


2 3

Het is even geleden, maar je hebt ‘m weer in je handen: de Tam Tam. 
Terug van weggeweest! Er zijn niet alleen heel wat veranderingen 
geweest in het bestuur, maar eigenlijk in de gehele buurt. Zo ook 
bij de Tam Tam.

In deze Tam Tam vind je bijvoorbeeld 
een stuk minder advertenties, dan 
dat je van ons gewend bent. Hier 
geven we je natuurlijk wel iets voor 
terug: wat dacht je van een hoop 
nieuwe, leuke stukjes?

Kruip lekker op de bank met de 
Tam Tam en geniet van jouw buurt 
en jouw buurtgenoten. De Tam 
Tam staat bomvol leuke interviews 
en heel veel andere leuke dingen. 
Daar zitten ook heel wat verslagen 
tussen, zodat je weer even herinnerd 
wordt aan wat er de afgelopen tijd 
gebeurd of besproken is in de buurt, 
of om bij te lezen over iets wat je 
mogelijk hebt gemist.

We hebben aan iedereen gedacht, 
deze Tam Tam. Ook aan de kids 

in onze buurt. Natuurlijk staan er 
weer twee HE-kidz in, maar we 
organiseren ook een leuke wedstrijd 
en psst... helemaal achterin vind je 
een corsowoordzoeker!

We stellen je zometeen eerst 
eventjes het bestuur voor. Want 
een nieuw bestuur, hoe bekend de 
gezichten ook mogen zijn, heeft 
een introductie nodig. En wie weet 
vertellen ze iets wat je nog niet 
wist...

Dus, pak een kop thee en zet de 
koekjes maar klaar. En misschien 
moet je ook even je tentkleding 
aantrekken, want we gaan je 
helemaal in corsosferen brengen! 

De redactie

voorwoord
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Sinds februari heeft buurtschap Helpt Elkander weer een compleet 
bestuur, volgens de structuur die oktober vorig jaar is opgezet. Het 
bestuur bestaat uit een aantal, voor het bestuur, oude bekenden, 
aangevuld met nieuwe gezichten. Al zullen de meesten van jullie 
hen wel kennen. De bestuursleden vertellen over wie zij zijn en wat 
hun band met Helpt Elkander is. 

René Gommers, voorzitter

Mijn naam is René Gommers, 51 
jaar. Ik ben getrouwd met Ina en 
heb kinderen, Linda en Koen. Ik ben 
geboren en getogen in buurtschap 
Helpt Elkander. Toen we nog aan 
de Fazantstraat bouwden was ik 
een actieve bouwer. Destijds werd 
alles met hout gebouwd en veel 
gereedschap was er niet. 

In 1985 ben ik in het bestuur gegaan, 
waarna ik in 1991 penningmeester 
ben geworden. Dit heb ik jaren 
met plezier gedaan. In 1996 ben 
ik gestopt. Sinds februari ben ik 
voorzitter van een hele mooie 
buurtschap, waar de afgelopen 
tijd veel veranderingen hebben 
plaatsgevonden. Er is nu een nieuwe 
structuur met commissies. Een leuke 
ontwikkeling, waar ik graag deel 
van uit wil maken. Ik ben trots op 
onze buurtschap.

In de beginjaren van het HE-
cabaret, ben ik hier veel bij 
betrokken geweest. Ik heb rollen 
gespeeld als Jos Sigaar, koning 
Gerrie Hoek, stervend zwaantje 
en meer. Ook de beginjaren van 
de activiteitencommissie heb ik 
van dichtbij meegemaakt. In het 
dagelijks leven ben ik ICT Architect 
bij de Louwmangroep, bekend van 
de merken Toyota en Lexus. Hobby’s 
van mij zijn darten bij Factor180 
en karten bij de kartclub van ‘t 
Zonneke. Mijn leukste hobby? Dat 
is toch echt wel het Bloemencorso!

Cindy Bastiaansen,
penningmeester

Ik ben Cindy, 26 jaar en woon iets 
meer dan een jaar samen met Corné. 
We wonen in de Molenstraat, recht 
tegenover de veiling, wat vooral 
met het corso erg handig is! Naast

het bestuur het bouwen in de tent en het 
vergaderen met het bestuur zit 
ik ook al een aantal jaar in de 
werkgroep activiteiten. Verder 
draag ik ook mijn steentje bij in de 
werkgroep Kindercorso en help ik 
met het organiseren van kampen  
bij turnvereniging Olympia. Zelf 
turn ik ook, en op zaterdagochtend 
ben ik in de gymzaal te vinden om 
de jongere groepen te helpen.

Vorig jaar ben ik als penningmeester 
voor onze buurt begonnen en ook 
dit doe ik met ontzettend veel 
plezier. In de corsotent maakt het 
me niet uit wat voor werk ik doe. 
Vegen, lassen, tonnen sjouwen, 
plakken, bloemen plukken, prikken 
of tikken, het is altijd wel gezellig! 
Ik zie jullie de komende maanden 
vast nog wel op het veld, in de tent, 
of bij een van de andere activiteiten 
met de buurt! 

Kevin Jansen, secretaris

Ik ben Kevin Jansen, 20 jaar, en ik 
studeer ‘Stad en Streekontwikkeling’ 
aan de Hogeschool HAS Den Bosch. 
Ik woon al heel mijn leven in Zundert  
en heb daardoor heel wat jaren 
samen met mijn ouders op de tribune 
naar het Bloemencorso gekeken. In 

die jaren waren wij vooral tijdens 
het tikweekend aanwezig in de 
corsotent. In 2008 heb ik samen met 
mijn zusje Amanda de weg naar 
Helpt Elkander gevonden. Ik ben 
steeds actiever geworden en zo heb 
ik de afgelopen 4 jaar ook mogen 
duwen. Tijdens deze jaren ben ik 
ook regelmatig aanwezig geweest 
bij andere activiteiten, waarbij 
een gezellige sfeer altijd aanwezig 
was. Verder doe ik sinds een paar 
jaar mee aan de dartcompetitie 
in Zundert, waardoor ik bijna elk 
weekend wel andere (dartende) 
buurtgenoten tegen kom. 

Na deze jaren voornamelijk met de 
bouw van de wagen bezig te zijn 
geweest, wilde ik me ook graag 
op een andere manier inzetten 
voor Helpt Elkander. Daarom 
heb ik mezelf in oktober vorig 
jaar beschikbaar gesteld voor het 
bestuur, waarna ik de taak van 
secretaris op mij genomen heb. 
Tot nu toe ben ik echter maar een 
korte periode actief bezig geweest 
binnen het bestuur; ik ben namelijk 
in december voor 4.5 maand naar 
Indonesië vertrokken, voor mijn 
stage op het eiland Java. Half 
april ben ik weer terug in Zundert 
aangekomen na een super leuke en 
leerzame tijd welke uiteindelijk wel 
erg snel voorbij is gegaan.

Nu ik weer terug in Zundert ben, 
heb ik veel zin om aan de slag te 
gaan als secretaris en natuurlijk ook 
om dit jaar ‘De Verffabriek’ gezellig 
met z’n allen te bouwen! 
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Aïssa Hereijgers, 
bestuurslid Buurt

Ik ben Aïssa, 29 lentes jong en woon 
samen met Mark en onze hond Boas 
in de Egelantier. In het dagelijks 
leven werk ik bij Globe Reisburo.

Ik had niets met het corso (zelfs nooit 
met kindercorso meegedaan!), tot ik 
Mark leerde kennen. Na een aantal 
weken alleen op de bank thuis te 
hebben gezeten, omdat meneer in 
de corsotent zat, ben ik toch maar 
eens meegegaan.Van het een kwam 
het ander en 8,5 jaar later, ben ook 
ik fanatiek! En kan ik met trots 
zeggen, dat ik me hier helemaal 
thuis voel en dat ik zelfs dankzij 
Helpt Elkander vriendschappen 
erbij heb gekregen! Ik heb 3,5 jaar 
in de redactie van de Tam Tam 
gezeten. Sinds afgelopen corso zit 
ik in de werkgroep activiteiten, 
en daarnaast ben ik nu dus ook 
bestuurslid!

Naast corso heb ik genoeg andere 
hobby’s. Ik hou van reizen en doe 
dit dan ook veel. Ik wandel graag 
met onze hond en ik hou van lezen. 
Lekker buiten bezig zijn of in de 
tuin werken doe ik ook graag!

Peter Dictus, 
bestuurslid Bouwplaats

Ik ben Peter Dictus, opgegroeid 
en woonachtig in Achtmaal, maar 
ondertussen ook 7 jaar  in de wijk 
van Helpt Elkander gewoond. 
In die periode ben ik de tent 
binnengelopen en ik ben dat daarna 
met veel plezier blijven doen. Het is 
een prettige onderbreking van het 
dagelijks leven, waarin ik mezelf 
bezig houd bij mijn bedrijf Hendic 
BV.

In de tent doe ik van alles. Met name 
vanwege mijn werk heb ik me nooit 
vast willen laten leggen voor vaste 
en langdurige taken binnen het 
bloemencorso, tot eind 2012: wat 
er gebeurde binnen Helpt Elkander 
ging mij aan het hart en heb toen 
besloten mezelf aan te melden bij 
het bestuur om een bijdrage te 
kunnen leveren aan Helpt Elkander. 
Ik kan iets terugdoen voor een 
buurt waar ik al zoveel plezier 
mee heb gehad. We hebben een 
paar mindere jaren gehad bij Helpt 
Elkander, maar ik hoop dat jullie net 
als ik nog wel eens terugdenken aan 
vele prachtige jaren. Laten we er 
samen voor zorgen dat er nog veel 
van zulke mooie jaren gaan komen.

Krisjan van Ostaayen, 
bestuurslid Veld

Mijn naam is Krisjan, en corso is mij 
met de paplepel in gegoten. Vanaf 
mijn geboorte zit ik al bij buurtschap 
Helpt Elkander. Mijn vader heeft 
jaren in het bestuur gezeten en is 
erelid van de buurtschap. Helaas 
heb ik niet de handigheid van mijn 
vader geërfd om in de tent mee te 
helpen. Ik kwam dan ook al snel op 
het bloemenveld terecht. Hier heb 
ik het erg naar mijn zin! 

In het dagelijks leven werk ik bij 
Peeters Producten, hier wordt de 
wel bekende Duo Penotti gemaakt. 
Ik werk hier in ploegen, waardoor 
ik overdag veel tijd heb om op het 
veld te werken. Op zondag ben ik 
regelmatig bij voetbalclub Moerse 
Boys achter de bar te vinden. 

Vanaf 2002 zit ik in het bestuur 
en behartig ik hier de dingen die 
met het veld te maken hebben. 
Ik heb daarnaast ook jaren in de 
activiteitencommissie gezeten. 
Nadat het bestuur in oktober hun 
functie had neergelegd, heb ik mij 
herkiesbaar gesteld. Ik hoop de 
komende jaren mijn steentje weer 
bij te kunnen dragen.

Peter van Oers, 
bestuurslid Bouw wagen

Ik ben Peter, 40 jaar oud. In 1998 
ben ik in buurtschap Helpt Elkander 
komen wonen, samen met mijn 
vriendin Mirjam van Gurp.

In die tijd ben ik dankzij Ralf Maas 
en Martin Straver in de corsotent 
terecht gekomen, die toen nog 
honderd meter verderop in de straat 
stond. Nadat zij een maand lang 
elke dag aanbelden of ik onderhand 
klaar was met verbouwen en 
mee ging helpen in de tent ben 
ik overstag gegaan. Na die eerste 
keer was ik verkocht. Ik ben de rest 
van de bouwtijd elke avond gaan 
helpen. De wagen waar ik destijds 
als eerste aan mee heb geholpen, 
was “Windkracht”.
 
Sindsdien ben ik altijd blijven hangen 
bij buurtschap Helpt Elkander. Ik ben 
vijf jaar lang stuurman geweest en 
sinds dit jaar zit ik in het bestuur en 
heb ik de commissie ‘Bouw wagen’ 
onder mijn hoede. Ik hoop dat we 
met de nieuwe commissiestructuur 
bij Helpt Elkander weer een gezellig 
bouwjaar voor iedereen tegemoet 
gaan.
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Hieronder zien jullie een foto van 
het ontwerp van Erik, Tim en Kim, 
wat in september door de straten 
van Zundert zal rijden. Dit is hun 
verffabriek! Maar hoe zou die van 
jou eruit zien? De opdracht is: maak 
op een originele manier jouw eigen 
verffabriek! Dit kan bijvoorbeeld 
door te schilderen, 
knutselen of te 
kleuren. Maar 
misschien heb 
jij wel andere 
gekke ideeën? 
Maak van je 
creatie een foto 
en stuur deze 
naar ons toe. 

Je maakt hiermee kans op een leuke 
prijs! Daarnaast zou het zomaar 
eens kunnen dat jouw inzending 

in de volgende Tam Tam komt te 
staan!

Vraag aan papa of mama of ze 
jouw foto mailen naar redactie@
helptelkander.nl. Zet je naam, adres, 
leeftijd en een telefoonnummer 
erbij. Je kunt meedoen tot 30 juni.

Buurtschap Helpt Elkander organiseert een wedstrijd voor alle 
kids in onze buurt! 

jouw verffabriek
Dit jaar organiseerde de werkgroep activiteiten een nieuwe 
activiteit: de nieuwjaarsborrel. Deze was op vrijdag 4 januari 2013. 
Het blijft altijd spannend, een nieuwe activiteit. De AC-leden waren 
dan ook benieuwd of er veel kleine en grote HE’ers zouden komen 
om samen het nieuwe jaar in te luiden. En ja hoor, 20 kinderen en 
55 volwassen kwamen naar café ’t Zonneke.

Buiten stonden twee vuurkorven 
te branden om de buurtgenoten 
gezellig te ontvangen. Eerst 
arriveerden de kinderen met hun 
ouders. De kinderen mochten zelf 
een lampion in elkaar knutselen: 
twee bordjes werden gekleurd en 
figuren werden uitgeknipt. Daarna 
werd het, met een lampje erin, 
een echte lampion! Toen iedereen 
zijn lampion af had, werd er met 
de kinderen en ouders een ronde 
gelopen door de buurt. Tijdens de 
wandeling zorgde muziek ervoor 
dat buurtgenoten wisten dat we er 
aan kwamen!

Ondertussen kwamen de eerste 

volwassenen binnen 
bij ‘t Zonneke. Bij 
binnenkomst kreeg 
iedereen een glaasje 
champagne, en voor de 
kinderen stond er bij 
terugkomst ranja klaar. 
Natuurlijk ontbraken 
de oliebollen en 
heerlijke vlinders 
niet. Op alle tafels 
stonden grote schalen 
lekkernijen, met veel 
poedersuiker erop! In 
de middag waren de 

oliebollen en vlinders gebakken in 
de loods, door een aantal dames van 
de catering. Toen iedereen binnen 
was, hield interim voorzitter Heidy 
een welkomstwoordje. Ze heette 
iedereen welkom en was blij met 
de grote opkomst! Ze gaf aan dat 
we hopelijk een gezellig en goed 
corsoseizoen tegemoet gaan.

Gedurende de avond werd er volop 
gebuurt. Hugo en Karin kwamen 
met lekkere snacks rond en het 
werd voor sommigen een latertje, 
of kunnen we beter zeggen: een 
vroegertje… Het was een gezellige 
en geslaagde activiteit, die zeker 
voor herhaling vatbaar is!

nieuwjaarsborrel
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Op 5 februari vond de jaarvergadering van Helpt Elkander plaats. 
Interim voorzitter Heidy Bastiaansen opent deze om 20.05 uur. Het 
aanwezige erelid Frans van Doremalen wordt genoemd. Als lid van 
verdienste zijn Agatha Godrie en Lian van Doremalen aanwezig. 
Heidy geeft aan dat Helpt Elkander een moeilijk jaar heeft gehad en 
dat we vooral vooruit willen kijken naar het nieuwe jaar. Er wordt 
op gepaste wijze afscheid genomen van de oud-bestuursleden.

Er zijn 66 personen aanwezig op de 
jaarvergadering. 

Goedkeuring notulen jaar- 
vergadering 24 januari 2012
De notulen worden doorgenomen. 
Er zijn geen opmerkingen en de 
notulen worden goedgekeurd.

Jaaroverzicht door waarnemend 
secretarisssen Aïssa Hereijgers 
en Krisjan van Ostaayen
Krisjan leest een verkorte versie van 
het jaarverslag voor. Alle punten 
die in het jaarverslag zijn genoemd, 
worden kort besproken.

Terugblik bloemenveld door 
Krisjan van Ostaayen
Krisjan leest een verkorte versie van 
het jaarverslag van het bloemenveld 
voor.

Financieel verslag van corsojaar 
2012 door penningmeester 
Cindy Bastiaansen
Cindy leest het financieel verslag 
voor. Alle inkomsten en uitgaven 
worden kort toegelicht, aan de hand 
van meerdere sheets. Cindy vertelt 
aan de hand van staafdiagrammen 
wat er precies is gebeurd afgelopen 

jaar, op financieel gebied.

Verslag van de kascommissie en 
samenstellen nieuwe commissie
Peter Frijters vertelt namens 
de kascommissie dat er geen 
onregelmatigheden zijn gevonden. 
Alles klopt en Cindy krijgt een 
compliment. Heidy bedankt Mieke 
Onstenk, zij heeft 3 jaar in de 
kascommissie gezeten. Voor Mieke 
moet een nieuwe persoon in de
kascommissie komen. Er had zich 
vooraf niemand aangemeld en 
tijdens de vergadering wordt er 
dan ook gevraagd of iemand de 
commissie wil versterken. Roland 
Kerstens meldt zich aan. De 
volgorde van aftreden is nu Bart van 
Ostaayen, Peter Frijters en Roland 
Kerstens.

Jaarverslag 
activiteitencommissie
AC voorzitter Bjorn Verheijen begint 
het jaarverslag van de AC met de 
mededelingen dat Esther van Aert 
na 25 jaar stopt met de AC, Dion 
Gommers na 20 jaar is gestopt met 
de AC, Corné Leenaerts na 2,5 jaar 
is gestopt en Fred Paludanus stopt 
na 2 jaar. De gestopte leden worden 

jaarvergadering op een later moment bedankt en 
hier wordt door de AC intern op 
teruggekomen. Dit jaar zijn er 
ook nieuwe AC leden bijgekomen, 
namelijk Aïssa Hereijgers, Etienne 
Hereijgers en Manon van Oijen. 
Bjorn geeft het woord aan Fred. Van 
alle activiteiten van het afgelopen 
jaar worden foto’s getoond in een 
diapresentatie en deze worden 
door Fred toegelicht.

Bestuursverkiezing
Heidy geeft aan dat zij en Pascal 
aftredend en niet herkiesbaar zijn. 
Daarnaast deelt zij mee dat er drie 
bestuurskandidaten zijn. Bij de 
buurtgenoten was het al bekend dat 
Peter van Oers en Aïssa Hereijgers 
zich kandidaat hadden gesteld. Zij 
draaien vanaf december al mee met 
het bestuur. Daarnaast is er nog een 
kandidaat, dit is René Gommers. 
Deze drie bestuurskandidaten 
moeten ingestemd worden. Er 
worden stembriefjes uitgedeeld 
onder alle aanwezigen en iedereen 
kan anoniem zijn stem (voor of 
tegen) uitbrengen. Er wordt een 
korte pauze ingelast, zodat Sonja 
Paludanus, Guido van Meeteren 
en Niels Vergauwen de stemmen 
kunnen tellen. 

Na de pauze neemt Heidy het 
woord weer en Guido wordt 

namens de telcommissie naar voren 
gevraagd. Guido vertelt dat er 66 
geldige stemmen zijn geteld en dat 
alle drie de bestuurskandidaten zijn 
ingestemd. Er volgt een applaus van 
de aanwezigen. 

René Gommers neemt het woord en 
bedankt iedereen voor het gestelde 
vertrouwen in de drie kandidaten. 
René geeft aan dat we er samen iets 
moois van gaan maken! 

Na het woordje van René neemt 
Krisjan de microfoon over en hij 
bedankt de vertrouwenscommissie. 
Heidy, Pascal en Guido krijgen een 
bedankje voor al het werk wat 
zij verzet hebben voor de buurt. 
Namens de vertrouwenscommissie 
bedankt Heidy het bestuur voor het 
cadeautje en geeft aan dat zij zich 
graag hebben ingezet voor de
buurt.

Toelichting op de commissies
Frank Jansen neemt het woord over 
en licht de commissies toe. Frank 
heeft in de klankbordgroep gezeten, 
welke de commissies mee heeft 
gevormd. Elke commissie wordt 
kort genoemd. Als ze bekend zijn, 
worden de coördinator en notulist 
genoemd. Frank geeft aan dat het 
startdocument en draaiboeken erg 
belangrijk zijn. Van elke commissie
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wordt kort de speerpunten genoemd 
en hoeveel keer zij bij elkaar zijn 
geweest. Als laatste wordt er nog 
vermeld dat de inzet van iedereen 
nodig is om de commissies te laten 
slagen.

Toelichting op de plannen voor 
2013
Heidy vertelt over de plannen voor 
komend jaar. Het doel is om met 
een grote gezellige groep mensen 
corso te bouwen. Het streven is 
om te eindigen in het linkerrijtje. 
Daarnaast willen we een goede start 
maken met de commissies en er voor 
zorgen dat deze gaan functioneren. 
Voor de bouwplaats zijn er dit 
jaar ook weer genoeg plannen. 
Er komt een nieuwe voordeur in 
de tent, de noodverlichting wordt 
aangepakt en er komt dit jaar een 
trappenhuis in de tent. Daarnaast 
zullen de ijzeren onderdelen van 
de tent gegalvaniseerd worden. 
Tevens wordt het huishoudelijk 
reglement aangepast met daarin de 
vernoeming van de commissies.

Vaststellen begroting corsojaar 
2013
Cindy neemt het woord over en 
neemt de begroting van komend jaar 
door. Aan de uitgavenkant wordt 
de post investeringen toegelicht en 
de post bouw wagen. Er ligt bijna 
geen ijzer meer en de wagen gaat 
waarschijnlijk meer kosten dan 
vorig jaar. Bij investeringen moet er 
naast de genoemde bovenstaande 
punten, ook gedacht worden aan 
de verbetering van de keuken, een 
extra wand in het materiaalhok en

eventuele vervanging van gereed-
schap. De vergaderkosten en 
bestuurskosten zijn vervallen, dit 
omdat we nu ook met commissies 
gaan werken. De begroting komt 
op een positief eindsaldo uit. 
Het eindsaldo blijft boven het 
genoemde bodembedrag.

Rondvraag
Fred: ‘Bij de begroting stond bij de 
post water en electra een hoger 
bedrag begroot, hoe komt dit?’ 
Cindy licht toe dat er het afgelopen 
jaar een verkeerde aansluiting 
heeft gezeten. Dit wordt dit jaar 
aangepast en daardoor weten we 
nog niet goed wat we gaan betalen.

Rinus: ‘De begroting voor komend 
jaar moet goedgekeurd worden.’ 
Heidy vraagt aan alle aanwezigen 
of zij de begroting goedkeuren. 
Instemmend wordt er “ja” gezegd.

Jan: ‘Moeten de bestuursleden 
op functie ingestemd worden? 
Betekent dit dat René Gommers 
voorzitter wordt?’
Heidy geeft aan dat tijdens de 
jaarvergadering de bestuursleden 
worden ingestemd. De functies 
worden onderling binnen het 
bestuur verdeeld. Bestuursleden 
worden niet op functie ingestemd. 
De vergadering wordt om 21.32 uur 
gesloten door Heidy.

Hierna vindt de presentatie van 
“De Verffabriek”, een ontwerp 
van Kim Smits, Erik Dockx en Tim 
Bastiaansen, plaats.

Van de laatste 10 jaar (sinds de digitale fotografie/video) is materiaal 
in overvloed beschikbaar. Waar de werkgroep vooral naar op zoek is, is 
beeldmateriaal van de periode daarvoor. Hoe ouder, hoe liever zij dit willen 
hebben. Dus heb je nog unieke foto’s, dia’s, videos of films van weleer, 
welke wij mogen lenen om te digitaliseren voor in het archief, stuur dan 
een mailtje naar paulhaast@hotmail.com, dan neemt hij contact met je op.

De werkgroep historie is bezig om de geschiedenis van onze 
buurtschap te inventariseren, archieveren en digitaliseren. 

oproep

ontwerp
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In de laatste “Voorgesteld” kwam Lisa Hoogaerts aan het woord. 
Aan het einde van het interview koos zij lidnummer 650. Hierdoor 
zijn we aanbeland bij familie Vriends aan de Wernhoutseweg, waar 
we meteen enthousiast worden ontvangen door hond Ollie. Nog 
voor we een vraag kunnen stellen, staat er thee met een lekkere 
koek voor onze neus. Het voorstellen kan beginnen.

Het gezin bestaat, naast hond Ollie, 
uit vader Leo (die helaas niet bij het 
gesprek aanwezig kan zijn), moeder 
Marion, dochter Denise en zoon 
Casper. Leo komt oorspronkelijk 
uit Rijsbergen en Marion uit Effen. 
Ze zijn in Zundert komen wonen, 
omdat de woningen hier betaalbaar 
waren. 

Marion heeft na de Middelbare 
Land- en Tuinbouwschool 
in de paprikateelt gewerkt. 
Inmiddels werkt ze alweer 16 
jaar als bloemiste, momenteel 
bij Roovers in de Molenstraat. 
Haar lievelingsbloemen zijn de 
tulp en de amaryllis. Ze verzorgt 
graag rouwwerken, omdat dit  
erg dankbaar werk is: het laatste 
wat je iemand nog kan geven. 
Verder houdt ze van puzzelen en 
koffiedrinken met vriendinnen.  

Denise studeert momenteel 
Financiële Dienstverlening op het 
Florijn College in Breda. Misschien 
wil ze hierna nog verder met een 
hbo-opleiding, maar ze kan zich 
ook voorstellen dat ze straks na 
haar huidige opleiding liever wil 
gaan werken. Ze weet nog niet welk 
beroep ze later wil uitoefenen, maar 

ze zou in ieder geval wel graag iets 
in de economische sector doen. In 
haar vrije tijd heeft ze een bijbaantje 
bij aardbeienkwekerij Hereijgers. 
Daarnaast gaat ze graag samen met 
haar vriendinnen stappen, winkelen 
en corso bouwen. 

Casper doet momenteel de havo 
aan Mencia Sandrode in Zundert. 
Hij heeft nog geen flauw idee wat 
hij hierna wil gaan doen, maar 
volgens hem heeft hij nog tijd 
genoeg om daar over na te denken. 
Sinds kort heeft hij een bijbaantje 
bij een boomkweker. In zijn vrije 
tijd voetbalt hij bij VV Zundert en 
daarnaast bouwt hij 
ook graag corso.

De familie Vriends 
heeft eerst in De Berk 
gewoond en woont nu 
sinds zeven jaar aan de 
Wernhoutseweg. Hun 
eerste ervaringen met 
het corso waren dan 
ook bij buurtschap De 
Berk, waar ze in het 
tikweekend samen 
gingen tikken. Zowel 
Leo als Marion zijn 
opgegroeid in het 

voorgesteld buitengebied en misten in de Berk 
dan ook de ruimte. Hun huis aan 
de Wernhoutseweg heeft een zeer 
riante tuin, maar moest wel grondig 
verbouwd worden. 

Tijdens het eerste corsoweekend 
na de verhuizing zijn ze de tent 
van Helpt Elkander binnen gelopen 
en hebben zij geholpen met 
prikken of tikken. De kinderen zijn 
inmiddels ouder geworden en gaan 
zelfstandig naar de tent. Een aantal 
vriendinnen van Denise, die ze kent 
van de basisschool, bouwen ook 
bij Helpt Elkander en ook Casper 
heeft zijn draai gevonden. Marion 
is blij met de manier waarop haar 
kinderen zijn ontvangen in de tent 
en meedraaien met de rest van de 
bouwploeg. Zelf draagt ze haar 
steentje bij door ervoor te zorgen 
dat tijdens de bouwperiode het 
eten op tijd klaar staat en dat de 
corsokleding tijdig gewassen is. 
In het tikweekend helpt ze wel 
met tikken. Voor vader Leo geldt 

tegenwoordig een ‘tentverbod’,  
omdat  Denise en Casper er heilig 
van overtuigd zijn dat hij ongeluk 
brengt. Zo kon bijvoorbeeld in 
2000 de wagen ‘Eerste Indrukken’ 
van De Berk niet het volledige 
parcours afleggen en had ook de 
eerste wagen waar Leo bij Helpt 
Elkander aan mee hielp, stukken 
voor aanvang van de optocht. Hij 
mag van hen dus in alle tenten zijn 
gezicht laten zien, behalve in die 
van Helpt Elkander.

De Tam Tam wordt door alle 
gezinsleden gelezen en Denise en 
Casper doen ook regelmatig mee 
aan de activiteiten die door de buurt 
worden georganiseerd. We vragen 
hen of ze hebben overwogen 
om zich aan te melden voor een 
commissie, nu de bestuursstructuur 
is vernieuwd. Denise zou dat 
misschien wel willen, maar ze 
vindt zichzelf nu nog te jong en is 
ook van mening dat ze eerst haar 
school moet afmaken. Ze vindt de 
commissie Financiën of commissie 
Informatievoorziening het meest 
bij haar passen.

Tot slot vragen we hen om het 
volgende lidnummer te kiezen dat 
mag worden geïnterviewd. Casper 
kiest nummer 234, Marion gaat 
voor 236 en Denise zit aan nummer 
636 te denken. Wat hebben ze toch 
met getallen rond de 30? We tellen 
alle getallen op, delen het door drie 
en komen uit op nummer 368. In de 
volgende editie van de Tam Tam 
kun je lezen bij wie dat nummer 
ons gaat brengen!
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Wat een jaar, 1992... Frans van Ostaayen blikt terug op het jaar 
waarin Helpt Elkander Torso Contrapposto bouwde.

‘1992. Het jaar van de nieuwe keuze. 
We gingen dit jaar van twee wagens 
naar één wagen. Na 41 jaar meerdere 
wagens gebouwd te hebben, werd 
er besloten om één wagen te gaan 
bouwen. We hebben dit jaar voor 
een wagen gekozen met veel risico: 
“Torso Contrapposto”.

Dit moest een wagen worden die 
tot in de puntjes 
zou kloppen. Als 
de anatomie niet 
goed zou zijn, 
dan zou de prijs 
ook niet goed 
zijn. Tijdens de 
bouw bleek wel 
hoe moeilijk dit 
was. De laatste 
week hebben we 
zelfs de zijzeilen 
laten zakken, 
om te kunnen 

zien of alles klopte. Zelfs 
toen moest er nog geknipt 
worden. Uiteindelijk stond 
er op zondag een perfecte 
wagen op straat.

Die zondagmiddag werd 
de spanning wel erg hoog. 
Plaats 1, 2 en 3 waren nog 
te vergeven. Uiteindelijk 
mochten wij stoppen om 
de 1e prijs in ontvangst te 
nemen. Heel veel mensen 

waren het niet eens met deze prijs. 
Ondanks al het boe-geroep waren 
wij erg blij met de 1e prijs. 

Sinds die dag is het corso veranderd. 
Daar is Helpt Elkander voorloper 
in geweest, met deze wagen. Het 
tijdperk “huisje, boompje, beestje” 
is in 1992 afgesloten.’

terugblik
Waar zou de paashaas dit jaar de eieren verstopt hebben? Dat was 
ook dit jaar weer de grote vraag! De kinderen van Helpt Elkander 
werden op zaterdag 30 maart om 10.00 uur in Achtmaal verwacht. 

Het was een koude ochtend, maar 
geregeld liet de zon zich zien. Met 
elf kinderen gingen we op pad 
door het bos. Bij het theehuisje 
aangekomen, werden de kinderen 
in drie groepjes verdeeld. Elke 
groep ging op zoek naar een andere 
kleur eitjes. Een groep ging op zoek 
naar rode eitjes, de 
andere groep naar 
blauwe eitjes en de 
andere groep naar 
gele eitjes. Eenmaal 
alles gevonden 
mocht er natuurlijk 
worden geproefd en 
werd er een bekertje 
ranja gedronken. 
Vervolgens gingen de 
kinderen tegenover 
elkaar staan. Ze 
moesten eieren over-
gooien en opvangen 

in een bekertje. Daarna 
was de paashaas aan de 
beurt! Met een grote 
schaal in de hand mochten 
de kinderen eieren gooien 
naar de paashaas. Zou de 
paashaas ze gevangen 
hebben? De kinderen 
hadden veel plezier en 
hebben lekker gespeeld 
in het bos. Tegen half 
12 deelde de paashaas 
nog een goed gevulde 

snoepzak uit en toen zat de ochtend 
er alweer op! 

De paashaas bedankt de kinderen 
van de buurt voor de gezellige 
ochtend en hopelijk zien we jullie 
volgend jaar weer terug!

paaseieren
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Al meteen bij binnenkomst is het alsof ze elkaar al jaren kennen: 
Jos Snepvangers en Mireille van Doremalen buurten erop los. In 
deze nieuwe rubriek voeren twee Helpt Elkandernaren een gesprek 
over de verschillen en overeenkomsten in hun werkzaamheden 
voor Helpt Elkander.

Ondanks dat het lijkt alsof ze oude 
bekenden van elkaar zijn, is dat  
niet zo. Ze kennen elkaar alleen 
van naam. Jos: ‘Vroeger ging je ’s 
morgens vroeg werken en kwam je 
’s avonds laat thuis, en dan kom je 
elkaar niet gauw tegen.’

Wij zijn benieuwd of ze enig idee 
hebben wat de ander zoal doet voor 
Helpt Elkander. Mireille weet via 
haar vader (John van Doremalen) 
dat Jos op het veld werkt, maar wat 
dat precies inhoudt? Jos: ‘Ik ga mee 
stekken en planten, soms hakken, 
vaak plukken en ik help ook mee 
om de knollen uit te doen. Al heb 
ik niet altijd even veel tijd om naar 
het veld te gaan.’ Als één van zijn 
kinderen een beroep op hem doet, 
heeft dat uiteraard voorrang. Jos 
weet dat Mireille in de tent helpt, 
maar heeft geen flauw idee wat ze 
daar doet. Hij komt soms wel eens in 
de tent kijken op weg van het veld 
naar huis, maar meer eigenlijk niet. 
Mireille: ‘In het jaar van “Booming 
City” ben ik gaan plakken en tikken, 
een paar jaar geleden heb ik samen 
met Mieke (Onstenk) de lascursus 
gevolgd en sindsdien lassen we 
ook. Ik vind het leuk en je kunt ook 
eerder in het jaar wat doen aan 
de wagen. Eigenlijk word ik een 

steeds betere allround 
corsobouwer!’ Jos: ‘Ik 
vind zo’n lascursus en 
het werken in de tent 
wel heel mooi, zo hou je 
de jeugd van de straat.’ 
Mireille: ‘En mij ook!’

Jos komt oorspronkelijk 
van Stuivezand, maar 
is ruim 40 jaar geleden 
samen met Joke in onze 
buurt komen wonen. 
Toen de kinderen klein 
waren zijn ze naar de 
tent gegaan. Zijn zoon Manuel 
heeft een paar jaar fanatiek corso 
gebouwd, en zelf heeft hij getikt tot 
en met het laatste jaar waarin Helpt 
Elkander twee wagens bouwde. 
‘Toen er maar één wagen werd 
gebouwd was het zo ontzettend 
druk op de steiger, er was gewoon 
geen plaats. Ik heb ook niet zo’n zin 
om nog op een steiger te klimmen.’ 
Mireille daarentegen is geboren 
en getogen in Helpt Elkander en 
woont nog steeds binnen de buurt. 
Als kind al ging ze helpen. Tijdens 
haar middelbare school en studie is 
ze gestopt en was ze vaker in Breda 
te vinden. Ook heeft ze een paar 
jaar verder weg gewoond waardoor 
corso bouwen niet aan de orde 

gebuurt was. Terug in Zundert begon het 
toch weer te kriebelen. ‘Ik ben in 
het jaar van “Ten minste houdbaar 
tot” naar het buurtfeest geweest en 
heb daar plechtig beloofd dat ik het 
jaar daarna in de tent zou komen 
helpen. Met “Booming City” ben ik 
er gelijk vol in gegaan.’

Mireille gokt dat ze een dag of 3 
per week in de tent is, en naar het 
einde toe vaker. Bij Jos is zijn inzet 
afhankelijk van andere bezigheden. 
Hij is nu acht jaar veldwerker. Mireille: 
‘Het is ook geen verplichting. 
Iedereen is elke keer blij dat je er 
bent. Het is gewoon een hele leuke 
vrijetijdsbesteding.’ Jos: ‘Het is ook 
stikgezellig. Je komt met iedereen 
in aanraking en zo heb je met 
iedereen contact. Natuurlijk wordt 
er af en toe gekheid uitgehaald.’

Het woord “gezelligheid” komt 
vaak voor tijdens het gesprek, 
vooral als we vragen naar hun 
motivatie om actief te zijn bij Helpt 

Elkander. Mireille: ‘Gezelligheid, 
flauwe grappen, lolletjes maken. Je 
kunt serieuze gesprekken hebben, 
maar gekkigheid hoort er ook zeker 
bij.’ Jos: ‘Ik kende veel mensen uit 
de buurt alleen van zien, maar sluit 
je aan bij de veldploeg en je kent 
iedereen snel. Als je met het plukken 
aan het einde van je rij bent, ga je 
naar de volgende rij en daar kom je 
weer iemand anders tegen.’

Mireille heeft vroeger ook wel 
eens geholpen met de zondagpluk.  
Ze weet in ieder geval waar ons 
bloemenveld zich bevindt en heeft 
bewondering voor de soms zware 
fysieke arbeid die de veldwerkers 
leveren. ‘Ik denk wel dat we later met 
een hoop mensen die nu in de tent 
werken op het veld zullen staan, dat 
we met z’n allen doorstromen.’ Jos: 
‘Helpt Elkander treft het wel dat het 
veld vlakbij is. Het kost niet veel tijd 
om er te komen en je kunt tussen de 
middag gewoon thuis eten.’ Leuk 
detail: Jos heeft vlak voor hij met 
de VUT ging, op zijn werk een eigen 
RVS hak gemaakt voor op het veld. 
Mireille gebruikt geen eigen spullen 
in de tent, al is ze wel zuinig op haar 
‘tikduim’ van PTT-tape. Ze gebruikt 
al jaren dezelfde.

Tot slot bespreken we de wagen die 
dit jaar gebouwd gaat worden. Jos 
heeft het ontwerp nog niet gezien. 
In tegenstelling tot Mireille, houdt 
hij niet van strakke bakken. Bij het 
zien van de tekening  zegt hij: ‘Die 
is nie lilluk.’ Afgaand op de toon 
van zijn stem is dat een behoorlijk 
compliment!
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Hoe heet je? Sanne Noorland

Hoe oud ben je? 11 jaar.

Wat zijn je hobby’s? Zwemmen en gymmen. 

Help je liever in de tent, of op het bloemenveld? 
In de tent. Ik vind plakken en bloemen tikken 
leuk.

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

Welke wagen vind je het allermooist? Waarom 
vind je dat? Booming City, vooral de nachtkant met alle lichtjes.

Wat vind je leuker, kindercorso of groot corso? Ik vind ze beide heel erg 
leuk. 

Wat doe je het liefst bij het kinderkot? Eigenlijk vind ik alles wel leuk. 

Waar kijk jij de optocht op corso zondag? Op het Zonneplein. 

Wat doe je meestal op corso maandag? Op de veiling corsowagens kijken 
en over de markt lopen. 

Wat is je favoriete kleur bloem? Roze. 

Wat is het allerleukste wat je al hebt meegemaakt bij HE? Dat we eerste 
werden met Booming City. 

Wat wil je later graag nog gaan doen bij HE? Plakken en tikken. 

Wat vind je van de wagen “De Verffabriek”? Mooi, kleurrijk en vrolijk. 

Welke plek denk je dat “De Verffabriek” gaat rijden? Ik zou het niet weten, 
maar ik denk best wel goed. 

HE-kidz De vaste rubriek over de jongste bouwers van buurtschap Helpt Elkander. Twee “HE-kidz” komen aan het woord. 
Zij krijgen dezelfde vragen voorgelegd, en geven soms erg verschillende en verrassende antwoorden. Deze keer: 
de zusjes Sanne en Evi Noorland.

Hoe heet je? Evi Noorland

Hoe oud ben je?  9 jaar. 

Wat zijn je hobby’s? DJA en gym. 

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

Wat vind je het leukste om te doen bij HE? 
Bloemen prikken. 

Welke wagen vind je het allermooist? Waarom 
vind je dat? Booming City, omdat er allemaal 

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

Wat doe je het liefst bij het kinderkot? Werken met papier-mache. 

Waar kijk jij de optocht op corso zondag? Op het Zonneplein. 

Wat doe je meestal op corso maandag? Corsowagens kijken op het 
veilingterrein. 

Wat is je favoriete kleur bloem? Wit. 

Wat is het allerleukste wat je al hebt meegemaakt bij HE? Dat we de eerste 
prijs met Booming city hebben gewonnen. 

Wat wil je later graag nog gaan doen bij HE? Bloemen tikken. 

Wat vind je van de wagen “De Verffabriek”? Mooi en vrolijk. 

Welke plek denk je dat “De Verffabriek” gaat rijden? Ik denk de 5e plaats. 
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De voorzitter heet 18 aanwezige personen welkom op de eerste 
bouwvergadering voor “De Verffabriek”, op maandag 11 maart 
2013. Een korte samenvatting.

Toelichting wagen door de 
ontwerpers
De ontwerpers geven aan dat er 
weinig veranderingen zijn geweest 
sinds de maquettepresentatie. De 
focus moet liggen op het bouwen 
van een strakke wagen. Daarnaast 
is de transformatie van de wagen 
belangrijk. De wagen wordt 
besmeurd met rode, gele en blauwe 
verf. De hoeveelheid en het tempo 
waarin dit gaat gebeuren is nog niet 
bekend. Op de vloer moet een soort 
lekbak komen, om te voorkomen 
dat er verf op de Zundertse straten 
valt. 

Constructie
De constructie is gelijk ook de 
vormgeving bij “De Verffabriek”. 
Deze kan eventueel aangepast 
worden als het gaat om veiligheid 
of stevigheid. De roosters en trap 
in de wagen kunnen eventueel als 
steiger gebruikt worden. Er moeten 
ondersteunende liggers onder de 
roosters komen. De roosters zijn 
bepalend voor de constructie. Men 
wil snel weten welke soort roosters 
er gebruikt gaan worden, zodat de 
constructie hierop aangepast kan 
worden. Er wordt nagedacht om 
de wagen op eigen bouwplaats 
te slopen. Dit om de roosters en 
zwaar constructie ijzer te kunnen 
verwijderen en hergebruiken. 

Vormgeving
Er kan prefab werk geleverd worden: 
buizen, deuren, railing, bochten, 
flenzen, kranen en verfblikken 
kunnen op de grond gemaakt 
worden. De blikken worden gevuld 
met een kleine hoeveelheid verf. 
Op de gevels en op de bassins komt 
reliëf. Er is een eenvoudige lift en 
een rollenbaan. 

Figuratie, geluid en beweging
Er komen 18 figuranten op de 
wagen, inclusief de ontwerpers. 
Figuranten zijn aangelijnd en 
krijgen een vaste loop.  Zij lopen ook 
op de trap, iedere figurant heeft 
een eigen rol. Er zijn voormannen, 
monteurs en magazijnpersoneel. 
Er wordt gebruik gemaakt van 
handmatige bewegingen. Er komt 
een industrieel geluid op de wagen. 
Er zullen drie soorten geluid zijn. 

Bloemen en verf
De kleuren bloemen die dit jaar 
gebruikt worden zijn rood, geel, 
zwart en wit. Voor het kleuren 
van de blauwe bloemen zijn al 
contacten gelegd en is al informatie 
ingewonnen door de veldcommissie. 
Op de staande constructie zullen 
bloemen gelijmd worden. Op de 
vloerroosters komen geen bloemen, 
onder de vloerroosters op de bodem 
echter wel. 

bouwvergadering
Ronald van Loon evalueert de ontwerpkeuze voor het jaar 2013.

De ontwerpkeuze van Helpt 
Elkander was dit jaar anders. Geen 
keuzeavond met de hele buurt, of 
een keuze door de bestuursleden. 
Voor het eerst is bij Helpt Elkander 
het ontwerp bepaald door een 
ontwerpkeuzecommissie. Dit was 
een bijzonder proces. Het nieuwe 
bestuur stond net op de rails en 
besloten was dat de taak ‘ontwerp 
kiezen’ gedelegeerd zou worden 
naar een commissie. De commissie 
bestond uit twaalf buurtleden met 
ieder eigen kennis en achtergrond.

Half december startten we. In een 
paar weken tijd zouden we een 
ontwerp kiezen en gelijktijdig 
moesten we de procedure 
uitdenken, vastleggen en uitleggen. 
Dit zou de blauwdruk kunnen 
worden voor volgende jaren. 

Er is veel gediscussieerd over deze 
opdracht. Er was oproep gedaan 
voor een ontwerp, binnen de buurt. 
De wens was om inzendingen van 
“eigen buurt” voorkeur te geven, 
maar ook andere ontwerpen een 
kans te geven. We besloten, met 
goedkeuring van het bestuur, dat 
ook inzendingen van buiten de 
buurt toegelaten zouden worden.
Hierbij kregen andere ontwerpers 
eerst de kans om ontwerpen in te 
zenden, voordat we de ontwerpen 
uit eigen buurt bekeken. Zo 
kreeg iedereen een eerlijke kans. 

Daarna hebben we nagedacht 
over de “voorkeursbehandeling” 
die inzendingen uit eigen buurt 
zouden krijgen. Uiteindelijk zijn de 
ontwerpen uit eigen buurt twee 
keer gepresenteerd, waarbij zij de 
eerste keer feedback kregen om het 
ontwerp eventueel te verbeteren. De 
buitenbuurters hadden slechts één 
kans. Een van hun ontwerpen werd 
meegenomen naar de uiteindelijke 
keuzeavond. Uiteindelijk bleven 
er drie ontwerpen over, waarbij 
gekozen is voor “De Verffabriek”, 
van Kim, Erik en Tim.

Een enorm voordeel van deze manier 
van kiezen, is dat er de mogelijkheid 
is om te discussiëren en verschillende 
aspecten tegen elkaar af te wegen. 
Ook was er een aantal dagen tijd 
tussen de ontwerppresentaties en 
de uiteindelijke keuze. Je kunt er 
een nacht over slapen. De kwaliteit 
van de ontwerpen lag dit jaar dicht 
bij elkaar, dus dit kwam goed van 
pas. De commissie heeft het hele 
proces geëvalueerd en denkt dat we 
deze procedure ook de komende 
jaren kunnen gebruiken. De 
samenstelling van de commissie zal 
blijven veranderen doordat elk jaar 
een aantal leden vervangen gaan 
worden door nieuwe. In het vervolg 
zal de communicatie moeten 
verbeteren. De kiesprocedure 
werd pas laat concreet, door de 
bestuurlijke problemen.

ontwerpkeuze
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Een aantal foto’s van vroeger, gewoon om even terug te blikken 
op alle fantastische jaren die we als buurt al achter de rug hebben. 
Weet je nog...

uit de oude doos

De eerste ijzeren tent van Helpt 
Elkander afbreken in 1992.

‘De Trip’ (1970). Ontworpen door Ad van 
Hassel, met figuranten Mercedes de Jong, 
Marianne Leppens en Jac van Tichelt. 
Goed voor een 13e prijs en 633 punten.

Frans van Ostaayen en Johan 
Verheijen zijn aan ‘De boom van 
Jesse’ aan het werken (1984).

Pauze, in het tikweekend van 1989.

‘Rodeo’ (1995). Ontworpen door 
Fien Peeters en goed voor een 7e 
prijs. We behaalden 437 punten.
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Nieuwtjes en weetjes van het veld.

Wintertijd
Ondanks of misschien wel juist 
dankzij de lange en koude winter 
hebben de mannen van de 
veldploeg niet stil gezeten. In de 
knollenschuur is er koortsachtig 
gewerkt om de knollen in optimale 
conditie te krijgen en te houden.  
In het najaar is er een recordaantal 
knollen in opslag gegaan en was er 
weinig uitval. Alles wat over was  
hebben we kunnen verkopen. Er 
zijn meer dan voldoende knollen 
om zelf te planten. 

Onderhoud
Het rollend materieel heeft een

flinke opknapbeurt gekregen 
en de nodige aanpassingen zijn 
uitgevoerd en hebben hier en daar 
een likje“verf”gekregen.

Bemesting
Het was al heel lang geleden, 
maar Corné heeft van de percelen 
grond een monster genomen en 
laten onderzoeken. De uitslag was 
verrassend. Globaal komt het er 
op neer dat van het één teveel  
en van het ander weer te weinig 
aanwezig is. Door de bemesting 
beter te sturen hopen we een nog 
hogere opbrengst van bloemen in 
te toekomst te krijgen. Eind maart 

veldnieuws zijn de percelen van 
drijfmest voorzien. 

Gekleurde bloemen
Dit corsojaar staat de 
veldgroep voor een grote 
uitdaging: het voorzien van 
onze eigen “Verffabriek” 
met een niet in de natuur 
aanwezige blauwe dahlia. 
Krisjan heeft her en der 
zijn licht al opgestoken 
bij buurtschappen welke 
al eerder hun bloemen 
hebben gekleurd en stap 
voor stap komen we dichter 
bij de oplossing. Er zal nog 
veel geëxperimenteerd en 
getest  moeten worden 
om op precies 1 september 
de juiste blauwe kleur(en) 
op de wagen door de 
Zundertse straten te laten 
trekken.

Extra hulp
De veldploeg is steeds op zoek 
naar nieuwe krachten. Voel jij je 
geroepen om in de zomer lekker 
buiten te werken en om tijdens de 

lange winters aangenaam binnen 
door te komen, geef je dan op bij 
Krisjan van Ostaayen. Bel hiervoor 
naar 06-12356448 of stuur een mail 
naar krisjan@helptelkander.nl. 

Je kunt dit laten weten aan Krisjan van Ostaayen. Zijn telefoonnummer 
is 06-12356448. Je kunt ook mailen naar krisjan@helptelkander.nl. Het 
postadres is Achtmaalseweg 114, 4881 VN Zundert.

De buurtschap deelt graag lief en leed. Heb je een leuk of droevig 
bericht, laat het ons dan weten! Helpt Elkander is een grote buurt, 
waardoor we niet van iedereen weten wat er speelt.

lief en leed
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Lees in de onderstaande horoscoop wat er jou te allemaal wachten 
staat in het komend corsoseizoen!

Waterman 
21 januari t/m 18 februari
Je neemt het voortouw, wanneer 
het gaat over werken in de tent. Je 
weet dingen goed aan te sturen en 
houdt overzicht over alles wat er 
moet gebeuren. Maar let er wel op 
dat je ook buiten het corso bouwen 
voldoende aandacht besteedt aan 
je werk en/of school!

Vissen 
19 februari t/m 20 maart
Vissen zwemmen in het water, zo 
ook jij. Je dwarrelt van hier naar 
daar, en helpt iedereen daar waar 
nodig is. Je komt, en je bent ergens 
ook zo weer weg. Maar toch ben je 
in de corsotent onmisbaar: je weet 
overal wel iets vanaf en je probeert 
iedereen te helpen.

Ram 
21 maart t/m 20 april
Jij bent in de lente jarig, en dat zie je 
zeker! Jij straalt de gehele jaar door, 
zelfs bij grote tegenslagen. Mensen 
vinden dat erg fijn aan jou, en dat 
krijg je dan ook vaak te horen. Jij 
ziet alles positief in en dat werkt 
aanstekelijk!

Stier 
21 april t/m 21 mei
Jij weet wat je wilt! Maar let er op 
dat meningen van anderen ook 
gelden. Probeer samen tot een 

goede oplossing te komen. Twee 
weten altijd meer dan één!

Tweelingen 
22 mei t/m 21 juni
Jij hebt geluk! Jij vind dit corsojaar 
de liefde van je leven, of je bent er 
dit jaar helemaal over uit, dat jouw 
partner diegene is waarmee je oud 
en gelukkig wilt worden. Hoe dan 
ook, het belooft een leuke zomer te 
worden.

horoscoop Kreeft 
22 juni t/m 22 juli
Je krijgt het enorm druk, je werk 
of school gaan veel van je eisen, en 
ook het corso bouwen kost veel tijd. 
Deze tijd moet je goed indelen, om 
anderen niet teleur te stellen, en 
dan komt het helemaal goed.

Leeuw 
23 juli t/m 23 augustus
Iedereen kijkt op tegen jou. Dat is 
misschien een goed teken, maar pas 
op dat je de allemansvriend blijft 
die je altijd al was, en dat mensen 
niet gaan weglopen van jou. 

Maagd 
24 augustus t/m 23 september

Wordt dit corsojaar voor jou eentje 
om nooit meer te vergeten? Je bent 
in ieder geval op de goede weg. 
Steun en help anderen, dan zullen 
ze jou ook nooit in de kou laten 
staan.

Weegschaal 
24 september t/m 23 oktober
Kop op weegschaal! Een tegenvaller 
wilt niet meteen zeggen dat de 
wereld vergaat, zet je erover heen, 
en ga verder met waar je al die jaren 
al mee bezig was: genieten!

Schorpioen 
24 oktober t/m 22 november
Schorpioen, pas op. Een foutje is 
zo gemaakt, niet alleen in de tent, 
maar ook buiten corso om, moet je 
goed opletten. Een fout is dan wel 
snel gemaakt, maar soms minder 
snel op te lossen. Kijk een beetje uit 
en alles komt goed!

Boogschutter 
23 november t/m 21 december
Je liefde nog niet gevonden? Dan 
gaat dat dit jaar zeker gebeuren. 
Maar pas op, loop niet te snel van 
tafel, want ook voor jou kunnen er 
tegenslagen gaan vallen dit jaar.

Steenbok 
22 december t/m 20 januari
Jij gaat dit corsojaar een geweldige 
zomer tegemoet. Je vrienden, je 
kennissen en andere mensen om je 
heen gaan je erg waarderen, nog 
meer als voorheen. Wees dankbaar 
en je zult een fantastisch corso 
hebben!
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Het “magische” ontwerpersduo Tim en Erik van buurtschap Helpt-
Elkander is, zoals jullie weten, uitgebreid naar een (hopelijk) 
magisch ontwerperstrio, met Kim Smits. Maar hoe goed kennen de 
mannen hun nieuwste aanwinst nu eigenlijk echt?

1. Heeft Kim doopnamen?
Tim en Erik: “Ze is gedoopt, en haar 
afkortingen zijn KMD. Kim Maria 
nog iets; ze heeft het weleens 
gezegd. Nee, de D weten we niet.”
Kim: “Kim Maria Dimphina.” 

2. Wanneer is Kim geboren?
Tim en Erik: “Volgens mij is ze 
geboren in de zomer... Van 1980?” 
Kim wordt vragend aangekeken, 
maar dit zonder succes... “Of 1983, 
of 1984.” Uiteindelijk komen ze 
met: “12 juni 1984.”
Kim: “23 juni 1981.”

3. Was Kim vroeger een meisje-
meisje of one of the guys?
Tim en Erik: “One of the guys!”
Kim: “Tussenin. Ik vond knutselen 
altijd leuk, maar ik speelde in ieder 
geval niet met poppen.” 

4. Wat is Kims lievelingseten? 
Erik: “Bier.”
Tim: “Boterhammen met kaas.”    
Gelukkig kwamen de mannen ook 
nog met een fatsoenlijk antwoord: 
“We denken Italiaans.”                   
Kim: “Pasta, inderdaad; Italiaans.”

5. Hoe is Kim bij Helpt Elkander 
terecht gekomen? In welk jaar?
Tim en Erik: “Via Rudy. Sowieso via 
Rudy, Kim was toen zijn vriendin. Dat 

was met de wagen ‘Windkracht’.” 
De heren discussiëren over in welk 
jaar dit was en komen na een paar 
minuten intensief rekenen tot de 
conclusie:  “1995.”
Kim: “Ik ben bij Helpt Elkander 
gekomen doordat ik verkering 
kreeg met Rudy. Dat was in 1999, 
het jaar van ‘Windkracht’.”

6. Hoe vaak heeft Kim onder de 
wagen geduwd? En op de wagen 
gestaan?
Tim en Erik: “Twee keer op de 
wagen en 5 of 6 keer eronder.”
Kim:  “Twee keer op de wagen, 
bij ‘Spelende Gedachten’ en bij 
‘Pierement’.  Ik heb één keer geduwd, 
bij ‘Overige Bestemmingen’.”

7. Wat vindt Kim de mooiste 
wagen die onze buurt heeft 
gebouwd? 
Tim en Erik: Hoopvol zeggen ze “De 
Verffabriek.” Kim antwoordt dat 
de Verffabriek nog niet gebouwd 
is. “Dan wordt het ‘Booming 
City’, maar de mooiste 
wagen ooit gebouwd vind ze 
‘Expeditie’ van buurtschap 
Molenstraat.”
Kim: “Van onze buurt: 
‘Booming City’. En de mooiste 
wagen ooit inderdaad 
‘Expeditie’ van Molenstraat.”

gedrieën 8. Werkt Kim liever met dahlia’s 
of met alternatief materiaal?
Tim en Erik: “Alternatief materiaal!”
Kim: “Alternatief materiaal, ik kan 
niet tikken! En wanneer ik wel tik, 
halen ze er alles weer uit.”

9. Wat wil Kim ooit nog doen in 
haar corsocarrière, dat ze nog 
nooit heeft gedaan?
Tim en Erik: “Met een eigen ontwerp 
winnen! Of voorzitter van Stichting 
Bloemencorso Zundert worden.”
Kim: “Ik weet het echt niet, want ik 
heb al heel veel gedaan.” 

10. Bij welke buurt zou Kim 
bouwen als Helpt Elkander niet 
bestond?
Tim en Erik: “Buurtschap Veldstraat.”
Kim: “Bij Veldstraat, die buurt vind 
ik gewoon gezellig en ik ken er veel 
mensen.” 

11. Wat vindt Kim de leukste 
commissie voor de buurt?
Tim en Erik: “De belangrijkste 
commissie vindt Kim de commissie 
die wij in het leven hebben geroepen 
met Krisjan. Commissie Bier Voor 
Ontwerpers, afgekort BVO.”
Kim: “Dit vind ik inderdaad de 
leukste en meest onmisbare 
commissie.”

12. Plakken of lassen?
Tim en Erik: “Lassen.”
Kim: “Lassen.”

13. Hakkedellen of bitterballen?
Tim en Erik: “Hakkedellen.”
Kim: “Hakkedellen.”

14. Corsozondag of -maandag?
Tim en Erik: “Corsomaandag.”
Kim: “Ik weet het niet, het heeft 
allebei z’n charmes. Maar ik ga toch 
voor corsozondag, omdat het dan 
om het evenement en de spanning 
gaat.”

15. Ontwerper of figurant?
Tim en Erik: “Ontwerper.”
Kim: “Ik hoop ontwerper, maar dit 
weet ik natuurlijk nog niet zeker.”

16. Jury- of publieksprijs?
Tim en Erik: “Jury.”
Kim: “Jury.”

17. Tim of Erik?
Tim: “Tim.” Erik: “Erik.”
Kim: “Hier kan ik natuurlijk niet 
op antwoorden, de één kan niet 
zonder de ander. Alhoewel Tim me 
deze avond wel erg op de zenuwen 
werkt.” 

18. Hoe hoog denkt Kim dat we 
dit jaar gaan rijden?
Tim en Erik: “Top 5.”
Kim: “Ik hoop top 5, ja.”

19. Willen jullie nog wat 
aan Kim kwijt?
Tim en Erik: “Alle rotzooi is 
Kim haar schuld! Nee hoor, 
we zijn heel blij met Kim!”
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Zoek onderstaande woorden op in het diagram. Er is geen oplossing.

Bestuur
Bloemen
Bouwplaats
Corso
Dahlia
Duwers
Figuratie
Gekleurd
Lassen
Maquette

Plakken
Prikken
September
Tent
Tikken
Veld
Verffabriek
Werkgroepen
Zundert

woordzoeker
Buurtschap Helpt Elkander bedankt alle sponsors en adverteerders 
van het afgelopen jaar voor hun bijdrage!

bedankt!

Van der Poel Elektro B.V.
Autoschade Van Hasselt

A. Willemsen Timmerwerken
Protongraphics

Installatiebedrijf Rijsbergen B.V.
Schouwenaars Bouwbedrijf

Zuiderplastics
Schildersbedrijf Dictus

Volant Interieur Confectie
J & C Verhuur / Wasserij

Hotel-Restaurant De Gouden Leeuw
Boomkwekerij Gebr. van de Broek

TIMM’S
Van den Buijs Sanidrõme 
RAR (Renate Agatha Ron)

SMS (Surewaard Michielsen Schijfs)
Stichting Event Zundert

Berging & Transport Henk van Geloven
Praktijk voor Mondhygiëne

Schildersbedrijf Jan Bastiaansen
Café ‘t Zonneke

Cafetaria ‘t Vrouwke
Hendrikx Keurslagerij

Peeters vlees
Vezalux B.V.

Café - Zaal Victoria
Rena Electronica

Café Den Bels
Freson Producties

Hé-Cabaret
Bernard Janssen

Joko Autodemontage
PedicureSalon Paula  

De-ICT-OOM
Bakkerij Raats

Bouwbedijf John Havermans
Betanco Trailers

Euro Accountancy B.V.
Boomkwekerij Leenaerts-Halters en Zn.

Bouwbedrijf Van Iersel 
Jochems Onderhoud

Gommers Grondwerken B.V.
J & W Electrogroep V.O.F.
Nouws Mechanisatie BV

Teletronica
Löwensteijn IT

Ir. Ton J.J. Willems
Helvetica

Bouwbedrijf Jos Raats en Zn VOF
Boomkwekerij Willemsen

JVM
Hendic B.V.

H. Verdaasdonk Metaal - Bankwerkerij
HollandCovers Zeilmakerij bv
Autorijschool Peter de Hoon

CLTV Zundert
Erik Bink BV

Drive-Inn Show Frans van Gorp
W. Jochems Elektrotechniek

Eijndeloos Groen
Bibelot

Grieks Restaurant Athos
HO MEI
De Bode

Café de Kèrel
Gilmar Sectional Garagedeuren

Marc Totaal Communicatie
Delcroix Elektrotechniek
Bakkerij Roland van Oers

Dump Company
Bergamo Havando

Het Wapen van Zundert
LAmuziek




