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Bloemencorso Buurtschap Oud Dommelen

2014Wijkboekje
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Woordje van Oud Dommelen
We zijn weer een jaartje verder en 
zoals gewoonlijk wordt in Juni onze 
corsotent weer neer gezet.  
Was U gewend dat wij begin juni onze 
tent gingen zetten, is dat voortaan 
iets anders geworden. We hebben 
voortaan een officiële bouwvergun-
ning passend bij de nieuwe  locatie. 
Deze vergunning is precies drie maan-
den geldig terug gerekend vanaf de 
dinsdag na het corso (de dag dat wij 
alles weer opruimen).  

Voor dit jaar houdt dat in dat wij de 
zestiende juni pas konden starten met 
de bouw van de tent.
Ons bouwterrein was overigens als 
eerste klaar in de nieuwe wijk “de 
lage Heide”. Vorig jaar waren de 
eerste huizen nog in aanbouw maar 
nu ziet het er naar uit dat we onze 
nieuwe buren binnenkort mogen 
verwelkomen.  
Wij willen heel graag op goede voet 
met onze buurtgenoten staan, zo ook 
met onze nieuwe buren. Wij weten 
dat het bouwen van een wagen soms 
wat lawaaiig kan verlopen. Denk aan 
het zoetgevooisde geluid van een 

slijptol of een ijverig bouwer noest 
bezig met het aanrichten van veilige 
steigers. Wij hebben in ons buurtschap 
regels om de overlast te beperken.  
Na half tien mag er niet meer gesle-
pen worden of steigers gebouwd en 
gaat de muziek uit.  
De muziek mag sowieso niet te hard 
worden gezet. Desondanks kan het 
voorkomen dat er toch ergernis ont-
staat over rumoer op ons bouwterrein. 
Wij hopen van ganser harte dat de 

nieuwe buren maar ook de “oude” 
buren eventuele overlast direct komen 
melden bij de tent. Wij kunnen dan 
direct ingrijpen en het rumoer beëin-
digen zodat we op goede voet met 
elkaar verder kunnen in Lage Heide.

Onze tent staat overigens altijd open 
voor bezoekje en een blik op onze 
werkzaamheden. Wellicht dat U, het 
gebeuren ziende, wordt aangestoken 
door het corsovirus en er een leuke 
hobby in vindt.

Namens Buurtschap Oud Dommelen, 
Walter Gelten (voorzitter)
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Een jaar na de onthulling van Oorlogs-
monument werd in 1954 het 1e echte 
bloemencorso gehouden. De jaren 
daarvoor werd het “de optocht van de 
jeugd” genoemd. Maar na 70 jaar le-
ven we nog steeds in vrijheid en is het 
uniek dat de bevrijdingsoptocht nog 
ieder jaar door de straten van Valkens-
waard trekt. 

2014 is dus een heel bijzonder jaar 
voor Valkenswaard en natuurlijk ook 
het Corso. 70 jaar leven in vrijheid, 
verlost van iedere onderdrukking.  
We vieren en komen los!
De vrijheid die wij allemaal zo van-
zelfsprekend vinden is niet altijd zo 
gewoon. Niet iedereen mag zeggen 
wat hij of zij wil. Niet iedereen kan 
doen wat ie wil. 
Daarom presenteert Bloemencorso 

Valkenswaard 
“Los”.
Een thema wat 
voorkomt uit vrij-
heid en de bevrij-
ding, de wortels 
van het Corso, een 
thema dat voort-
komt uit vrijheid 
en bevrijding. 
Geen herden-
kingsoptocht met tanks, maar “Los”, 
letterlijk iets loslaten, ergens van of 
uit bevrijd zijn.
Of figuurlijk: loskomen van de dage-
lijkse sleur of van je ouders.
Denk eens aan het moment dat je 
voor de eerste keer op kamers ging of 
alleen op vakantie. “Los” kan een kan-
telpunt zijn, een bijzonder moment in 
iemands leven. “Los” raakt iedereen; 
dieren, mensen, volkeren, culturen, 
politiek, bijzondere en gedenkwaar-
dige momenten.
“Los” is dus vrij, ook voor de buurt-
schappen en ontwerpers. Laat je inspi-
reren en ben innovatief! Kom met een 
spannende en originele vertaling van 
“Los”.

Thema Corso Valkenswaard 2014 Ontwerp Oud Dommelen 2014 
Al vroeg werd die ochtend de Nederlandse vlag uitgehangen. Iedereen 
was oranje. Oranje bloemen, linten en papieren mutsen. Eindelijk...  
Valkenswaard is bevrijd!Het was 17 september 1944 en de Tommies 
trokken triomfantelijk over De Markt door Valkenswaard. Uitgelaten-
heid werd afgewisseld met tranen. 
16 September was namelijk een zware dag voor Valkenswaard.  
Het vertrek van de Duitsers was niet zonder slag of stoot gegaan.  
Doden en gewonden, maar ook de brand had veel schade aangericht. 
De sigarenfabriek van Willem II stond nog na te smeulen.  “Wegens 
omstandigheden gesloten” stond er geschreven op een bordje, de foto-
zaak van Rotier op de Aalsterweg lag in puin.

De uitwerking van het thema “LOS “ door ons buurtschap:
Ik moet zo veel, ik moet werken voor mijn geld, ik moet gezellig doen 
en boodschappen. Ik mag geen second love, mijn huis niet roze schil-
deren en niet naar buiten zonder jas. Wat vinden de buren van mij, en 
mijn vrienden. Het benauwt me.

‘s Avonds alleen op mijn 
kamer beleef ik avontu-
ren, scheld ik mijn baas de 

huid vol, heb 
ik de mooiste 
kleren aan. 
Eventjes ben ik 
los. Ik schijf op 
waarvoor ik 
bang ben, waarop ik trots 
ben of boos of verliefd. 
Totdat ik mijn dagboek 
weer sluit. Met een groot 
slot, zodat niemand kan 
zien wie ik echt ben.”   
Ik ben los, niemand weet 

hoe los ik ben, omdat ik 
het weer afsluit.
Hoe beelden we het uit:
We beelden het idee van onze ont-
werpster Jolijn uit door een grote 
boekenplank (14 meter lang en 1.30 
meter breed) die rust op een stapel 
boeken. Op de plank de dagboeken 
van vele jongelingen. 
Boeken 
gaan open 
en mogen 
we een 
kijkje nemen 
in de beleve-
nissen van de 
schrijver.  

De schrijver die haar 
gedachten de vrije 
loop heeft laten 
gaan en ze voelt 
zich vrij en los om 
datgene te schrijven 
wat ze voelt.  
Na het schrijven 
gaat het dagboek 

op slot en kan ze alles weer los laten 
zodat ze weer ruimte krijgt voor nieu-
we ervaringen en belevenissen. Oud 
Dommelen 
heeft al jaren 
en jaren een 
prachtige 
toevoeging 
aan de wa-
gen gege-
ven door 
functioneel 
gebruik te 
maken van figuranten. Ook dit jaar 
zullen een twintigtal figuranten het 

ontwerp DAG..DAG versterken 
door hun spel op en rondom de 
wagen. 
De grootste uitdaging dit 
jaar is het realiseren van 
enkele technische hoog-
standjes …. Kom gerust 
eens kijken in onze tent 
aan de Narcislaan!  
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Bloemencorso Buurtschap Oud Dommelen 2014

DAG.. DAG

Ontwerp: Jolijn Schoofs
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23 wagens tekende Robert voor ons 
buurtschap met de indrukwekkende 
serie van: 1 x 10e, 3 x 7e, 3x6e, 1x5e, 
1x4e, 3x3e, 7x2e (!) en 4 x 1e. En we-
ten we ook dat we een paar keer 2e 
geworden zijn op 1 punt van nr. 1.  
Natuurlijk is een goede ontwerper 
in je eigen buurtschap erg fijn maar 

Robert was veel 
meer; hij bouwde 
zelf mee, hij 
begeleidde, hij 
coachte, hij be-
dacht de figu-
ratie en hij had 
het liefst zelf de 
kleding willen 
maken.   

Hiermee legde hij de lat 
voor zichzelf maar ook voor het buurt-
schap hoog en dat vond niemand erg. 
Ook werd hiermee een verwachting 
gewekt maar gezien de resultaten: 
14 van de 23 wagens in de top drie 
van het corso, mag iedereen zijn/haar 
petje afnemen voor deze ontwerper 
en onze bouwploeg.  
Enkele jaren maakte hij samen met 
een andere ontwerper het ontwerp 
voor ons buurtschap.   

Enkele bijzonderheden uit deze histo-
rie.  
In 1995 deed Oud Dommelen met de 
wagen “Overige Bestemmingen” mee. 
Voor de 1e keer in corsoland deed er 
een extreem grote groep figuranten 
mee. Postbodes te voet, op de fiets, 
op een bakfiets. We hadden zelfs de 
PTT harmonie geregeld, die voor onze 
wagen liep. Het publiek ontving een 
ansichtkaart met een postzegelgat 
waardoor onze wagen nog beter be-
keken kon worden.   
1991: The Sixties .. veel herkenning 
had het publiek in buslijn 172 naar 
Dommelen maar waren vele bouwers 
op corsomaandag onherkenbaar ver-
anderd en zat menige kuif stijf van de 
gel!  
1993 is en blijft een bijzonder jaar; 
tijdens de bouw werden nog allerlei 
liedjes verzonnen en op de wagen 
geplaatst. Een heuse publiek-kwis 
hadden we toen gemaakt en het pu-
bliek mocht de liedjes raden. Voor de 
echte prijsuitreiking mochten wij toen 
de prijswinnaars van de raadwedstrijd 
hun prijs overhandigen. Wie kent 
niet meer de schaapjes (of waren het 
wolken met pootjes?) op de wagen, 

of Moriaantje met een mitella, Vader 
Jacob en Dikkertje Dap.  445 punten 
en een 1e prijs dat is bijna 95 punten 
per jurylid! (van de 100 te vergeven 
punten per lid). In 1998 scoorden we 
nog hoger; “Spelen der Wijs”: een 
zeer gewaagd experiment. Een week 
voor het corso werd met 
de twee wa-
gens geoefend 
op het Marti-
nusplein. Wagen 
twee (de hand) 
moest naar 
wagen een rijden 
om de sleutel op 
te draaien. En dat 
moest allemaal 
precies kloppen….
op die oefendag 
lukte het nog 
niet maar in 
de parade ver-
liep het vlekke-
loos. Weer een 
grote groep 
figuranten in de 
vorm van een 
opdraaiharmonie en 
vele doenertjes.  
 
We kunnen blijven mij-
meren; 2000 het koor 
in de krullen van Bach.  
2005: een gewaagde constructie 
in “Luctor et Emergo” etc. In 2013 
koos Robert en ons buurtschap voor 
een erg gewaagd ontwerp: Stad op 
Stelten. Een prachtige kleurschake-
ring doordat de wagen van kleur 
“veranderde” wanneer je haar van 
de ene – of andere zijde bekeek. Een 
schitterend figurantenspel werd door 

ons jonge bouwploeg uitgebeeld. 
Terecht ontvingen we de Paradeprijs 
maar bleef de totaal klassering achter 
in onze verwachting. De reacties van 
het publiek deden ons echter zeer 
goed en daar bouwen we per slot van 
rekening ook voor.  
 

“Stad op Stelten” was Roberts 
laatste wagen 

en hij geeft 
het stokje 
door aan Jolijn 
Schoofs; ont-
werper/desig-

ner. Zij heeft 
haar sporen 
al volop 
verdiend 
in haar 
bijzondere 
creaties in 
het bloe-
mencorso, 

het Vogelver-
schrikkerfestival 

en Carnaval. Een 
ontwerpster die 

de lat ook hoog wil 
leggen en met het 

buurtschap Oud 
Dommelen moet dat zeker 
lukken. Robert blijft bouwen 

en blijft betrokken in zijn buurtschap. 
Op de achtergrond blijven zal hem 
vanuit zijn betrokkenheid en bezieling 
nog niet altijd meevallen maar ieder-
een hoort graag vanuit zijn ervaring, 
kennis en kunde de adviezen. 

Afscheid van een ontwerper (maar hij 
blijft bouwer) en een welkom voor de 
nieuwe ontwerper
Buurtschap Oud Dommelen is sterk in ontwikkeling. Door Robert Claas-
sen is het buurtschap altijd in staat geweest om hoog te scoren in de 
einduitslag Bloemencorso Valkenswaard maar naast een goede ont-
werper hebben en hadden we natuurlijk ook een goede en bijzondere 
bouw – en prikploeg.

Foto’s: alle tweede prijzen van 
ontwerper Robert
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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. 

Wat zijn de kosten voor een wagen in % berekend:

 Bloemen:  40%

 Activiteiten t.b.v. leden: 5%

 Bouwmaterialen: 20%

 Figuratie: 8 %

 Investeringen/duurzaam materiaal: 25%

 Diversen: 2% 

Wat zijn de inkomsten:

 Startgeld: 35%

 Donaties/giften: 15%

 Collecte: 20%

 Speciale actie onder leden en derden: 10%

 Sponsoren: 20% 

Eind augustus kunt u onze collectanten 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 0111 8104 26

Onze penningmeester Louis  is druk doende met alle inkomsten en uitgaven 
van ons buurtschap: voor meer informatie omtrent financiën, sponsoring en 
donaties: Louis Beelen: p/a ouddommelen@gmail.nl

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



Eerste prijzen van  
ontwerper Robert;
1993, 1996,  
1998, 2005
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Koop een envelop met code en 
grijp uw kans om de kas te kraken!

Onze kas kraken terwijl u ook onze kas 
spekt!:

• Jaarlijks blijkt dat de kosten (bloe- 
men, materialen/gereedschap, huur 
zeilen, onderhoud materialen, figu-
ratie) voor de bouw van de wagen 
hoger zijn c.q. gelijk zijn aan de in-
komsten (startgeld, donaties, collecte 
en sponsoring)

• Door investeringen ( aanschaf mate-
rialen, trailer, oplegger, steigerplan-
ken) hebben we onze spaarrekening 
aan moeten spreken maar beseffen 
we ook dat we jaarlijks een post 
investeringen hebben.

• Leden van onze bouwploeg betalen 
op bouwavonden het eigen drankje 
(m.u.v. koffie/thee) maar maken we 
als buurtschap onkosten voor enkele 
sociale activiteiten als een minimaal 
bedankje voor de inzet van onze 
leden. 

Een jaarlijks, speciale actie – waarbij 
we op de volle medewerking van onze 
bouwers en U rekenen – maakt het 
mogelijk om de begroting sluitend te 
maken c.q. een bedrag te sparen voor 
grote uitgaven in de toekomst.

In 2014 de actie: Corso Kas Kraker

Een vertrouwenspersoon heeft in het 
diepste geheim cijfersloten met een 
geheime code aan een “kas” gehan-

gen. U wordt echter in de gelegenheid 
gesteld om één of meerdere codes 
bij ons te kopen. Deze codes zitten in 
gesloten enveloppen. Op donderdag 
11 september (11/9!) bent u te gast in 
onze bouwtent. 
De vertrouwenspersoon onthult dan de 
codes van de sloten; bent u in het bezit 
van de juiste code dan maakt u een slot 
open en kan de kas geopend worden.
codes zijn vanaf 15 juli à 1 euro te 
koop in de tent

Een prachtige prijs voor elke kas-kraker 
ligt dan in het verschiet.

• Koop dus een gesloten enveloppe 
met daarin een code.

• Kom op 11 september (11/9!) naar de 
tent (19.00 uur)

• Steun het buurtschap door een code 
c.q. een aantal codes te kopen.

• Het bezit van meerdere codes ver-
groot uiteraard uw kansen op een 
prijs.

• Codes zijn vanaf 15 juli te koop in de 
tent à1 euro! 

Buurtschap Oud Dommelen

Corso Kas Kraker Buurtschap  
Oud Dommelen
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Wanneer je nu – 11 juli -  een kijkje in 
de tent van ons buurtschap neemt, zie 
je enkele betonijzeren frames staan. 
Het zijn de contouren van enkele 
boeken.  
Enkele lange staven dik betonijzer 
“vertellen” dat men ook doende is 
met het bouwen van een boeken-
plank. Lasnestor Frans Claassen bege-
leidt een van onze jongste bouwers 

Sam in het aanleren van het betere 
laswerk. Enkele jonge bouwers heb-
ben deze cursus al achter de rug en 
maken nu zelfstandig – onder het 
wakend oog van bouwcoördinator 
Walter – een slotje voor op een boek. 
Slotje? Toch altijd nog een meter hoog 
en 60 centimeter breed. 
De lassers letten erop dat de karton-
ners straks hun werk ook goed kun-
nen doen. Geen uitstekende, scherpe 
punten dus en voldoende strengen 
betonijzer om het karton goed te 
kunnen bevestigen. Enkele leden zijn 
thuis nu druk doende met het wijk-
boekje; het regelen van advertenties 

om het boekje te kunnen bekostigen 
en het schrijven van teksten. In augus-
tus worden de boekjes huis aan huis 
bezorgd in Oud Dommelen: Bloemen-
buurt, Vrouwendalen, diverse hofjes 
aan de Brouwerijdreef en het “Witte 
Dorp”.   
Dit gebeurt allemaal door vrijwilligers, 
die het leuk en boeiend vinden om 
mee te werken aan een bloemencor-

sowagen van ons buurtschap. Terug 
in de tent is de koffie inmiddels klaar 
en het vers gezette bakje thee ruikt 
uitnodigend. Er zijn leden die koekjes 
meegebracht hebben en samen pau-
zeren we even.  
Tijdens en na de bouw drinken we wat 
maar dat wordt keurig op een lijstje 
geschreven en straks afgerekend met 
de karbeheerder. De kannen ranja, 
koffie en thee zijn gratis.  
 
Af en toe organiseert het buurtschap 
iets speciaals voor hun bouwers zodat 
ook het sociale aspect extra aandacht 
krijgt. Een fietstocht, een barbecue, 

een speurtocht of een thema-avond; 
het zijn de verbindende activiteiten in 
ons buurtschap.  
Ondertussen is een deel van de tent 
omgebouwd tot een naaiatelier.  
De – vooral – dames maken hier de 
kleding voor de figuranten. Men doet 
dat graag in de tent zodat men fee-
ling heeft met de bouwers.  
In de nieuwe trailer is het ook een 
drukte van belang. Onder de bezie-
lende aansturing van karbeheerder 
Marco is er de afgelopen weken hard 
gewerkt aan de inbouw van een 
keukenblok. Dat keukenblok ontvin-

gen wij van een lid, die toe was aan 
een andere keuken. Met het betere 
ritselwerk kost de inbouw bijna niets. 
Jacqueline – straks in september werk-
zaam in het prikweekend als kantine-
medewerkster – poetst de kastjes.  
 
Ontwerpster Jolijn heeft een overleg 
met de ontwerpclub en de bouwcom-
missie; hoe gaat de bouw? Waar lopen 
we tegenaan? Hoe bouwen we de 
techniek in? Waar komen de boxen 
van de geluidsapparatuur? Welke 
kleur bloemen bestellen we en welke 
soort; pomponnen, semi-cactus of 
decoratief? We hebben er  200.000 

nodig! Inmiddels heeft secretaris 
Remy bericht ontvangen dat er weer 
betonijzer is. Gelukkig kunnen we dat 
nog steeds gratis ontvangen van een 
Valkenswaards bedrijf. Het ophalen 
wordt geregeld en vijf mannen rijden 
naar de verdeelplaats: laden en straks 
weer lossen.  
Liesbeth en Pauline doen hun bel-
rondje langs enkele leden en veldme-
dewerkers; er mag weer geschoffeld 
worden op ons eigen veld. Straks 
moeten er palen gezet worden met 
touwen zodat de planten recht blijven 
staan. De planten worden nu getopt 

zodat ze straks meer bloemen leveren. 
Na half augustus moet er geplukt wor-
den voor leveringen aan Sint Jans-
klooster, Vollenhove, Leersum, België, 
Zundert. Genoemde corso’s leveren in 
het 2e weekend weer aan ons corso; 
zo is er een prachtige landelijke sa-
menwerking.  
De bouw gaat gestaag verder. Er 
worden steigers gebouwd en er is een 
risico-inventarisatie gemaakt; wat 
moeten we regelen zodat er veilig en 
verantwoord gebouwd kan worden. 
Een opa komt binnen om te kijken 
wat zijn kleinzoon al gemaakt heeft 
want op een verjaardagsfeestje ver-

Bloemencorso: een bijzondere hobby
Er is zeker een activiteit die u aanspreekt… 
u bent dus ook welkom in onze tent, op ons veld of bij bijzondere acti-
viteiten van ons buurtschap.
Elk handje is welkom en voor elk handje hebben we werk!
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telde hij vol trots dat hij al een boek 
gelast heeft.  
In de tent verschijnt inmiddels de 
publicatie van een nieuwe actie om 
geld in te zamelen. De bouw van de 
corsowagen kost ongeveer 10.000 
euro maar hierover leest u meer in dit 
wijkboekje.  
In de wijk wordt eind augustus gecol-
lecteerd zodat iedereen een bijdrage 
kan geven aan de wagen van ons 
buurtschap. Deze inkomsten hebben 
we hard nodig om alles te bekostigen. 
In het 2e weekend van september 
zitten er weer 100 mensen in de tent; 
kinderen en volwassenen steken de 
bloemen voor en prikken de bloemen 

op de wagen. De 200.000 bloemen 
krijgen hun plekje op de wagen.  
Op 14 september rijdt onze wagen 
DAG .. DAG mee in de dahliaparade 
met het thema LOS.  
Op 16 september breken we onze 
wagen op het Kloosterplein in Val-
kenswaard weer af; een groep leden 
breekt ondertussen de tent af.  
 
Vol trots hebben veel Oud Dommelna-
ren kunnen zeggen dat ze een aan-
deel geleverd hebben aan de wagen 
door: te tekenen, te lassen, te karton-
nen, advertenties te werven, teksten 
te schrijven, te collecteren, kleding te 

maken, de kar te beheren, het secre-
tariaatswerk te doen, de bouwteke-
ningen te maken, de constructie te 
berekenen, de financiën te beheren, 
papier-maché aan te brengen, bloe-
men halen, bloemen ruilen, bloemen 
prikken, te schoffelen en het plukken 
van bloemen.   
Zijn we in deze opsomming nog iets 
vergeten….jazeker … want er zijn 
1001 dingen te doen voordat de wa-
gen klaar is of weer opgeborgen is.  
En er is altijd iets voor u bij om te 
doen.   
En is het niet vreemd om een wagen 
te bouwen en deze in een parade te 
zien rijden om vervolgens weer af te 

breken. Nee dat is niet vreemd want 
in drie maanden tijd hebben we sa-
men gewerkt aan een schitterend pro-
duct en waren we een uitnodigende 
ontmoetingsplek voor velen. 
Kom gerust eens kijken …. We laten 
het u graag zien!

Hobby- en speciaalvoeders 
Alles voor de thuisbakker

www.dommelschewatermolen.nl
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Collecte ‘Dag.. Dag’

De bloemencorsowagen van ONS buurtschap:  
van 25 t/m 28 augustus.



Ook de jeugd voelt zich thuis in 
Oud Dommelen!
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Roel, Sam, Mees, Jules en Nanne werd gevraagd iets te schrijven voor 
het wijkboekje 2014. Vandaag -12 juli – waren zij weer actief in de tent. 
Sam heeft onder begeleiding van lasnestor Frans Claassen ook leren 
lassen en vandaag ondersteunt hij Frans van Gerven bij het maken van 
de boekenplank. Mees, Jules en Roel hebben het lassen al onder de 
knie en zijn doende met het lassen van enkele boeken en slotjes van 
dagboeken. Hier hun verhaal:

“We werken al een aantal jaren hard mee aan de corsowagen van Oud Dom-
melen. De eerste jaren moesten we het vooral van het prikken hebben.

Elk jaar hielpen we weer wat meer mee zoals met het kartonnen en het wit-
ten. Witten is het beplakken van de gehele wagen met wit papier zodat de 
tekenaar de kleuren kan aanbrengen en figuren kan tekenen, die later geprikt 
moeten worden.

Vorig jaar mochten we zelfs op de wagen figureren.
Dit houdt in dat je als een soort pop een aantal acties uitvoert op of naast de 
wagen.

Dit jaar nog een stapje hoger, want nu konden we vanaf het begin al helpen 
met de tent opzetten.
Ook hebben we geleerd om te kunnen lassen en daardoor vanaf het begin mee 
te helpen met het bouwen van de wagen.

Nanne zal dit jaar ook weer gaan kartonnen en ze zit weer 
bij de groep van de figuranten.

Wij vinden de corso erg leuk en kunnen hier leuk mee- 
helpen in onze vrije tijd”.

Roel, Sam, Mees, Jules en Nanne

Het is duidelijk dat Oud Dommelen stevig verjongt mo-
menteel maar dat we nog vele handjes kunnen gebrui-
ken.  
Zoals Roel, Mees, Nanne, Jules en Sam al aangeven in 
de bovenstaande tekst is er voor iedereen wat te doen 
in de tent.  
Samen met jong en oud een wagen bouwen voor de 2e 
zondag in september is naast interessant en leuk ook leerzaam.  
Je leert allerlei zaken die van groot belang zijn in de tent: lassen, karton-
nen, papier-maché aanbrengen maar ook het steken van naalden en het 
prikken van bloemen.  
Trots kunnen deze jonge bouwers dan ook op de 2e zondag september 
zeggen dat zij een mooi aandeel geleverd hebben aan de wagen van ons 
buurtschap.
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* een bloemencorsowagen ongeveer 10.000 euro kost.
* dit inclusief 4.000 euro bloemen is
* diverse firma’s ons ook in natura ondersteunen
* ze dat doen met het maken van een mooie trap
* of het schenken van koffie/thee of andere eet-en drinkwaren voor o.a. het
 prikweekend
* de keuken geplaatst werd door Marco, Ad en Ron
* sponsoren altijd nog welkom zijn
* u hierover informatie kunt verkrijgen via ouddommelen@gmail.nl 
* we erg blij waren dat Toni en Jelta een nieuwe keuken wilden
* we blij waren dat we hun “oud” keuken kregen
* onze corso-archivaris Julian doende is geweest met dit wijkboekje
* er lascursussen gegeven worden in de tent
* we dit jaar weer ruim 20 figuranten hebben
* er ongeveer 200.000 bloemen op onze wagen gaan
* onze wagen de titel draagt: DAG DAG
* de gemiddelde leeftijd van de lassers in de afgelopen week 18 jaar was
* we ook een eigen bloemenveld hebben
* we daar schoffelen, bloemen opbinden en plukken
* zo’n veld van groot belang is
* we anders geen bloemencorso hebben; geen bloemen, geen corso! 
* we een speciale actie hebben om onze kas te spekken
* dat actie: CORSO KAS KRAKER heet
*de collecte in ons buurtschap voor ons een belangrijke bron van inkomsten is
* elke bouwer zijn/haar eigen drankje tijdens de bouw zelf betaalt (m.u.v.
 ranja, koffie, thee) 
* onze nieuwe ontwerpster Jolijn Schoofs heet
* het thema van Bloemencorso 2014 LOS heet
* Valkenswaard dit jaar 70 jaar bevrijd is. 

Wist u dat:

Lay out:
Julian van den Boer

Redactie:
Jos van Leeuwen, Remy Schellens

Fotografie:
John Bakermans (cover),  
Julian van den Boer

www.ouddommelen.nl
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