‘Voor corso doe en laat je alles’
Buurtschap De Berk is hechte vriendengroep
ZUNDERT - Het Bloemencorso viert dit jaar haar 75ste verjaardag.
Tijd om herinneringen op te halen en een blik op de toekomst te
werpen samen met buurtgenoten die samen 75 jaar zijn. Deze week
is het de beurt aan buurtschap De Berk.
DOOR LOTTE VAN GIELS
De Berk heeft de schaapjes weer op eigen grond staan na de maquettepresentatie. De 26 jaar
oude, in Wernhout wonende Remco Damen belicht samen met zijn vier jaar jongere broer Cliff
èn de 29 jaar oude bruidegom ‘to be’ Ivo Gommers het corso gevoel en dan vooral het
‘buurtschap De Berk’-gevoel. De gebroeders Damen zijn gemiddeld drie á vier keer per week
in de tent aan de Berkenring te vinden waar ze gebroederlijk aan het lassen gaan, want dat
staat op het ‘favoriete dingen en leuke dingen om te doen in de tent’-lijstje hoog genoteerd
bij beide heren die lang binnen buurtschap Berk gewoond hebben. Ivo is vanaf zijn dertiende
levensjaar actief bij buurtschap Berk en sindsdien zeer gedreven op allerlei fronten in de tent
en daarbuiten: Berkenaar in hart en nieren dus. “Het is in al die jaren zo’n vriendengroep
geworden zodat je hier gewoon blijft plakken,” aldus Cliff, die de gezelligheid binnen de buurt
wel als uniek bestempelt. “Je kent van oorsprong veel mensen en dan ga je zomaar niet
weg,” vertelt Ivo.
Feestje
“Een heel jaar ben je bezig om de wagen op zondagochtend naar buiten te zien rijden,”
vertelt Ivo, waarop hij vervolgt: “Daar doe en laat je alles voor: het is een groot gedeelte van
mijn leven. Er gaat, het liefst zes dagen van de week, een groot deel voor opzij.” Cliff vult Ivo
aan met de woorden: “Na het corso zit je dan weleens thuis en zeg je tegen elkaar: wat zullen
we nou eens gaan doen?” Het samen bezig zijn en samen iets maken, onderling bijbuurten en
tijdens het buurten wat maken is voor alle drie de mannen toch wel echt wel iets wat dicht bij
een corsogevoel komt.
De gezonde spanning en het trots zijn op wat je met zijn allen gemaakt hebt komt voor zowel
Ivo, Cliff als Remco samen tijdens het uitrijden van de wagen. Ivo heeft de wagen ‘Cyrano’,
waarmee buurtschap De Berk eerste werd, nog vers in het geheugen gegrift staan. “Dat was
een van de eerste wagen waarmee ik meeging, en dat was supermooi”. Maar ook het behalen
van de laatste plaats vorig jaar was bijzonder. Ivo zegt:”Zeker omdat we met zoveel
figuranten waren, en er samen toch een feestje van gemaakt hebben.” Bij Cliff zijn de
zaterdagen, wanneer de veldploeg in de tent komt, ook bijzonder. “Dan is dat gezellig met
elkaar en daar doe je het voor!”

