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Voor de meesten van ons is de vakantie inmiddels zo goed als 
voorbij... Gelukkig hebben we de foto’s nog en daarmee kunnen 
we volop nagenieten.

Ook in deze Tam Tam blikken 
we terug. Bijvoorbeeld door 
middel van verslagen van allerlei 
activiteiten waaraan onze leden 
hebben deelgenomen, zoals de 
dit jaar zeer succesvolle deelname 
aan het darttoernooi van de Klein-
Zundertse Heikant. Natuurlijk vind 
je in deze Tam Tam ook weer alle 
vaste rubrieken en voor de jeugdige 
leden is er deze editie een puzzel en 
een leuke kleurplaat.

Ondertussen komt het einde van 
de bouwperiode langzaamaan 
dichterbij en daarom kijken we 
natuurlijk ook vooruit. Het aftellen 
naar die altijd weer fantastische 
eerste zondag van september kan 
beginnen! Tijdens dat aftellen 
moet er uiteraard nog van alles 
gebeuren: lassen, kartonnen, 
plakken, inschilderen en tenslotte… 
tikken! Er is altijd en voor iedereen 

iets te doen. En dan komt het steeds 
dichterbij... Op pagina 6 vind je meer 
informatie over alle gebeurtenissen 
voor, tijdens en na het corso.

De tent heeft inmiddels een flinke 
metamorfose ondergaan aan de 
voorzijde. Behalve een paar mooie 
entreedeuren, zijn er ook een 
behoorlijk aantal sponsorzeilen 
bevestigd. Een totaal ander gezicht 
in vergelijking met vorig jaar!

Over verandering gesproken... 
Volgens mij zijn we allemaal even 
benieuwd naar hoe onze Verffabriek 
er uit komt te zien. Maar pas op 2 
september kunnen we het echte 
eindresultaat bewonderen!

Veel leesplezier en alvast een 
kleurrijk corso toegewenst!

De redactie

voorwoord
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Een aantal mededelingen omtrent corsozondag en -maandag en 
regels voor de jeugd.

De laatste weken voor corso zullen we de laatste hand aan 
de Verffabriek leggen. Op het veld, in de tent en op het 
tentoonstellingsterrein staan de volgende zaken op de agenda. 

corso 2013Zondag 25 augustus
9.00 Hij-mot-af-dag ontbijt (vooraf 
opgeven).
10.00-22.00 Hij-mot-af-dag.
11.00 Verkoop bestelde t-shirts.

26/27 augustus
Afwerken van de corsowagen.

Woensdag 28 augustus
Opruimen van de tent en klaarmaken 
voor het corsoweekend.
19.00-20.00 Verkoop polsbandjes in 
de loods. Deze bandjes geven toegang 
tot het tentoonstellingsterrein op 
zondagavond/maandag met corso.

Donderdag 29 augustus
8.30 Bloemen plukken.
13.00 Bloemen plukken.
18.00 Bloemen plukken.
(Afhankelijk van weer en noodzaak)

Vrijdag 30 augustus
8.30 Bloemen plukken.
(Afhankelijk van weer en noodzaak)
9.00-1.00 Prikken en tikken.

Zaterdag 31 augustus
8.00 Starten met worstenbrood, 
daarna de hele dag en nacht prikken 
en tikken tot en met de laatste kist.

Zondag 1 september
6.00 Duwers aanwezig in de tent.
8.30 Wagen naar het veilingterrein, 

opruimen en afsluiten tent.
13.30 Bloemencorso Zundert 2013.

Maandag 2 september
9.00 Tent afbreken en bouwplaats 
opruimen.
11.00-12.30 Eerste figuratieblok.
12.30 Gezamenlijke lunch (meer 
informatie volgt).
14.00-15.30 Tweede figuratieblok.
18.00-19.30 Derde figuratieblok.

Dinsdag 3 september
8.00 Wagen afbreken.
10.00 Tent afbreken en bouwplaats 
opruimen.

Woensdag 4 september
18.30 Restant tent afbreken en 
bouwplaats opruimen.

Donderdag 5 september
Deze dag rekenen wij op veel hulp 
want alles moet geplukt worden!
8.30 Bloemen plukken.
13.00 Bloemen plukken.
18.00 Bloemen plukken.

Vrijdag 6 september
8.30 Bloemen plukken tot we klaar 
zijn.

Zaterdag 7 september
20.00 Afterparty in café ‘t Zonneke.

Entreebewijzen
Er zijn dit jaar enkele wijzigingen 
doorgevoerd in het entreebeleid 
van het corso. Dit jaar worden 
er vanuit de gemeente geen 
entreebewijzen voor het corso meer 
per post verstuurd. Bij de ingang 
van het parcours wordt nu gevraagd 
naar een identiteitsbewijs. Dit kan 
een identiteitskaart, paspoort of 
rijbewijs zijn. Wanneer deze is 
uitgegeven in de gemeente Zundert 
heb je gratis toegang tot het 
parcours. Verder is de entree voor 
kinderen tot en met 12 jaar gratis. 

Wanneer je in Zundert woont, maar 
geen identiteitsbewijs hebt wat 
is afgegeven door de gemeente 
Zundert, dan kun je jezelf melden 
bij de CorsoBalie in het Cultureel 
Centrum en wordt alles hier 
geregeld. Leden van Helpt Elkander 
die buiten de gemeente wonen zijn 
persoonlijk benaderd.

Doorlaatbewijzen
Een doorlaatbewijs geeft op 
corsozondag slechts tot 9.00 uur ’s 
ochtends toegang tot het parcours. 
Dit omdat de organisatie het terrein 

zoveel mogelijk vrij wil houden. 
Deze doorlaatbewijzen zijn vanaf 
dit jaar niet meer via de buurtschap 
te verkrijgen, maar deze zijn gratis 
af te halen bij de CorsoBalie. 

CorsoBalie
De CorsoBalie is gevestigd in het 
Cultuur Centrum Zundert en is 
geopend van dinsdag tot en met 
donderdag van 13.00 tot 17.00, op 
zaterdag 25 augustus van 10.00 tot 
14:00 en op zaterdag 31 augustus 
van 10.00 tot 17.00.

Jeugd op de steiger
Helpt Elkander hanteert sinds een 
aantal jaar de volgende regels voor 
jeugd op de steigers:

•	 Kinderen van 10 tot 12 jaar 
oud mogen uitsluitend onder 
begeleiding van een ouder op 
of aan de wagen werken. Dit 
geldt vanaf het jaar waarin je 
10 wordt.

•	 Vanaf 12 jaar oud mag je 
zelfstandig aan de wagen 
werken (lassen, plakken en 
tikken).

corsoplanning 12/13/14 september
Vanaf donderdag 12 september 
18.00 kan er geplukt worden voor 
kindercorso. Voor meer informatie 
over o.a. het ophalen van spijkers 

en/of krammen, zie pagina 8.

Zondag 15 september 
14.00 Start kindercorso.
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Helpt Elkander bedankt haar hoofd-, super- en megasponsors voor 
het mede mogelijk maken van de bouw van onze Verffabriek!

sponsors
Ook dit jaar mogen kinderen van Helpt Elkander met kindercorso 
hun eigen bloemen plukken. Zij mogen, onder begeleiding van hun 
ouders, zelf de kleuren en bloemen bepalen. Het bloemenveld ligt 
aan de Achtmaalseweg bij huisnummer 111a. Dit jaar ligt het niet 
voor aan de weg maar een stuk verder de dreef in. 

Het tijdstip van plukken is vrij. Als op ons bloemenveld niet meer voldoende 
bloemen staan, kunt u uitwijken naar bloemenvelden van andere 
buurtschappen. We vragen wel om pas donderdag 12 september vanaf 
18.00 uur te komen plukken, omdat er ’s middags nog bloemen geplukt 
worden voor de Bloemencommissie. 

Dozen en manden
Wij adviseren om op tijd te beginnen met het verzamelen van dozen, 
manden of eigen kisten voor het plukken van de bloemen. De kisten van 
Helpt Elkander worden namelijk niet uitgeleend.
 
Bloemenspijkers en krammen
Evenals de voorgaande jaren stelt Helpt Elkander ook dit jaar weer 
bloemenspijkers en krammen beschikbaar. De spijkers en krammen kunnen 
op onderstaande tijden afgehaald worden bij de bouwplaats aan de 
Ambachten. Breng wel zelf een bakje mee waar de spijkers of krammen 
ingedaan kunnen worden.

Donderdag 12 september  18.00 - 19.00 uur 
Vrijdag 13 september   18.00 - 19.00 uur
Zaterdag 14 september  11.00 - 12.00 uur 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij Krisjan van Ostaayen via 
het telefoonnummer 06-12356448. 

kindercorso

Schouwenaars Bouwbedrijf
Schildersbedrijf Dictus

Volant Interieur Confectie
J & C Verhuur / Wasserij

Hotel-Restaurant De Gouden Leeuw
Schildersbedrijf Jan Bastiaansen

Café ‘t Zonneke
Hendrikx Keurslagerij
Grand Café De Bocht

Café Den Bels
Freson Producties

Joko Autodemontage
De-ICT-OOM

Bouwbedijf John Havermans
Betanco Trailers

Euro Accountancy B.V.
Bouwbedrijf Winand Van Iersel 

Nouws Mechanisatie BV
Löwensteijn IT

Boomkwekerij Jos Willemsen
JVM

Hendic B.V.
H. Verdaasdonk Metaal - Bankwerkerij

Pack2pack
Boomkwekerij Gebr. van den Broek

Praktijk voor Mondhygiëne
Boomkwekerij Leenaerts-Halters
Drive-Inn Show Frans van Gorp

Martin Gaus Hondenschool
Dave Mutsters Autoservice

Het Wapen van Zundert
Sponsors en begunstigers
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In de vorige “Voorgesteld” kwam bijna de gehele familie Vriends 
aan het woord. We interviewden Marion, Denise en Casper Vriends. 
Het was een erg gezellig interview! Aan het eind van dit interview 
vroegen we hen een nieuw ledennummer te kiezen. Zij kozen samen 
gemiddeld voor nummer 368 en zo komen we uit bij mevrouw 
Jeanne Kustermans.

Laten we Jeanne eerst even 
voorstellen. Jeanne Kustermans is 
een vrolijke vrouw. Ze heeft twee 
kinderen en acht kleinkinderen 
in de leeftijd van 0-13 jaar, waar 
ze ontzettend dol op is. Ze is al 38 
jaar weduwe. Haar man heeft ze 
destijds ontmoet tijdens het uitgaan 
in Rijsbergen, zoals dat nu nog 
steeds gaat. Het was van haar kant 
geen liefde op het eerste gezicht, 
maar dat is gelukkig helemaal 
goed gekomen. Tegenwoordig 
woont Jeanne in de Lijsterstraat, 
maar ze is opgegroeid in Klein 
Zundert met twee zussen en een 
broer. In haar jonge jaren hoorde 
ze bij buurtschap Klein Zundertse 
Heikant. Zelf was ze alleen actief in 
het tikweekend met het prikken van 
dahlia’s. Haar zussen waren een stuk 
actiever en haar jongere zus is ook 
een aantal keer figurant geweest. 
Later verhuisden haar ouders naar 
de Vinkenstraat. Toen ze met haar 
man trouwde zijn ze samen bij haar 
ouders in huis gaan wonen. Ook na 
het overlijden van haar ouders is ze 
aan de Vinkenstraat blijven wonen. 
Zo’n 17 jaar geleden heeft ze haar 
intrek genomen in het (destijds 
nieuwe) appartementencomplex 
‘Veilingzicht’ en dat bevalt haar nog 

steeds bijzonder goed.

Tegenwoordig is Jeanne met 
pensioen, maar vroeger was ze naast 
huisvrouw ook schoonmaakster. Ze 
heeft haar twee zoons grotendeels 
alleen moeten opvoeden en dat was 
niet altijd makkelijk. Uiteindelijk 
is het allemaal goed gekomen! 
Jeanne vindt het wel jammer dat 
ze vroeger niet meer heeft kunnen 
leren. Tijdens het interview is goed 
te merken dat ze handig is met 
datums en cijfers en ze had dan 
ook graag een baan gehad als 
boekhoudkundige. Jeanne  heeft 

voorgesteld veel hobby’s:  ze maakt 
wenskaarten voor alle 
denkbare gelegenheden, 
speelt op zondag 
rummikub met haar 
vriendinnen, wandelt 
graag een rondje door 
de buurt en gaat vaak op 
bezoek bij haar (klein-)
kinderen. Ze laat ons 
een van de vele mappen 
zien met een aantal van 
haar  zelfgemaakte kaarten. Wat 
echter toch echt het meest opvalt 
als je bij haar binnen bent, zijn de 
vele zelfgemaakte knutselwerken, 
gemaakt met behulp van wol 
en een stramien van plastic en 
canvas. Er staat een tissuebox in 
de vorm van een huis (inclusief 
schoorsteen en zonwering), een 
servettendoos, een overhemd waar 
een stok kaarten in past, kleine 
vogelhuisjes en een agenda met een 
prachtige zelfgemaakte kaft. Haar 
kleindochter heeft zelfs gevraagd 
of ze ook voor haar een agendakaft 
wil maken! 

Jeanne ging altijd graag samen 
met een vriendin naar de jaarlijkse 
bingo van Helpt Elkander, maar haar 
vriendin is verhuisd en sindsdien 
gaat ze er niet meer naartoe. Jeanne 
en haar gezin zijn nooit echt heel 
actief geweest binnen het corso, 
ook niet bij Helpt Elkander. Haar 
kleindochter heeft vorig jaar wel bij 
Poteind geholpen met het prikken. 
Zij zou graag vaker helpen, maar is 
nog jong en woont wat verder weg. 
Jeanne geeft aan dat ze het wel erg 
leuk vindt om de Tam Tam te lezen! 

Haar corsoweekend ziet er als volgt 
uit: alle kinderen en kleinkinderen 
komen bij haar langs en samen 
wordt er naar de optocht gekeken, 
voor de deur van de winkel Bernard 
Janssen. Ze zit midden in het 
feestgedruis: op zondagochtend 
ziet ze de corsowagens aankomen 
en op dinsdag ziet ze hoe ze worden 
afgebroken. Ze vindt het heel 
druk, maar ontzettend gezellig! 
Jeanne houdt niet van corsowagens 
met veel  alternatieve materialen 
(zoals Kermisz Katastrofka van De 
Lent in 2008), want het moet wel 
een “bloemen”corso blijven. Ze 
herinnert zich de eerste corsowagen 
die ze geduwd zag worden nog 
goed: dat was een hele belevenis! 
De mooiste wagen vindt ze 
‘Planetenparade’ van buurtschap 
Helpt Elkander. Deze wagen won in 
1949 de eerste prijs met 473 punten.
 
Aan het einde van dit gezellige 
interview vragen we Jeanne een 
ledennummer te kiezen voor 
het volgende interview. Ze kiest 
nummer 415. In de volgende Tam 
Tam kun je lezen bij wie dit nummer 
ons brengt!

Planetenparade (Helpt Elkander, 1949).
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Verderop in deze Tam Tam zijn 
er weer twee HE-Kidz aan het 
woord. Maar we zijn allemaal 
ooit (HE-)Kidz geweest... Dit zijn 
elf Helpt Elkandenaren in hun 
jongere jaren. De hamvraag: wie 
zijn dit? Draai de Tam Tam om 
voor de juiste antwoorden!

De foto’s zijn ook in de kleur te 
bekijken via de online Tam Tam 
op www.helptelkander.nl.

in de kinderschoenen

32
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1. Ineke Bastiaansen - 2. Michel van Ostaaijen - 3. Paul Haast - 4. Niels 
Vergauwen - 5. Frans Schrauwen - 6. Cor Kleynendorst - 7. Bjorn Verheijen - 8. 
Bart van Ostaaijen - 9. Frank Jansen 10. Marij Kleynendorst - 11. Frans Straver
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Wanneer Roy Dekkers aan het lassen is, zie je daar vaak Dion 
Gommers bij in de buurt staan. En zie je Dion lassen, dan staat ook 
Roy daar vaak bij in de buurt. Deze twee bouwers zijn corsomaatjes! 
In deze rubriek testen we hoe goed de twee mannen elkaar nu 
werkelijk kennen door middel van het beantwoorden van vragen 
voor de ander.

Roy over Dion
Het onderstreepte woord is wat Roy denkt, het paarse woord is 
wat Dion werkelijk vindt.

Bitterballen of hakkedellen?
Plakken of lassen?

Duwen of figureren?
Corsozondag of corsomaandag?

Jury- of publieksprijs?
Bouwen of feesten?

Figuratie of alternatief materiaal?
Corsong of Vaandelfeesten?

Buurtfeest of corso-afterparty?
Lassen of buigen?

Plakken of tempexen?
Strakke of sierlijke wagen?

Een wagen met veel of weinig kleur?
Bier of frisdrank?

Klein-Zundert of Rijsbergen?

maatjes Dion over Roy
Het onderstreepte woord is wat Dion denkt, het paarse woord is wat Roy 
werkelijk vindt.

Bitterballen of hakkedellen?
Plakken of lassen?

Duwen of figureren?
Corsozondag of corsomaandag?

Jury- of publieksprijs?
Bouwen of feesten?

Figuratie of alternatief 
materiaal?

Corsong of Vaandelfeesten?
Buurtfeest of corso-afterparty?

Lassen of buigen?
Plakken of tempexen?

Strakke of sierlijke wagen?
Een wagen met veel of weinig 

kleur?
Bier of frisdrank?

Klein-Zundert of Rijsbergen?
Tot slot mogen ze raden wie zij denken dat er gewonnen heeft. Roy denkt 
dat Dion gewonnen heeft en Dion denkt dat het gelijkspel is. Ze hebben 
geen van beiden gelijk: Roy is de winnaar! Roy kent Dion net iets beter 
dan Dion Roy. Dion heeft 9 van de 15 vragen goed beantwoordt en Roy 
10 van de 15. Toch vinden we dat de twee corsomaatjes elkaar ontzettend 
goed kennen!
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Afgelopen zaterdag 11 mei heeft de werkgroep activiteiten ice 
karten & glow golfen georganiseerd. Beide activiteiten vonden 
plaats bij sneeuwattractiepark Skidôme te Rucphen. Bianca 
Braspennincx vertelt over haar avond!

“Op zaterdag 
11 mei zijn 
we met de 
buurt gaan 

ice karten en glow golfen. 
Ik koos om te gaan ice karten. Daar 
was ik heel benieuwd naar, want 
ik had nog nooit 
zoiets gedaan. Ik 
had het geluk (en 
zij het ongeluk) 
dat ik bij alleen 
maar mannen 
ingedeeld was. Ik 
rij als een echte 
vrouw en er werd 
door mij dan 
ook een hoop 
gegild. De laatste 
ronde ben ik ook 
nog eens gaan 

spookrijden omdat 
ik er geen zin meer 
in had. Buiten dat 
laatste vond ik 
het toch gaaf om 
een keer te doen 
en mee te maken: 
een aanrader voor 
iedereen!

Na het ice karten 
moest ik gaan 
werken en ik 
had een aantal 

buurtgenoten een biertje op mijn 
kosten beloofd als ze er bij mij in het 
café eentje zouden komen drinken. 
En ja hoor, ze kwamen opdagen. 
Helaas was dat laatste biertje niet 
al te goed gevallen... Een geslaagde 
avond in ieder geval!”

ice kart & glow golf

Breng de verfblikken naar onze 
Verffabriek. Zorg er wel voor 
dat je niet verdwaald!

puzzel



18 19

Lever deze kleurplaat in tijdens het kinderkot (bij Manon) of in de 
brievenbus in de keuken van de loods, dan komt hij in de tent te 
hangen! Teken er zelf bij wat deze bouwer aan het verven is. Je kunt de 
kleurplaat ook printen vanaf onze website: www.helptelkander.nl. 

kleurplaat Naam: ___________________________
Leeftijd:  _________________________
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Op zondag 30 juni organiseerde de werkgroep activiteiten de 
jaarlijkse fiets- en wandeltocht. Een kleine sfeerimpressie van de 
dag.

fiets/wandeltocht
Op tweede pinksterdag vond het Zunderts Dahlia Darts Toernooi 
plaats, georganiseerd door de Heikant. Dit jaar deden er maar liefst 
zes Helpt Elkander teams mee.

Al onze teams waren ingedeeld in 
verschillende poules en er moest zo 
goed mogelijk gegooid worden om 
door te gaan naar de winnaarsronde. 

Helpt Elkander 1
John, Dion, Isabel en Mark gingen 
na de poulefase door naar de 
verliezersronde en deze werd door 
hen gewonnen. Gefeliciteerd!

Helpt Elkander 2
Mieke, Vivian, Karin en Mireille 
gingen na de poulefase ook door 
naar de verliezersronde en zijn daar 
tweede geworden.

Helpt Elkander 4
Peter, Dre, Daniel en Bjorn werden 
eerste in hun poule en haalden de 
halve finale. Deze werd verloren 
van Heikant 1.

Helpt Elkander 5
Ricardo, John, Bart, en Niels haalden 
na de poulefase de halve finale. In 
deze halve finale verloren zij van 

Helpt Elkander 3.

Helpt Elkander 6
Emy, Denise, Bianca en Linda gingen 
na de poulefase door naar de 
verliezersronde en zijn daar zesde 
geworden.

Helpt Elkander 3
Frank, Johan, Kevin, Tim en Jeffrey 
werden eerste in hun poule en 
haalden daarna zelfs de finale 
van het toernooi. Hier stonden zij 
tegenover de winnaar van vorig 
jaar: Heikant 1. De spannende 
finale werd door Helpt Elkander 
gewonnen! Gefeliciteerd mannen, 
een geweldige prestatie!

Helpt Elkander 4 en 5 gooiden ook 
nog om de derde en vierde plaats te 
bepalen. Helpt Elkander 4 won deze 
strijd. Het was een succesvolle, leuke 
en gezellige dag. Iedereen die Helpt 
Elkander heeft vertegenwoordigd 
tijdens het toernooi: hartelijk 
bedankt! Graag tot volgend jaar.

dahlia darts
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Corso komt steeds dichterbij en er wordt dan ook hard gewerkt in 
de tent. Een aantal foto’s van onze bouwers en de werkzaamheden!

in de tent
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Op 4 juni vond het jaarlijkse velduitje van de veldploeg van Helpt 
Elkander plaats. Dit jaar reisde de ploeg af naar Serskamp en 
Geraardsbergen.

Vol goede moed stapten 46 Helpt 
Elkander veldwerkers met partners 
in de bus richting België. Chauffeur 
Beckham (geen familie van) en 
begeleider Herman hadden namens
Verhoeven Reizen een vol 
programma samengesteld voor 
deze dag.

Het weer leek in eerste instantie 
tegen te vallen, maar gaandeweg 
de trip knapte het op. De chauffeur 
loodste ons langs de files in 
Antwerpen en we kwamen ruim op 
tijd aan bij onze eerste stop: “De 
Klok” Likeuren & Delicatessen in 
Serskamp. 

Tijdens een bedrijfsfilm over het 
ontstaan van het bedrijf werden we 
getrakteerd op koffie of thee met 
een cake van advokaat en speculaas. 
Ook werden we verwend met 
een keuze aan borreltjes jenever 
met o.a. kersen-, vanille-, citroen- 
en chocoladesmaak. Natuurlijk 
mochten we ook de enige echte 
ambachtelijk gemaakte advokaat 
van 22 graden proeven. Tijdens de 
rondleiding vertelde zoon Jonas 
met passie over het bedrijf. Vooral 
de uitleg over het maken van 
advokaat boeide enorm. Per week 
moeten er bijvoorbeeld 160.000 
eieren gescheiden worden van 

velduitje

dooier en wit. De dooier ging in de 
advokaat en het wit werd verkocht 
aan de plaatselijke bakker. Hilarisch 
was dat Coby van John mocht 
proberen om het touwtje rond het 
deksel van de advokaat te knopen. 
Volgens Jonas was het nog nooit 
door iemand uit het publiek gelukt, 
terwijl zijn medewerkster er 5 à 6 
per minuut haalde. 

Dochter Jolien liet ons zien hoe ze 
met de hand overheerlijke Callebaut 
pralines maakte. De winkel lag op 
een strategische plek en bij het 
verlaten van de fabriek zijn er veel 
tasjes met allerhande dranken de 
bus in gegaan! 

Bij restaurant Botterhof in 
Schendelbeke werd de lunch 
genuttigd en vanuit daar gingen we 
richting Geraardsbergen, de stad 
van de 3 M’s: Muur, Mattentaarten 
en Manneken Pis. Met een 
plaatselijke gids bezochten we het 
museum van Manneken Pis en de 
St. Bartolomeuskerk. Vooral het 
neogotisch stadhuis met zijn mooie 

schilderijen was prachtig. In de grote 
vergaderzaal werd Frans Straver 
benoemd tot Ere Eerste Schepen 
van de Stad Geraardsbergen (grapje 
natuurlijk).

Vanuit de bus bekeken we nog een 
stukje muur en maakten verder een 
rondrit langs de mooie Vlaamse 
Ardennen. We eindigden op een 
terras met een panoramisch uitzicht  
over de heuvels en valleien. Nadat 
we hier wat gedronken hadden 
daalden we met de bus de bekende 
Bosberg af en was restaurant 
Botterhof in Schendelbeke de 
laatste stop. Hier aten we ons diner.

We hebben enorm genoten van 
de Belgische gastronomie. Toen 
de buikjes vol waren vertrokken 
we via kleine dorpen en stadjes 
richting Zundert. Exact om 20.00 
uur kwamen we weer aan bij de 
bouwplaats. Het was wederom een 
geslaagde trip.

Tot volgend jaar!
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Een verslag van gebeurtenissen op en om het veld.

Vorig jaar was het veel te nat en 
dit jaar veel te koud en droog. 
De maanden april en mei en de 
eerste helft  van juni leken wel 
een verlengstuk van de winter. 
Het zetten van de knollen en het 
oppotten van de stekplantjes 
werd al met een week en soms 

twee uitgesteld, omdat de wind 
bezig bleef met het aanvoeren van 
koude lucht uit het noorden. Het 
uiteindelijke resultaat bleek niet 
tegen te vallen: nog nooit kwamen 
er zoveel knollen tot leven als dit 
jaar. Het bleek eens te meer dat de 
natuur zich altijd herstelt. 

De hakploegen konden met twee 

vingers in de neus de percelen 
onkruidvrij houden. Dit jaar is er geen 
stress, geen spanning en hoefden 
we geen extra mankracht in te 
zetten. Alle andere werkzaamheden 
zoals staanders zetten, touwen 
doorlopen en rolschoffelen 
werden tussendoor ook nog 

meegenomen. Verder deed 
Corné ondertussen zijn 
uiterste best om de beestjes- 
en bladvlekkenziekte te 
bestrijden. We hopen dat het 
bemesten straks ook letterlijk 
zijn vruchten zal afwerpen en 
we weer een topveld hebben. 

Gelukkig kunnen we zelf de 
percelen beregenen, want 
vanaf half juli wordt Zundert 
en omstreken geteisterd 
door een hittegolf met 
temperaturen ver boven de 
30 graden. De eerste levering 
aan de Bloemencommissie 
is intussen ook gedaan. In 
eerste instantie leken er te 
weinig bloemen te zijn, maar 

dankzij de hitte maken de bossen 
een inhaalspurt. 

Rest de veldploeg nog één uitdaging: 
van witte bloemen blauwe maken... 
De eerste testresultaten zien er 
veelbelovend uit, maar we zullen 
nog veel moeten experimenteren 
en zoeken naar de beste oplossing. 
Die zien we pas op 1 september.

veldnieuws
Op zondag 23 juni organiseerde buurtschap Klein Zundert “Corso 
Zonder Grenzen”. Verschillende spannende en sportieve spellen 
met onder andere water, modder (vanwege het weer) en een 
buikschuifbaan... Helpt Elkander deed mee met twee teams. Een 
sportieve en gezellige dag!

zonder grenzen
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Twee buurtleden buurten erop los. Deze editie is het de beurt aan 
veldwerker Louis Schellekens en bouwer Ad Michielsen. Ad stapt 
vrolijk binnen en meteen brandt het gesprek volledig los!

Het blijkt dat de mannen elkaar al 
kennen wanneer Ad Louis een hand 
geeft en zegt: “Haaa Louis!”. Ad 
zegt dat ze elkaar natuurlijk kennen 
van het corso, maar ook van het HE-
cabaret. Louis is namelijk de vader 
van Ron Schellekens. Louis vult aan 
dat ze elkaar ook nog van het veld 
kennen, Ad heeft daar vroeger 
namelijk wel eens meegeholpen.

Wanneer we vragen wat zij denken 
dat de werkzaamheden van de 
ander binnen de buurt zullen zijn 
blijft het even stil. Louis weet niet 
wat Ad allemaal kan: “Lassen 
misschien?” Nee-schuddend vertelt 
Ad dat hij vooral plakt, kartont en 
tempext. Vroeger heeft Ad ook 
regelmatig op het bloemenveld 
geholpen met bijvoorbeeld het 
sjouwen van tonnen. Ook is hij 
wel eens meegegaan naar andere 
delen van het land om daar de 
dahlia´s te halen: “Het was leuk 
om een keer andere corso’s te 
zien”. De bestemmingen waren o.a. 
Sint-Jansklooster, Eelde, Rekken 
enzovoorts. Ad is zelfs een keer mee 
begonia’s gaan plukken, omdat er 
te weinig dahlia’s waren.  

Nu is het Ad zijn beurt te bedenken 
wat Louis zoal op het veld doet: 
“Louis zal hakken, plukken en 
regenen misschien?” Hierop 

antwoord Louis dat dit regenen 
het werk van Krisjan is. Wanneer 
we vragen wat hij dan wel doet 
antwoordt hij: “Hakken, wieden, 
knollen zetten, stekken en splitsen.” 
Eigenlijk alles behalve regenen en 
doorverkopen dus. Louis vertelt dat 
hij vroeger ook in de tent meehielp, 
en dat in deze tijd alles nog met 
hout en karton werd gemaakt. Ook 
hielp hij met het opzetten van de 
tent die destijds dus ook uit hout 
bestond.

Louis zat vroeger bij Poteind, omdat 
hij in de Nachtegaalstraat woonde. 
Vroeger bouwde je bij de buurt 
waar je in woonde. Hij heeft zo’n 
5 à 6 jaar bij Poteind geholpen en 
verhuisde toen naar de Spechtstraat,  

gebuurt waardoor hij dus bij Helpt Elkander 
terecht kwam. Gelukkig is hij hier 
nu niet meer weg te krijgen, zelfs 
niet als hij zou verhuizen! Ad is 
geboren en getogen in buurtschap 
Helpt-Elkander en is nu al zo’n 40 
jaar bij de buurt. Ad komt, ondanks 
dat hij in Wernhout woont, nog 
steeds terug bij Helpt-Elkander. Dit 
komt door de gezellige bouwgroep 
waarmee hij alle jaren al gebouwd 
heeft. De Lent lijkt hem ook een 
gezellige buurtschap en hij is hier 
dan ook lid van, maar bij Helpt 
Elkander heeft Ad zijn contacten 
liggen en ook hij is hier dus niet 
meer weg te krijgen.

We vroegen aan Ad waarom hij doet 
wat hij doet binnen de buurtschap. 
Hierop antwoordt Ad dat hij nooit 
heeft leren lassen. Zijn corsotijd 
begint normaal pas met plakken 
en kartonnen, eind juli dus, maar 
omdat er dit jaar veel tempexwerk 
is, is het uitzonderlijk dat hij al veel 
eerder in de tent te vinden is. Ad 

heeft ooit één keer eerder 
gefigureerd, op de wagen 
“Pazar Alani” (Turkse markt) 
in 1996. Dit jaar zal hij op de 
Verffabriek voor de tweede 
keer figurant zijn.

Louis hielp vroeger altijd in de 
tent, maar toen het materiaal 
over ging van hout naar ijzer 
stopte dit. Hij had namelijk 
helemaal niks met ijzer en 
hierdoor kwam het bouwen 
in de tent op een laag pitje te 
staan. Na vele jaren is hij een 
kijkje gaan nemen op het veld 

en nam hij soms een weekje vrij om 
bloemen te plukken. Naar de tent 
gaan zal er niet meer van komen. 
Het opnieuw gaan helpen in de tent 
is een lastige stap, sowieso omdat 
je minder tijd hebt om naar de tent 
te gaan als je in de veldploeg zit. 
Louis komt nog wel regelmatig een 
kijkje nemen in de tent en maakt 
dan al snel een praatje met de een 
of ander. Het zijn vooral de oudere 
mannen waar hij dan een praatje 
mee maakt. 

Ad lijkt het werken op het veld 
leuk, het is namelijk een ploeg 
voor gelijkgestemden: veelal oud-
bouwers die nog steeds actief zijn 
binnen de buurt. Nog steeds een 
bakje koffie, een biertje en een 
praatje onder elkaar. Toch wel een 
belangrijk deel van het corso. Als we 
aan Louis vragen wat hem leuk lijkt 
aan het werken in de tent, moet hij 
even nadenken. Hij vindt het een 
lastige vraag omdat hij bijna nooit 
meer in de tent komt. 

Onze laatste vraag aan de twee 
mannen was wat ze van het ontwerp 
van dit jaar vinden. Ad vindt het 
een leuk ontwerp: hij vindt het idee 
erachter leuk en wilde daarom graag 
figureren. “Het is geen topwagen, 
maar wel een middenmootwagen,” 
zegt Ad. Louis schat de Verffabriek 
in de top 10, maar dat doet hij 
eigenlijk met elke wagen van Helpt 
Elkander. Hij zou het helemaal leuk 
vinden als er weer eens een wagen 
van Helpt Elkander wint, want hij 
denkt dat dit de jongeren verder 
zou stimuleren.
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Terugblikken (we zouden hier een hele flauwe woordgrap van 
kunnen maken, iets met verf... Maar dat doen we niet) blijft leuk. 
Daarom ook deze editie een aantal foto’s uit de oude doos.

uit de oude doos

5. Bloemen steken in het tikweekend 
van 1989.

4. Serafijns dromen (1971). 
Ontworpen door Leo 
Havermans, goed voor een 
derde prijs en 518 punten. 
Deze wagen was 10,5 meter 
hoog, waardoor hij niet in 
de tent paste en een deel 
nog op zondagmorgen 
naar boven moest worden 
getakeld.

6. Het tikhok in het tikweekend van 1988.

3. De corsowagen ‘Ter Ere van Zeus’ vertrekt 
vanaf bouwplaats De Tops (1980). Ontwerpers: 
Johan Verheijen en André Verheijen jr. De 
wagen kreeg een 11e prijs en 392 punten.

1. Wagens bouwen in 1972. Attributen op de wagen ‘Herinneringen’, 
ontworpen door Leo Havermans en goed voor een tweede prijs.

2. Berge (1990) op het 
tentoonstellingsterrein. 
Ontworpen door Gerard 
van Erk, kreeg een achtste 
plaats en 362 punten.

1

2

6

5

3

4
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Hoe heet je? Sanne van Bergen.

Hoe oud ben je? 10 jaar.

Wat zijn je hobby’s? Tekenen en knutselen. 

Help je liever in de tent, of op het bloemenveld? 
In de tent.

Wat vind je het leukste om te doen bij Helpt 
Elkander? Prikken. 

Welke wagen vind je het allermooist? Waarom 
vind je dat? Booming City, omdat we daar 

eerste mee werden.

Wat vind je leuker, kindercorso of groot corso? Kindercorso.

Wat doe je het liefst bij het kinderkot? Knutselen. 

Waar kijk jij de optocht op corsozondag? Op de tribune tegenover de 
markt met opa en oma, Niek mocht dit vorig jaar. 

Wat doe je meestal op corsomaandag? Corsowagens kijken.

Wat is je favoriete kleur bloem? Wit met roze. 

Wat is het allerleukste wat je al hebt meegemaakt bij Helpt Elkander? Dat 
we wonnen met Booming City. 

Wat wil je later graag nog gaan doen bij Helpt Elkander? Helpen aan een 
wagen. 

Wat vind je van de wagen “De Verffabriek”? Heel erg leuk. 

Welke plek denk je dat “De Verffabriek” gaat rijden? Weet ik niet.

HE-kidz Dit zijn de jonge bouwers van buurtschap Helpt Elkander: twee “HE-kidz” aan het woord. In deze editie 
beantwoorden broer en zus Niek en Sanne van Bergen de corsovragen.

Hoe heet je? Niek van Bergen.

Hoe oud ben je?  11 jaar. 

Wat zijn je hobby’s? Voetballen. 

Help je liever in de tent, of op het bloemenveld? 
In de tent. 

Wat vind je het leukste om te doen bij Helpt 
Elkander? Plakken en tikken. 

Welke wagen vind je het allermooist? Waarom 
vind je dat? Booming City, de bewegende lichtjes.

 
Wat vind je leuker, kindercorso of groot corso? Allebei leuk. 

Wat doe je het liefst bij het kinderkot? Knutselen. 

Waar kijk jij de optocht op corsozondag? Samen met papa en mama bij 
vrienden aan de Blauwstraat. 

Wat doe je meestal op corsomaandag? Corsowagens kijken en spelen. 

Wat is je favoriete kleur bloem? Dark spirit. 

Wat is het allerleukste wat je al hebt meegemaakt bij Helpt Elkander? Dat 
we wonnen met Booming City. En als de wagen ieder jaar de tent uit 
rijdt, dat vind ik spannend. 

Wat wil je later graag nog gaan doen bij Helpt Elkander? Helpen aan een 
wagen. 

Wat vind je van de wagen “De Verffabriek”? Mooi, heel mooi! 

Welke plek denk je dat “De Verffabriek” gaat rijden? In de top 10 (ik hoop 
in de top 5).
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Tot dit jaar werd iedereen in de buurt jaarlijks slechts benaderd om 
donateur te worden. Sinds dit jaar heeft de commissie Financiën 
daarnaast ook iets nieuws bedacht: “Vrienden van Helpt Elkander”.

De commissie had aanvankelijk 
geen idee hoeveel “vrienden” de 
buurt zou krijgen. De aanmeldingen 
bleven echter binnen komen, met 
als resultaat dat er nu ruim 80 
vrienden zijn. Uiteraard zijn zij hier 
erg tevreden mee, maar zij beseffen 
ook dat er geprobeerd moet worden 
om dit aantal vast te houden of nog 
verder te laten stijgen. Er bleken nog 
wat vragen te zijn over wat precies 
het verschil is tussen donateurs en 
vrienden en daarom volgt hier een 
nadere uitleg.

Een donateur betaalt een bijdrage 
van minimaal €15,- per gezin en 
krijgt daarvoor:
•	 Lidmaatschap buurtschap Helpt 

Elkander;
•	 Tam Tam en nieuwsbrieven 

(digitaal of in de brievenbus);
•	 Mogelijkheid tot deelname aan 

activiteiten gedurende het jaar.

Een Vriend van Helpt Elkander 
betaalt een bijdrage van € 25,- per 
persoon en krijgt daarvoor:
•	 Persoonlijk lidmaatschap 

buurtschap Helpt Elkander 
voor de vriend en eventuele 
thuiswonende kinderen;

•	 Tam Tam en nieuwsbrieven 
(digitaal of in de brievenbus);

•	 Mogelijkheid tot deelname aan 
activiteiten gedurende het jaar;

•	 Een t-shirt van de wagen van 
Helpt Elkander;

•	 Een polsbandje voor het 
tentoonstellingsterrein;

•	 Een uitnodiging voor de 
sponsoravond op 16 augustus 
vanaf 20.00.

 
De commissie hoopt hiermee alle 
onduidelijkheid weg te nemen. 
Daarbij hopen zij ook op een 
toename van vrienden!

vrienden van HE
Op zondag 7 juli vond de Zundertse Boerendart van buurtschap 
Veldstraat plaats. Ook Helpt Elkander deed hier dit jaar aan mee. 
Op deze zeer zonnige dag verzamelde het viertallige team van 
Helpt Elkander, bestaande uit Niels, Tim, Bart en Kevin, zich in de 
vroege morgen om 10 uur op het CLTV-terrein aan de Molenstraat. 

boerendart

Ter voorbereiding werd er 
begonnen met een bakje koffie, om 
zo rustig wakker te worden. Daarna 
begonnen de in totaal vier ronden, 
waarbij in elke ronde tegen vier 
andere teams gegooid werd. Vanaf 
een afstand van acht meter (voor 
dames zes), moesten we proberen 
om een hooivork zo dicht mogelijk 
bij de roos te gooien, welke tegen 
een paar hooibalen vastgemaakt 
was. 

Vol goede moed werd begonnen aan 

de eerste ronde, maar gemakkelijk 
bleek het niet te zijn. Het was lastig 
om de hooivorken  zo te gooien dat 
ze in de buurt van de roos kwamen 
en dan ook nog eens in het hooi 
bleven hangen. In de eerste ronde 
werden er door het team van 
Helpt Elkander dan ook niet veel 
punten binnengehaald. Daarna 
werden verschillende technieken, 
van onderhands tot bovenhands 
hooivorkgooien, uit de kast gehaald 
om zo veel mogelijk punten bij 
elkaar te krijgen. Daarna bleek dat 
hoe later het op de middag werd, 
des te meer wedstrijden er door het 
team van Helpt Elkander gewonnen 
werden. 

Uiteindelijk eindigde het team 
van Helpt Elkander bovenaan de 
ranglijst. Helaas wel bovenaan 
het rechterrijtje: een mooie 31e 
plaats... Al met al was het een 
warme, dorstige en gezellige dag. 
Hopelijk doen er volgend jaar meer 
buurtleden mee, zodat we met meer 
teams kunnen komen opdagen!

Beste buurtgenoten,

Tijdens het ziek zijn en bij het overlijden van Dea deed de buurt haar naam 
eer aan. We kregen enorm veel reactie uit de buurt. Dat was voor Dea 
en ons een grote steun. Daarom willen we jullie daarvoor heel hartelijk 
bedanken.

Rini Talboom, kinderen en kleinkinderen.

dankbetuiging




