebook.com/ouddommelen.nl



Voorwoord

Beste bewoner van Oud Dommelen,
Met trots presenteren wij u het wijkboekje van Stichting
Bloemencorso Buurtschap Oud Dommelen.

Z

oals u hoogstwaarschijnlijk al opgevallen is, staat de grote groene tent
alweer eventjes in de wijk. Maar achter de schermen zijn we natuurlijk al
sinds eind vorig jaar bezig met alles rondom de corsowagen van dit jaar.
Het ontwerp is gepresenteerd tijdens Hemelvaart en de eerste lasjes zijn
gelegd. Verschillende commissies zijn al maandenlang aan de gang om de
voorbereidingen voor de daadwerkelijke bouw van de corsowagen te treffen.
Wat dacht u bijvoorbeeld van de figuratiecommissie die elk jaar de belangrijke taak heeft om de wagen tot leven te brengen tijdens de parade? Of de
bouwcommissie die de technische kanten van de wagen onderzoekt om zo de
veiligheid te kunnen waarborgen? Al met al is het voor velen van het buurtschap een serieuze hobby, waar plezier toch altijd voorop blijft staan.
In dit boekje laten we zien welke wagen we dit jaar op de weg gaan zetten.
Ook zullen verschillende leden iets vertellen over hun taken en beleving
binnen het buurtschap. Uiteraard kunnen onze sponsoren niet ontbreken,
die steeds belangrijker worden.
Vorig jaar schreef ik al dat we een buurtschap zijn voor en door de buurt.
En dat wil ik graag, samen met de andere zes bestuursleden, versterken door
ons nog meer te richten op de wijk. Zo organiseren we dit jaar op zondag 26
augustus een speciale ‘open-tent-dag’ voor de buurt met diverse activiteiten
en uiteraard een kijkje in de keuken.
Een ander belangrijk speerpunt is en blijft de jeugd. Waar vorig jaar al een
heuse ‘kids club’ aan de slag is gegaan met een kleine wagen, zal er dit jaar
een groep kinderen zelf een kleine praalwagen ontwerpen en bouwen.
Hoe mooi is dat?!
Rest mij niet meer dan u van harte welkom te heten in de tent, de koffie
staat klaar!
Remy Schellens, voorzitter



“Tis zoveel meer dan die twee I
rondjes in Valkenswaard”
Ik heb het echt wel eens gedacht hoor; 3 maanden bouwen
aan een corsowagen, op zaterdag er dahlia’s op prikken, op
zondag twee rondjes in Valkenswaard rijden en dan in een
dag alles afbreken; “Die zijn echt gek”.
Maar ondertussen ben ik genezen, alhoewel ik wel weer
een beetje dahliakoortsig aan het worden ben.

Meehelpen in ee
n buurtschap
=
Leuk, interess
ant en cool.
Tim (10 jaar)

k ben een paar jaar geleden door een toenmalige buurman meegenomen
naar de tent zag ik daar een horde mensen in de weer met dahlia’s,
spijkertjes, plakband, koffie, snoepjes, worstenbroodjes enz enz ..
Ik prikte wat wit en geel op een asperge en werd al snel gecorrigeerd dat
ik het wel netjes in één lijn moest doen. Het jaar daarop kwam ik en mocht
ik beginnen met dahlia’s uit een boek te halen in plaats van erin te prikken,
want het was niet goed gedaan. Ik wist dus meteen dat dit serious business
was. En wat bleek ..
Drie maanden lang is de tent een samenkomst van jong en oud, dik en dun,
nieuw en oud. Naast het knippen en lassen van ijzer is er ook ruimte voor
gezelligheid en saamhorigheid. De meest flauwe grappen worden er tijdens
de koffie verteld. Op een vaste avond in de week leert de jeugd om een
corsowagen te maken en krijgen zij uitleg van de gevorderden onder ons.
Op het bloemenveld kweken we zelf de mooiste dahlia’s en plukken we
enkele weken ook voor andere bloemencorso’s.
Regelmatig worden er diverse activiteiten georganiseerd, meestal op de vrijdagavond. En er wordt samen gebarbequed en een open dag georganiseerd
en er zal heus nog wel een middag volgen waarin er pannenkoeken worden
gebakken.
Hoogtepunt is toch nog altijd het prikweekeinde. Non stop van vrijdagochtend tot zondagochtend, een komen en gaan van mensen, iedereen draagt
zijn steentje bij. De plaatselijke sponsoren zorgen voor een natje en droogje
en samen klaren we de klus. Volgens mij hangt er nergens meer saamhorigheid dan in onze corsotent op dat moment, echt uniek.
Dit alles gebeurd onder bezielende leiding van ons bestuur, nu in een geheel
andere samenstelling, met gelukkig ook veel input van enkele jeugdige
leden van ons buurtschap. Volop input en vernieuwingen gaan ervoor
zorgen dat we ook dit jaar weer gaan voor een fantastisch corsoseizoen.
Tijdens die twee rondjes in Valkenswaard laten we aan het publiek zien
waartoe saamhorigheid van een groep buurtgenoten kan leiden. Mijn
corsoseizoen is dan al lang geslaagd. Hopelijk zien we u een keer in de tent.



Rolf Rosenbrand
Secretaris Stichting Bloemencorso Buurtschap Oud Dommelen



De Heerlijkheid
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

N
Dahlia’s aan de
Westerhovenseweg…

atuurlijk hebben de planten verzorging nodig en moeten we er voor
zorgen dat het veld onkruidvrij blijft zodat de dahlia’s goed kunnen
groeien.Hiervoor zijn we nog steeds op zoek naar vrijwilligers die
overdag of in de avond uren willen helpen op ons veld.
Het gaat voornamelijk om schoffel-werkzaamheden en ongeveer tien keer
plukken van de dahlia’s in de maanden Juli, Augustus en September.
Wilt U zich opgeven of heeft u vragen neemt u dan gerust contact op met
Marco van Poppel Tel. 0647055472
In samenwerking met Wilma van Wilma’s terras is er besloten om een
deel van de bloemen al tijdens het seizoen te gaan verkopen. Vorig jaar
deden we dat na het Valkenswaardse Bloemencorso maar nu dus in het
totale bloeiseizoen van de dahlia.

en straks op “Risk”!

Ook dit jaar hebben we weer z’n kleine 4.000 knollen
gezet op ons veld aan de Westerhovenseweg.
Een deel van de planten staan dit jaar op het terrein van
de Eco Tuinderij ‘Weitens’.
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Ik vind het
fantastisc
h om
prachtige d
ahlia’s te la
ten groeien
op ons veld
voor onze w
agen en
andere cor
so’s.
Bep

Op Wilma’s terras krijgt u een schaar om de
dahlia’s te knippen want als u aan de plant
gaat trekken kan het zijn dat u heel de plant
uit de grond trekt en dat is natuurlijk niet de
bedoeling.
Daarna gaat u terug naar het terras om de
schaar weer in te leveren en wordt er een
prijs gemaakt voor de bos die u heeft geplukt.
Dus ga gerust eens langs bij Wilma op
Wilma’s terras aan de Mgr. Smetsstraat voor
een kopje koffie en een bosje dahlia’s voor
thuis: u ondersteunt daarmee het Buurtschap Oud Dommelen. De inkomsten worden
natuurlijk gebruikt om er weer een mooie
praalwagen van te maken. Zo leveren we
vanaf medio augustus ook bloemen aan
corso’s in Nederland daar deze corso’s ook
leveren aan Valkenswaard. Ons veld levert in
één pluk 21.000 bloemen op terwijl voor de
wagen van Oud Dommelen 210.000 bloemen
nodig zijn! Samenwerken op ons eigen veld
en samenwerken met andere corso’s is dus
van groot belang.
Tot ziens op ons Bloemenveld!
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MÉÉR WAARDE

met een persoonlijke
noot op financieel gebied
voor vermogenden, ondernemers
en particulieren
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Ontstaan Bloemencorso en V
Buurtschap Oud Dommelen

aak werden fietsjes en bolderkarren in de optochten met dahlia’s
opgesierd daar deze plant in september veel bloemen levert; de eerste
dahliaparades bestonden dan vooral uit bolderkarren, kleine wagentjes en opgesierde fietsen. Het Bloemencorso Valkenswaard bestaat
dit jaar dus 65 jaar. Van de website buurtschap Oud Dommelen plukten we
de ontstaansgeschiedenis; bezoek de website eens en geniet van de foto’s.

Na de bevrijding van Valkenswaard in 1944 werden er
optochten georganiseerd en vanuit deze optochten
ontstond in 1953 het Bloemencorso Valkenswaard.
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In 1959 besloten de heren Teunissen en Van
Hout om ook in Dommelen een corsowagen te
bouwen en deel te nemen aan het Bloemencorso
Valkenswaard dat toen 6 jaar bestond. De Katholieke Arbeidsjeugd zette er de schouders onder
en bouwde in de schuur (fietsenstalling) achter
de kantine van de brouwerij 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.

In 1981 werd er niet meegedaan door
het buurtschap Oud Dommelen en
beleefde men in 1982 een herstart van
het buurtschap. Altijd stond en staat
de tent “midden” in het buurtschap
en voelt de naam Oud Dommelen wat
vreemd aan omdat de grenzen van het
buurtschap gaan van Lage Heide tot het
Doe Week terrein.
De tent aan de Narcislaan is een ontmoetingsplek voor jong en oud waarin
samen aan de bouw van de wagen
gewerkt wordt. Naast de bouw zijn vele
commissies en werkgroepen doende;
denk maar eens aan het veld, de sponsoring, de public relations en de
figuratie. Voor iedereen is wel wat te
doen in het buurtschap; loop gerust
eens binnen in onze tent en help mee
aan de wagen van uw buurtschap.
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Heeft die gewonnen! D
		 Van ongelofelijk tot:
“Ik had het wel gedacht”

e jurering:
Een professionele jury bepaalt wie de 1e prijs Bloemencorso Valkenswaard krijgt; zo ook de Vakmanschapprijs, de Paradeprijs (beleving) en
eventueel de Corso Innovatie prijs.

Het zal altijd een boeiende discussie zijn: de uitslag van
een parade. We geven de lezer hier wat inzage in de
jurering maar zoals menige bouwer denkt: “De winnaar
moet het publiek zijn!”

kken is
Het bloempri
k!
echt heel leu
r)
Niene (7 jaa
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De onderdelen waarop gejureerd wordt:
1. Ontwerp - Vertaling naar het thema - Vertaalslag (van
gedachte naar realiteit) - Concept
2. Vakmanschapprijs - Techniek - Vorm - Kleurkeuze 		
- Detail (bloemverwerking/alternatieve materialen) 		
- Creativiteit
3. Paradeprijs (beleving) - Innovatie - Figuratie
(evt. kunst van het weglaten) - Muziek Zintuigprikkeling / specials - Interactie met het publiek
(evt. kunst van het weglaten)
Voor ieder onderdeel kan ieder jurylid maximaal
100 punten toekennen. Dat betekent een maximale 		
totaal score van 300 punten per jurylid. Het gemid-		
delde van de 5 juryleden vormt de score van de jury.
4. Innovatieprijs: Als extra stimulatie voor innovatie 		
heeft de jury de mogelijkheid om een innovatie te
waarderen. Het is mogelijk dat in één corso deze prijs
meerdere malen uitgereikt wordt.
Naast deze prijzen kent het Bloemencorso ook de volgende prijzen:
• Ontwerpprijs: dit jaar gewonnen op Hemelvaartsdag door buurtschap
Kerkakkers.
• Kinderjuryprijs: een kinderjury bestaande uit kinderen van groep 7 of 8,
wonend buiten Valkenswaard, bepaalt deze prijs.
• ED Publieksprijs: een deel van het publiek bepaalt deze prijs
• Fotogeniekprijs: 3 professionele fotografen bepalen deze prijs
• Wagenbouwersprijs: de buurtschappen onderling bepalen deze prijs.
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2017
De Vliegende Hollander
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Gouden buurtschapssteuntje

Bronzen buurtschapssteuntje
Bommel Partycentrum
Café De Fantast en willem II
Daros metaal
De Heerlijkheid Grandcafé
De Senaat danstheater
Dierenkliniek Dommelen
Dommelsche Watermolen

Duisenburgh
Familie M.P.F. de Nier
I Colors
Kapperlijn
Schellens metaalbewerking
Verberne keurslager

Donateurs

Zilveren

Buurtschapssteuntje

Beeks Optiek
Broertjes restaurant
Daams houthandel
Familie Walter Hoevenaars
Familie Piet Swinkels
Franky’s Kwaliteits Schoenmakerij
Henny Overdulve sierbestrating
Joost van Gennip interieur- en productontwerp
Margriet Hennekens beeldhouwer
Martien Geldens schilder
Mebatec
Orthomoleculaire Praktijk Martina van Brunschot
Roest Studie Coaching
Santosha
Schoonheids- en Pedicuresalon Amar
Topsquash & Fit
Willems en Smeets Notarissen
Voetnoot Reflexologie

Donateurs
prikweekend
Winkeliers van
De Belleman

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

Doe mee(r) met de E
buurt / het buurtschap

In navolging van én in contact met: ‘Doe mee(r) met
Dommelen” streeft het buurtschap in de komende jaren
naar meer contacten met de buurtschapbewoners en
andere organisaties in Dommelen.
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en voorbeeld is de samenwerking met Stichting Kwalleballen:
Kwalleballen is alweer meer dan 25 jaar geleden begonnen als een initiatief van ons eigen buurtschap om wat extra geld in het laatje te brengen.
Al snel stond het evenement op eigen benen, maar de band is altijd
blijven bestaan. Onze bouwers zijn bij de opbouw en
het opruimen, maar zeker op die altijd zonnige zondag in april zelf, massaal in de benen om te zorgen
voor een soepel wedstrijdverloop, een gastvrije
catering en de volledige logistiek achter de schermen. Andersom draagt de Stichting Kwalleballen bij
aan een solide basis voor ons buurtschap.
Een manier van samenwerken die naar meer smaakte. Want terwijl het Kwalleballen langzaam een
maatje te groot werd voor één buurtschap alleen, is
er steeds voor gekozen om andere vrijwillige organisaties uit te nodigen de clubkas te spekken door een
deeltaak op te pakken. Zo hielpen al elkaar buurtschap Crescendo, Doe Week Dommelen, Scouting
Dick van Toor en Rugbyclub the Vets. Het bewijst
maar dat waar mensen samenkomen mooie dingen
ontstaan.
Om buurtbewoners meer bij het buurtschap te
betrekken vertelt het wijkboekje en de flyer nieuwe
bewoners: wat is een buurtschap en wat is bloemencorso Valkenswaard.
Jaarlijks bezoeken de groepen van de Martinus
school de corsotent op de vrijdag voor het corso: Stg. Bloemencorso heeft
inmiddels een lessenpakket Bloemencorso voor de basisschool.
Op 26 augustus houdt buurtschap Oud Dommelen een open dag en in de
bouwperiode (medio juni t/m 2e zondag in september) staat de tent altijd
voor iedereen open. Het bestuur beraadt zich over verdere acties in, voor
en met de wijk. Elk idee van buurtbewoners is van harte welkom: laat u
horen. Maar kom gerust eens binnenwandelen in de tent aan de Narcislaan.

Groenstraat

Martinusplein

Hya
cint

Berg

hlaa

stra

at

n

25

Hoe houdt een Corso Buurtschap
zijn financiën gezond?

A

ls je zo gezellig op de zondag van het Bloemencorso
al die wagens voorbij ziet trekken, bedenk ik me
toch wel dat al die buurtschappen een hele prestatie
hebben geleverd. Niet alleen om de wagen te
bouwen, maar ook om het geld bij elkaar te vergaren.
Wij als Oud Dommelen hebben niets te klagen over onze sponsoren,
donateurs en gulle gevers bij de collecte. Hun steun betekent dat wij elk
jaar weer een prachtige wagen kunnen bouwen.
Graag wil ik nu ook iedereen hiervoor hartelijk bedanken.
Graag lichten wij onze inkomsten en uitgaven toe:

En we zijn dan ook erg blij dat we een bedrag van rond de € 1.000,- naar
onze spaarrekening kunnen storten. Dit bedrag hebben we hard nodig
voor b.v. een investering in nieuwe zeilen.
Dank jullie wel !
Mocht u ons extra willen steunen en uw donatie aan ons over willen maken, dan kan dat op bankrekeningnummer NL58 RABO 0111 810 426 t.n.v.
Buurtschap Oud Dommelen.
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Thema 2018: ZO! CORSO

64 eerste prijzen gingen voor sinds de eerste
optocht in 1953. Bijna 900 creaties in bloemen
reden door onze Valkenswaardse straten.
We kunnen met recht spreken van een rijke
en inspirerende historie. Een historie waar we
trots op mogen, nee moeten zijn. Twee, drie,
soms vier generaties corsobouwers gingen voor
met noeste arbeid bij het bouwen van een
corsowagen, een onderdeel van die prachtige
parade op de 2e zondag van september.
We vieren het verleden door te bouwen aan de
toekomst. Daar zijn we trots op.
Het is deze trots die ons brengt bij thema 2018:
ZO! CORSO.

De opdracht voor elk buurtschap
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Als invulling van het thema dient elk buurtschap zijn favoriete prijswinnaar uit de
periode 1953 tot en 1993 van een ander
buurtschap te kiezen.
Elk buurtschap dient de winnaar van toen
te vertalen naar een eigen, geheel nieuwe
variant. Het mag geen kopie zijn, maar een
nieuwe versie van hun idee.

Ons ontwerp: RISK

Oud Dommelen heeft een geheime missie.
Zij gaan de strijd aan om de wereld te veroveren
Verraad, bondgenootschappen en verrassingsaanvallen, op het slagveld is alles mogelijk
Met voetvolk en cavalerie, met kanonnen en
dobbelstenen worden de vijandelijke troepen
verslagen.
Oud Dommelen speelt “Risk”

3D-ontwerp wagen
(Wereldbol nog uit te werken)
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De bouwtent van Oud Dommelen
Een gedenkwaardig moment in de geschiedenis van ons
buurtschap vond in 1987 plaats. In dit jaar werd de bouwplaats aan de Narcislaan betrokken. Dit was niet meteen
een succes, want in dat jaar stond de tent nog maar nauwelijks, toen hij door een windhoos omver werd geblazen.

V

Uit het
archief

an de ronde boogtent was niets meer over. Onze toenmalige
penningmeester Walter Gelten bevond zich net in de kar bij
de tent toen dit gebeurde. Volgens Walter werd de tent eenvoudigweg opgetild om even verderop weer neer te komen!
We haalden er zelfs de voorkant van het Eindhovens Dagblad
mee. Een andere tent
werd geleend en opgebouwd en zo
kon toch nog een wagen gebouwd
worden. Begin 1988 werd tijdens de
wintermaanden door enkele bouwers
een nieuwe, degelijke tent gebouwd in
een hal bij de MCB. Voor een bijdrage
aan de kosten organiseerden we een
feestdag om de tent te openen. Dat de
tent vakkundig werd gebouwd is wel
gebleken, want deze tent is dit jaar
voor de eenendertigste keer geplaatst!
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Figuranten spelen Risk A
Al jaren maken figuranten deel
uit van de presentatie van de
wagen van Oud Dommelen.
Figuranten beelden het verhaal
van de wagen uit waardoor het
een levendig spektakel wordt.
Dit jaar gaan de figuranten de
strijd aan om de wereld te veroveren. Ze gaan op het slagveld
in gevecht.
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l lopend, met kanonnen, maar ook met de dobbelstenen om het spel
Risk te spelen en het publiek uit te dagen om met ons mee te spelen.
De wens is om 50 figuranten rondom de wagen te laten lopen. Bij het
schrijven van dit stuk hebben we gelukkig al diverse aanmeldingen,
maar zijn we ook nog druk op zoek
naar mensen die het leuk vinden om
mee te doen.
Zoals iedereen gewend is van Oud
Dommelen worden ook dit jaar de
pakken weer zelf gemaakt.
Al hebben we dit jaar wel een
mooie basis kunnen kopen waarmee we aan de slag zijn gegaan.
Het ene leger wordt paars/roze, het
andere geel. Alle kleding wordt dus
in deze kleuren gemaakt of geverfd.
Naast kleding hebben we natuurlijk
ook diverse accessoires om het
leger ook een uitrusting te geven.
Ook die maken we of we gaan
ervoor op zoek. Zoals jullie kunnen lezen staan wij weer voor een leuke
uitdaging om te zorgen dat er niet alleen een wagen rijdt, maar dat er
sprake is van een compleet beeld en dat het publiek betrokken wordt bij
onze wagen.
Heb je zin om te helpen of ben je benieuwd naar de vorderingen, elke
dinsdagavond zijn wij als figurantencommissie vanaf 20.00 uur aanwezig in
de tent. Loop dan gerust eens binnen!
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Jeugdgroep Oud Dommelen D
“De jeugd heeft de toekomst!”. Dit lijkt een steeds
belangrijker motto te worden van Stichting Bloemencorso
Valkenswaard.
In Buurtschap Oud Dommelen nemen we dit motto
serieus en zijn we op zoek naar de beste manier om de
jeugd uit de buurt te betrekken bij het bloemencorso.

oel is om zo veel mogelijk jeugd te
laten ervaren hoe het is om mee te
bouwen aan een corsowagen. We willen het buurtschap levendig houden en
nieuwe generaties betrekken bij de bouw.
Vorig jaar is een goede start gemaakt met
het oprichten van een lasklas.
Onder deskundige begeleiding wordt aan
kinderen vanaf 12 jaar oud geleerd hoe ze
moeten lassen. Ze krijgen de kans om hun
eigen jeugdwagen te bouwen en mee te lopen in de speciale jeugdparade.
Deze wordt georganiseerd door Stichting Bloemencorso Valkenswaard en
vindt plaats direct voorafgaand aan de optocht van de ‘grote’ wagens op
9 september 2018.
Dit jaar willen met de jeugd meer aandacht besteden aan alle onderdelen
die horen bij het bouwen van een bloemencorso wagen. Vanaf 20 juni tot
5 september 2018 zullen er iedere woensdagavond begeleiders aanwezig
zijn die dit mogelijk maken. Men kan hierbij natuurlijk denken aan het leren
lassen, maar vanaf dit jaar bijvoorbeeld ook aan het meehelpen op het
bloemenveld, het verstevigen van de wagen met karton of het plakken van
wit papier. Kinderen van alle leeftijden zijn van harte welkom om met hun
ouders een kijkje te komen nemen in de tent!
Ben jij 12 jaar of ouder en lijkt het je leuk om te leren lassen?
Wil je een echte corsowagen bouwen en meehelpen met alles wat daarbij
komt kijken? Kom dan naar de tent en meld je aan!
Ik hoop jullie snel te zien in de tent!
Julia Klinkers
Coördinator
jeugdcommissie
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Het is altijd g
ezellig in de te
nt.
Er is altijd wat
te doen, en je
kunt altijd m
eehelpen.
En als de wag
en klaar is en
in de
optocht rijdt, be
n je heel trots d
at
je daar aan m
ee hebt geholpe
n
.
Michiel (11 jaar
)
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Als topstyliste heeft Karlijn meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van
dames- en herenkapsels en is gespecialiseerd in kapsels voor de
belangrijkste dagen in uw leven, bijvoorbeeld uw bruiloft.
Uw haar wordt verzorgd door het exclusieve merk Z. ONE CONCEPT

Exclusief verkrijgbaar bij KAppeRLIJN

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

Openingstijden op afspraak:
Maandag:
18:30 - 21:30 uur
Dinsdag:
09:30 - 21:30 uur
Woensdag :
Gesloten
Donderdag:
09:30 - 21:30 uur
Vrijdag:
09:30 - 21:30 uur
Zaterdag:
09:30 - 15:00 uur

Drie generaties;
I
Van Leeuwen en Van Gerven
Tja, waar beginnen we dit verhaal over drie generaties die
al jaren fanatiek betrokken zijn bij de bouw van de wagen
van Oud Dommelen. Laten we bij het begin beginnen.
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n 1981 werd Jos van Leeuwen door het stichtingsbestuur van bloemencorso Valkenswaard gevraagd
om als voorzitter van buurtvereniging Oud Dommelen, het corsobuurtschap Oud Dommelen nieuw
leven in te blazen. Er kwam een jonge bouwploeg en
met hulp van enkele bouwers uit de oude groep werd
in 1982 ‘Holle Bolle Gijs’ gebouwd.
Ilse, dochter van Jos, was toen bijna 1 jaar oud en op diverse foto’s is te zien
dat zij in een kinderwagen al in de tent aanwezig was. Zoals ze dat noemen… het corso met
de paplepel ingegoten.
Zo rond 1986: Bas van Gerven woont in de
Narcislaan en speelt veel buiten samen met
Geert Wienholts. Ron Jeurissen, buurman, is
actief bij de corso en Bas en Geert bezoeken de
tent steeds vaker.
Frans van Gerven, vader van Bas, gaat eens
kijken wat zijn zoon doet en bouwt ook enthousiast mee. Door de jaren
heen komen er ook extra taken bij zoals het secretariaat en de organisatie
van Kwalleballen. Bas blijft fanatiek bouwen en
bemoeit zich steeds meer met de bouw van de wagen.
Bouwcommissie, bestuur en het materialenbeheer
volgen. Ilse houdt het vooral bij kartonnen, plakken en
later de figuratie. Al jaren werkt zij samen met anderen in de figuratiecommissie. Jos blijft voorzitter van
Oud Dommelen totdat hij in 1995 voorzitter wordt van
het stichtingsbestuur. Frans blijft actief binnen Oud
Dommelen en het Kwalleballen.
In 2011 wordt Anouk geboren en in 2012 Karlijn. Anouk en Karlijn worden
nu ook volop betrokken bij de corso. Knollen planten, bloemen plukken,
papier plakken, boekjes rondbrengen. Gezellig samen met papa, mama, de
opa’s en de oma’s. Want ja, na een aantal jaar
stichtingsbestuur kwam Jos terug naar
Oud Dommelen en Frans hielp er nog steeds
druk mee. De oma’s brengen ook graag een
bezoekje aan de tent en helpen mee met prikken of passen op zodat Bas en Ilse samen aan
de slag kunnen blijven bij Oud Dommelen.
Een heerlijke hobby.
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Noem het thema waarin Oud Dommelen
onderstaande wagens bouwde: Prijsvraag
1

Piet Bloms’ Stad op Stelten

2
3

Touwtjes in eigen handen hebben

Oud Nieuws

4
5

Kanarie(s)

Overige bestemmingen

6

Chez Robert

Stuur de zes thema’s van het Bloemencorso Valkenswaard op naar:
ouddommelen@gmail.com voor 30 augustus 2018 en u maakt kans op
twee vrijkaarten Bloemencorso 2018.
Onder de juiste inzenders worden 2 x 2 vrijkaarten verloot.
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Enkele anekdotes binnen
een corsofamilie

De eerste keer dat we, Leo, Ivo en Toni Kajbic, in
Valkenswaard waren, was om te kijken naar de plaats
waar ons nieuwe huis zou komen te staan. De hulpagent
die we “toevallig” ontmoetten kende het nieuwe adres
niet maar stuurde ons naar Dommelen, naar de nieuwe
huizen die gebouwd zouden worden. Zo kwamen we op
het Fresiapad in Dommelen.
Het was 13 september 1970, de tweede zondag in september, dus Bloemencorso!

N
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og geen jaar later woonden we in Dommelen. Ergens in augustus kwam
een aardige man in een stofjas vragen of mijn vader Leo zin had om
mee te helpen aan de bouw van een corsowagen. Mijn vader had er nog
nooit van gehoord.. Na een paar keer vragen ging mijn vader toch maar
eens kijken.
Het is Gerard Sprengers gelukt om
mijn vader over te halen om te komen
bouwen.
Het corsovirus in onze familie was geplant en we zijn er niet vanaf geraakt!
Samen met mijn vader mocht ik over
de grote weg mee gaan bouwen in de
tent bij de brouwerij. Samen karton
naaien op de wagen. Ik ergens onder
in een hoekje, mijn vader gemakkelijk
aan de buitenkant. Zo groeide het
Leo en Toni (6 jaar) corsovirus als maar verder, net zoals
bij Frank Gelten, Julian van den Boer,

Ronny Jeurissen en vele anderen. Het prikken in de brouwerij was altijd
een feest. Wat was onze wagen toch groot zo in de loods van de brouwerij.
Alleen jammer dat de wagens in Valkenswaard zoveel groter leken? Vele
jaren later ontdekte mijn vader dat de poort van de brouwerij 4 meter
hoog was en dat we daarom niet groter konden bouwen!
In de jaren tachtig hadden we een nieuwe groep bouwers. We moesten
veel leren maar we gingen snel vooruit. Frans Vierstraete was in die tijd
onze ontwerper. Hij was altijd zeer tevreden over ons werk, maar... toch
moesten we vaak iets afbreken. We bouwden 3 of 4 slangenkoppen bij de
‘Dageraad der Kunst’; we hebben verschillende handen gemaakt bij ‘Het
Idee’, en ook bij ‘Erik of het Klein Insectenboek’ hadden we wat uitdagingen op te lossen. Toch hebben we altijd plezier gehouden in de bouw!
Tijdens het bouwen aan ‘Fiesta Tropical’ (1992) zaten Jan Dijkstra en ik op
een zaterdag de hele dag kromgebogen te kartonnen aan een zeer lastige
sinaasappel. Zeker zo mooi en bijzonder als de ananas waarover in het
buurtschap nog veel langer gesproken werd! Later bleek dat een andere
bouwer aan dit stukje fruit was begonnen en het wilde afmaken: iedereen
had dus zijn project of deel in de wagen en was daar dan trots op. Dat wij
het later toch nog moesten afmaken was
ook een feit.
Iets meer dan 6 jaar geleden vertelde
mijn vrouw me dat we in verwachting
waren. Schitterend! Alleen de uitgerekende datum was 9 september, inderdaad
de tweede zondag in september. Bij de
corsostichting, waar ik in het bestuur
zat, waren ze niet blij met deze planning.
Gustav is net voor het corso geboren,
maar ik heb wel het hele weekend in het
ziekenhuis overnacht. Het was het eerste
corso geworden die ik gemist heb!
Nu bijna 6 jaar later begint mijn zoon
Ivo en Gustav (6 jaar)
Gustav aan de eerste corsostapjes.
Hij gaat plakken met papa, voorprikken met oma,
en in zijn moestuintje heeft hij al een paar dahlia’s geplant, voor het corso!
We zullen zien waar het corsovirus hem zal brengen.
Toni Kajbic
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Door beginnende ziektes vroegtijdig op te sporen blijft uw dier langer gezond!

Extra aandacht voor honden en katten van 8 jaar en ouder tijdens de
seniorencheck:
o
o
o
o
o

Invullen checklist
Uitgebreid lichamelijk onderzoek
Urineonderzoek
Bloedonderzoek
Eventueel aanvullend onderzoek

Open tent dag
26 augustus

Op zondag 26 augustus van 12.00 tot 17.00 u
houdt het buurtschap Oud Dommelen een
Open tent dag in de tent aan de Narcislaan.
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Hoewel de tent elke avond en zaterdag tot
zondag 9 september open is, willen we u die dag
extra verwelkomen.
U krijgt te horen en te zien middels een
presentatie en/of rondleiding wat er zo allemaal komt
kijken bij het realiseren van een bloemencorsowagen.
Maar er is nog veel meer die dag!
Uiteraard een kopje koffie/thee/ranja voor de bezoeker
en er zijn ook presentaties van andere Dommelse
verenigingen. Kinderen vermaken zich op een
springkussen en met andere spelletjes.
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Voor iedereen is er
wel een taakje
Vanaf begin juni wordt er in de tent gelast, geknipt,
geplakt en bovenal plezier gemaakt.
Op het bloemenveld wordt geschoffeld en later ook
geplukt. Op elke avond en in de weekeinden overdag is er
een vaste ploeg aan het werk die bouwt aan onze creatie.
Daarnaast zijn er nog vele anderen in de weer.

Een opsomming van al onze commissies:
• Ontwerpclub: faciliteren en ondersteunen ontwerper
Figuranten: spel, figuratie en maken kleding
Bouw: begeleiden en coordinatie bouw wagen
• Sponsoring: contacten met sponsoren, werven sponsors, sponsoracties
Public Relations: pers, wijkboekje, corsoperikelen, social media
Karbeheer: onderhoud, inkoop en verkoop
Bloemen: transport, keuze, ruilen,
Materialen: onderhoud, inkoop, verkoop
• Activiteiten: Uitstapje, vrijdagavond activiteiten.
Collecte: organisatie jaarlijkse collecte
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Jeugd: Begeleiden jeugdgroep, organisatie deelname jeugdparade
Veldbeheer: rooien, schoffelen, opbinden, plukken en onderhoud.

57

