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“Hij kwam niet uit de verf!” De letterlijke woorden van onze 
voorzitter René Gommers, toen hij op corsomaandag de Rode 
Lantaarn uitgereikt kreeg. Helaas, onze Verffabriek is dit jaar 20e 
geworden en dat betekent een laatste plaats. Maar ontevreden 
mogen we als Helpt Elkandenaren niet zijn. We kijken samen met 
jullie terug op een fantastisch bouwseizoen, maar ook op het 
corsoweekend, de optocht, het feest en nog veel meer.

Deze derde en laatste Tam Tam 
van dit jaar staat weer boordevol 
met verslagen, foto’s, puzzels en 
natuurlijk interviews, zoals je van 
ons gewend bent. Ook deze keer 
hebben we weer een aantal  Helpt 
Elkandernaren aan het woord 
gelaten, in bijvoorbeeld ‘Gebuurt’, 
‘Voorgesteld’ en ‘HE-kidz’. 

Daarnaast kom je in deze editie ook 
enkele nieuwe dingen tegen, zoals 
‘Wist je dat?’ en een aantal leuke 
teksten uit ons gastenboek.

Ook vind je voor zowel de 

volwassenen als voor de kids een 
puzzel in deze Tam Tam. Kortom, 
genoeg te lezen en te doen in de 
komende koude wintermaanden. 

We willen iedereen van harte 
bedanken die een steentje heeft 
bijgedragen aan De Verffabriek, op 
welke manier dan ook. Zonder jullie 
had De Verffabriek niet geschitterd 
in de Zundertse straten!

Veel leesplezier en tot op het 
buurtfeest!

De redactie

voorwoord
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In de vorige editie koos Jeanne Kustermans het ledennummer van 
Barry Joosen. Hij is bekend als voormalig ontwerper van Veldstraat, 
Helpt Elkander en Schijf. Ook was hij portefeuillehouder van de 
commissie Publiciteit en Sponsoring van Corso Zundert, Prins 
Bartelomeeuwis, de Zundertse Guus Meeuwis en nog veel meer.

“Ik ben een corsofanaat van 37 en 
al zolang ik me kan herinneren 
bouw ik corso. Van beroep ben 
ik lampenverkoper bij Vezalux.” 
Het leukst hieraan vindt Barry het 
verkopen op zich. “Vezalux levert 
wereldwijd, dus ik ga weleens 
naar beurzen in het buitenland. 
Daar ontmoet ik dan verschillende 
mensen en culturen. Zo ben in 
Frankfurt, Hong Kong en New York 
geweest. Het meeste werk doe ik 
echter op ons kantoor in Wernhout.” 
Vroeger wou hij decorateur/etaleur 
worden, maar toen hij klein was 
leek pastoor worden hem ook wel 
wat. “De sfeer, het Latijn en praten 
voor grote groepen spraken me wel 
aan.”
Zijn corsocarrière is begonnen bij 
het Kindercorso. “Ronald van Loon 

en ik deden altijd samen 
mee. Ons eerste wagentje 
was ‘Pannenkoekenhuisje’. 
Toen we in groep 7 zaten 
hebben we gewonnen 
(‘Klomp met een zeiltje’, 
met buurmeisje Femke) 
en in groep 8 zijn we 
2e geworden, ook met 
Femke. Never change a 
winning team!” Van het 
Kindercorso herinnert Barry 
zich dat hij het als klein 

manneke indrukwekkend vond dat 
er zoveel mensen stonden te kijken 
en te klappen. “Ik was altijd best 
zenuwachtig, totdat mijn naam bij 
de tribune was afgeroepen, dan 
was de druk er af.”

Toen hij oud genoeg was voor het 
grote corso, is Barry gaan bouwen bij 
buurtschap Veldstraat (één van de 
inmiddels 4 buurtschappen waarvan 
hij lid is). In deze buurtschap is hij 
geboren en getogen. Een van de 
eerste wagens waaraan hij heeft 
meegeholpen is ‘Voortploegend’ 
uit 1987. “Ik was nooit zo’n lasser, 
al van het begin af aan ben ik 
met tempex bezig geweest. Pieter 
Meeuwissen ontwierp bij Veldstraat 
en hij maakte veel van tempex. 
Later ben ik ook gaan vormen met 

voorgesteld

betonijzer, dat werd toen de nieuwe 
manier van werken.” Een jaar of 
drie was hij duwer en op de wagen 
‘Cats’ in een sterrenrol’ uit 1989 was 
hij figurant. “Er was toen nog een 
figurantenprijs. Dat jaar hadden wij 
de enige wagen met figuranten. Op 
de Markt werd bekend gemaakt 
dat de jury had besloten daarom de 
prijs niet uit te reiken! Dat was een 
tegenvaller, zeker voor de mensen 
die veel energie gestoken hadden 
in het maken van de kostuums.”

In de corsotent tekenden Barry en 
Ronald vaak karikaturen. Pieter 
Meeuwissen gaf aan dat hij ging 
stoppen en zo werd het duo 
gevraagd om te gaan ontwerpen. In 
1993 hebben ze ‘stage gelopen’ bij 
Pieter en in 1994, Barry was toen 18, 
reed hun eerste ontwerp (‘Nomaden, 
heersers van de woestijn’) door de 
straten van Zundert. In 1997 zijn 
Barry en Ronald bij Helpt Elkander 
gaan ontwerpen. 

Hoe ontstaat een ontwerp eigenlijk? 
“’Evenbeeld’ is begonnen met een 
ingeving om iets te doen met het 
beeld van een man in de wind die 

een sigaret aansteekt. Ik heb 
dat toen gauw op een blaadje 
gekrabbeld en later met 
Ronald besproken. We wilden 
iets doen met een bushalte. 
Die bushalte werd een 
gebouw en dat veranderde 
in het uiteindelijke ontwerp.” 
De beste herinneringen heeft 
Barry aan de presentatie van 
de maquette van ‘EvenBeeld’: 
“Al vanaf het begin werden 

we door iedereen gefeliciteerd. 
Daarna werd het minder leuk, want 
toen moesten we het waar maken.” 
De wagen ‘Weerspiegeling’ uit 
2005 is zijn favoriet: “Dat vond ik 
de ultieme corsowagen. Daaruit 
blijkt ook mijn voorliefde voor 
architectuur. Het was een hele 
uitdaging en die was goed gelukt.” 

Na ‘En Passant’ in 2009 is hij 
gestopt met ontwerpen, omdat 
zijn longen te veel last hadden van 
de lasdampen in de tent. “Vanuit 
Stichting Bloemencorso Zundert was 
al gevraagd of ik Rinie van Tilburg 
op wou volgen bij de commissie 
Sponsoring. Eerst vond ik mezelf 
nog te jong, maar toen ik dat jaar 
last kreeg van mijn gezondheid, was 
het voor mij een mooie optie om me 
op een andere manier in te zetten 
voor het corso. Toch is het raar om 
niet verbonden te zijn aan een 
buurtschap en van het corso zelf 
maak ik heel weinig mee, maar het 
corso ‘verkopen’ is kicken!” 

Over de keuze van een ledennummer 
hoeft Barry niet lang na te denken: 
“Ik ga voor nummer 1!”
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De Verffabriek is inmiddels al weer een tijdje gesloten en een jaar 
met vele uitdagingen is voorbij. Tijdens de evaluatievergadering 
van de commissie bouw wagen is uitgebreid over het afgelopen 
bouwjaar gesproken. Dit is het verslag.

Over het algemeen kan over de 
bouwperiode gezegd worden, dat 
het hele traject vanaf de bouw van 
de tent tot aan het tikken naar 
voren gehaald zou moeten worden. 

Zetten tenten & terrein
Het zetten van de tent is op zich 
snel gegaan dit jaar. Er waren 
vaak mensen om te bouwen, 
maar toch regelmatig enkele 
personen te weinig om goed door 
te kunnen. Daarom moet in een 
vroeg stadium bekend gemaakt 
worden dat iedereen welkom is 
om mee te helpen om de tent op 
te bouwen. Een idee is om een 
tentdoorwerkdag/weekend (corso 
kick off) te organiseren om de tent 
sneller op te bouwen en om mensen 
eerder in de tent te krijgen. 

Constructie
Er is een constructietekening 
gemaakt vanuit waar de constructie 

is opgesteld, alleen was deze niet 
zo uitgebreid als andere jaren. De 
vakantieperiode lag dit jaar niet 
handig, zodat de constructie later 
stond. Er zouden meer mensen bij 
de constructieploeg mogen helpen 
en dan vooral in de uitvoering 
hiervan. We moeten proberen om 
hier volgend jaar meer mensen 
hierbij te betrekken.

Veiligheid
Er is dit jaar een flinke vooruitgang 
geboekt m.b.t. de veiligheid. Zo is 
er een trappenhuis gerealiseerd, 
is er noodverlichting aangebracht 

evaluatie en waren op bepaalde plaatsen 
dubbele relingen aanwezig. Tijdens 
de optocht was de wagen erg stabiel 
en konden de figuranten zonder 
problemen hun rol spelen. 

Er bleef tijdens de bouw veel rotzooi 
op de steiger liggen. Daarom is het 
belangrijk om elkaar aan te spreken 
en te motiveren om de steiger 
gelijk mee op te ruimen. Wanneer 
blijkt dat er echt te veel rotzooi op 
de steiger ligt, dan éérst opruimen 
en dan pas starten of stoppen met 
bouwen.
 

Vormgeving
Er is dit jaar erg veel prefab op de 
grond uitgelast, maar er kon pas laat 
op de wagen gestart worden met 
de vormgeving. Hierdoor konden 
de prefab onderdelen pas laat op de 
wagen aangebracht worden.

Het is belangrijk om de jeugd meer 
en eerder te betrekken in het proces 
van vormgeving. Hierdoor kunnen 
zij hierover meedenken en later 
kunnen zij dit dan uit gaan voeren. 
Dit geldt ook voor de andere 
aspecten van de bouw.

Misschien is het goed om een 

grove planning te maken van 
het bouwproces, waarin alle 
verschillende onderdelen van de 
bouw van de wagen meegenomen 
worden. Wel wordt aangegeven dat 
we afhankelijk zijn van de mensen 
die komen bouwen om deze 
planning dan ook daadwerkelijk te 
realiseren. 

Beweging & vloeistoffen
Er waren veel handmatige 
bewegingen welke (bijna) allemaal 
werkten. Belangrijk voor de 
toekomst is om meer handigheid 
in deze technieken te krijgen en 
hierbij kan de hulp van andere 
buurtschappen goed gebruikt 
worden. 

Op zondagmorgen gingen een 
aantal lekken niet dicht en een 
aantal niet open. Daarnaast bleek 
dat er veel vloeistof naast de wagen 
terecht kwam (voor een groot deel 
kwam dit door de wind), waardoor 
we tijdens de optocht veel publiek 
zouden raken met deze vloeistof. 
Daarom moest helaas de beslissing 
genomen worden om een groot 
gedeelte van de vloeistoffen niet te 
laten werken tijdens de optocht.
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Helpt Elkander bedankt haar hoofd-, super- en megasponsors voor 
het mede mogelijk maken van de bouw van onze Verffabriek!

sponsors

Tikweekend
Doordat de wagen te laat af was 
kon er pas erg laat volop begonnen 
worden met prikken en tikken, 
waardoor het tikken op de wagen 
pas vroeg in de ochtend afgerond 
kon worden.
 
Er was dit jaar een schema gemaakt 
voor de tikbegeleiding en de 
kistensjouwers. Hierbij was echter te 
weinig rekening gehouden met het 
feit dat er veel mensen op tijd naar 
huis moesten (duwers, figuranten, 
wagenbegeleiders), waardoor er in 
de nacht te weinig mensen waren. 
Het is belangrijk om volgend jaar 
een schema te maken van alle 
mensen die tijdens het tikweekend 

een begeleidende/ondersteunende 
functie hebben (o.a. tikbegeleiding, 
kistensjouwers, kistenkappers en  
liftbedienden).

Tijdens het tikweekend moesten 
vele andere activiteiten uitgevoerd 
worden naast het tikken van de 
wagen, zoals het plakken van 
de blikken, het plakken van de 

zakken pigment en het plakken van  
bloemen op de wagen. Hierdoor 
misten we een grote ploeg tikkers.

Corsoweekend
De lunch op corsomaandag werd erg 
positief ervaren, er waren namelijk 
maar liefst 80 buurtgenoten  
aanwezig.

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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Voor het eerst in zeven jaar stonden er in 2013 weer figuranten op 
een wagen van Helpt Elkander. Eenentwintig fabrieksmedewerkers 
waren twee dagen druk in de weer om De Verffabriek te laten 
draaien. Hoe zij dat hebben ervaren? Christel de Krom en Debbie 
Hoekman vertellen.

figuratie

Debbie Hoekman
“Dit jaar was ik voor het eerst figurant. 
Een heel erg leuke ervaring! Op de 
wagen, of eigenlijk in De Verffabriek, 
moest ik ervoor zorgen dat de blikken 
van de kettingbaan op de lopende band 
werden gezet en zo doorgeschoven 
werden naar mijn collega José om de 
blikken daar te laten vullen.

Tijdens mijn werk heb ik stiekem veel van het publiek kunnen zien.  Het 
is heel leuk om te zien hoe de mensen reageren als je langskomt met de 
wagen. Bij veel mensen gaan de duimen omhoog.

Zoals ik van te voren al had verwacht waren het best vermoeiende dagen, 
maar wel heel erg leuk. We hadden een gezellige figuratiegroep, maar ook 
de rest van de buurt stond vaak bij de wagen, waardoor we de blikken op 
het kermismuziekje van Poteind buiten de wagen rond konden laten gaan! 
Verder had ik verwacht dat corsomaandag een lange dag zou gaan worden 
met veel wachten, maar door de gezelligheid was ook die dag zo voorbij. 
Het figurant zijn is zeker voor herhaling vatbaar. Ik heb een super corso 
gehad als figurant!”

Christel de Krom
“Mijn ervaring als chefmonteur was erg 
leuk! Mijn collega’s waren erg gezellig 
en ik had een mooi uitzicht vanaf de 
hoogste etage in De Verffabriek. Mijn 
taak was om dingen te repareren 
en te vergaderen met de andere 
hulpmonteurs Amanda en Manon. 
Geen reparatie of lek was voor ons 
te moeilijk en het samenwerken in 
De Verffabriek ging erg goed. Met ons 
gereedschap en onze mooie werkkleding zaten we helemaal 
in onze monteursrol. De lange dagen van acteren, monteren en repareren 
waren wel vermoeiend, maar het was een ervaring om nooit te vergeten.  
Het was erg leuk om het corso mee te maken vanaf de wagen en om eens 
niet de toeschouwer te zijn. De figuranten vormden een gezellige groep en 
ondanks dat we niet in de prijzen vielen was de sfeer erg goed.  Daarom wil 
ik graag mijn collega’s en de duwers bedanken voor dit geweldige corso!!”
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Los onderstaande sudokupuzzel op. Tel daarna van elke horizontale 
lijn (bij elke pijl) de gemarkeerde vakjes bij elkaar op. De uitkomst 
van deze som staat voor de zoveelste letter uit het alfabet, zoals 
bijvoorbeeld de achtste letter ‘H’ is. Van boven naar beneden lees 
je dan een woord van negen letters. Succes!

sudoku
Een bouwseizoen is inmiddels niet meer compleet zonder het 
kinderkot. Ook dit jaar wisten weer veel jonge bouwers de tent 
van Helpt Elkander te vinden. 

Elke avond stonden ongeveer 20 
jonge HE-kidz paraat om lekker 
bezig te zijn in de tent.  De zes 
avonden waren leuk gevuld met 
het versieren van het kinderkot, 
een uitstapje naar het veld, het 
versieren van een shirt, het maken 
van verfblikken, het maken van 
een eigen corsomaquette van 
verschillende materialen in de 
tent en als laatste activiteit, het 
beplakken of verven van de 
verfblikken.

Het uur vloog elke keer voorbij, en 
met een koekje en wat ranja was de 
avond compleet. Als er tijd voor was 
werd er nog even een spel buiten 
gespeeld en daarna kwamen de 
papa’s en mama’s meestal al snel. 

Al met al waren het weer erg 
geslaagde avonden bij het 
kinderkot!

kinderkot

De juiste oplossing vind je op de website! Ga naar www.helptelkander.nl 
en klik op ‘Tam Tam’.
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Ondanks het gezellige feest op corsozondag, zaten er 
maandagmiddag om half 1 zo’n tachtig bouwers klaar voor een 
gezamelijke corsolunch met aansluitend een kroegentocht. 

“Dit jaar maakten we een verse start met een nieuw bestuur. We 
gingen aan de slag volgens een nieuwe opzet met commissies. Er is 
veel werk verzet door iedereen en dat was ook nodig. Het ontwerp 
had dit jaar niet alleen figuranten, beweging en geluid, maar ook 
nog eens vloeistof, gekleurde dahlia’s én gelijmde dahlia’s...”

van de voorzitter lunch/kroegentocht

“We hebben het ons niet 
gemakkelijk gemaakt en er is 
ontzettend veel werk verzet. De 
hele bouwperiode is er gezellig 
gebouwd. Het gastheerschap 
zorgde voor een gastvrije ontvangst 
van iedereen die kwam kijken of 
helpen. Dat is zo opgevallen dat we 
zelfs de krant hebben gehaald. Er 
was een ontspannen sfeer, misschien 
wel te ontspannen. Dat bleek de 
laatste week. Er moest nog veel 
gebeuren en het werd spannend of 
de wagen wel af zou komen. 

Ook op het bloemenveld is hard 
gewerkt en zijn er veel bloemen 
geplukt. De dahlia’s hebben zich 
goed kunnen houden in alle 
weersomstandigheden en de 
regeninstallatie heeft ook niet 
stilgestaan. Een goede zomer geeft 
de veldploeg extra werk. 

Het tikken en het plakken ging snel, 
maar 1200 kisten is veel en dat is 
gebleken. Zondagochtend vroeg 
was de wagen niet af en kwamen 
de figuranten, een grote groep 
duwers en meer verse krachten de 
nachtelijke doorwerkers helpen. 
Zo konden we zondagochtend 
met moordend tempo toch die 
wagen aftikken. Wat is er toen hard 

gewerkt. Daar stonden we als Helpt 
Elkandernaren naast elkaar alle open 
plekken dicht te tikken. Later dan 
gepland hebben reed de Verffabriek 
het tentoonstellingsterrein op, maar 
hij was af! 

Bij de tweede doorkomst op de 
markt kregen we de 20e plaats. 
Het was na zo hard en veel werken 
wel zuur om te constateren dat 
de Verffabriek niet uit de verf is 
gekomen. Zeker als de verwachting 
is, volgens de pool, 10e te kunnen 
eindigen. 

We hebben er niet minder om 
gefeest. De stemming zat er goed 
in en de figuranten hadden het ook 
maandag nog prima naar hun zin. 
Dat straalden ze allemaal uit. 

Het was een leuk corsojaar. Ik wil 
iedereen ontzettend bedanken voor 
alles wat jullie hebben gedaan. Er is 
dit jaar weer een wereldprestatie 
geleverd: we hebben een 
volwaardige corsowagen op straat 
gezet. 

Er is nog veel meer te vertellen, 
maar dat doen we 16 november op 
het buurtfeest. Hier wil ik jullie van 
harte voor uitnodigen.”

Niet iedereen zag er even fris en 
fruitig uit, maar de opkomst was 
geweldig! Door een aantal fanatieke 
vroegelingen was het grootste deel 
van het eten al klaargezet. Toen 
ook de figuranten binnenkwamen, 
kon al het lekkers dat op tafel stond 
eindelijk aangevallen worden.  De 
broodjes kroket, frikandel, ei en 
snijwaren smaakten 
ontzettend lekker. 

Nadat iedereen zijn 
buikje rond had gegeten, 
kon de kroegentocht 
beginnen. Er zijn 
drie cafés bezocht, of 
eigenlijk drie terrassen! 
De kroegentocht begon 
bij café Victoria, terwijl 
de figuranten op de 

wagen stonden. Na een 
uur ging de kroegentocht 
verder naar café Den Bels, 
waar ook de figuranten 
arriveerden na de tweede 
figuratieronde. De 
kroegentocht eindigde 
met een grote groep Helpt 
Elkandernaren bij café De 
Kèrel, waar de sfeer er 
echt goed in kwam door 
de polonaises! Nadat we 
een uur gefeest hadden 
bij De Kèrel konden we 
gezamenlijk de laatste 

figuratieronde gaan bekijken. Het 
is leuk om het corso samen af te 
sluiten en dat kan natuurlijk nergens 
anders dan bij de wagen! 

We kunnen spreken van een 
gezellige, geslaagde corsomaandag 
die zeker voor herhaling vatbaar is!
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Op de derde zondag van september is het de beurt aan de kinderen 
om hun dahliacreaties aan het publiek te laten zien. Een overzicht 
van de creatieve en kleurrijke creaties van jonge Helpt Elkandenaren!

kindercorso
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regelmatig. Ongeveer hetzelfde 
geldt voor Guido. Hij vindt het leuk 
om alle fases van een bouwseizoen 
mee te maken. Het aantal avonden 
per week dat hij naar de tent gaat 
wordt meestal meer naarmate het 
seizoen vordert. “Soms neem ik 
eten mee naar m’n werk en rijd ik 
uit mijn werk meteen door naar de 
tent, dat scheelt weer een uur.” Jan: 
“Het voordeel van de veldploeg is, 
dat het een grote groep mensen is. 
We zijn met het plukken vaak met 
een man of 20 en tegen ons eigen 
corso makkelijk met 35. Als je dan 
een keer verstek laat gaan, zijn er 
nog genoeg anderen. Vele handen 
maken licht werk!” Jan vertelt ons 
dat er een aantal veldwerkers de 80 
gepasseerd zijn, maar nog steeds 
actief bezig blijven. 

Mede omdat onze corsotent op 
de route tussen zijn huis en ons 
veld ligt, weet Jan heus wel waar 

onze tent staat, maar weet Guido 
ook waar ons veld ligt? Guido: “Ik 
weet waar het is en ik ben er ook 
wel eens langs gereden. Ik heb me 
ook wel voorgenomen om er te 
gaan kijken, maar het is er nog niet 
van gekomen.” Guido kan zich wel 
voorstellen dat hij later, mocht het 
werk in de tent te zwaar worden, 
wel betrokken wil blijven bij de 
buurt en daarom wellicht op het 
veld gaat helpen.

We vragen ons af of veldwerkers 
ook corsokoorts hebben? Jan: “De 
laatste week ben ik wel bijna elke 
dag op het veld. Vaak moeten we 
op zaterdag voor het corso nog 
naplukken en dan ga je gewoon, 
omdat het voor ons corso is. Na het 
corso gaat het plukken gewoon 
door. Je weet dat je het voor andere 
corso’s doet, maar het voelt toch 
anders.”

In deze editie van ‘Gebuurt’ bellen we samen met corsobouwer 
Guido van Meeteren aan in de Patrijsstraat, om eens bij te buurten 
met Jan Heurkens. Hij en zijn vrouw Henny zijn actief op het 
bloemenveld van Helpt Elkander.

Jan en Guido (her)kennen elkaar niet. 
Guido was afgelopen corso figurant 
in De Verffabriek. Hij bediende de 
lift. Jan kan zich vooral herinneren 
dat hij zijn medeveldwerkers Frans 
van Doremalen en Jan Braspenning 
op de wagen heeft zien staan. Guido 
herkent wel Henny, de vrouw van 
Jan. Hij heeft haar wel eens in de 
tent gezien bij het bloemen steken.

Zowel Guido als Jan komen niet ‘van 
Zundert’. Guido komt oorspronkelijk 
uit Teteringen en woont in Breda. 
Hij is in 2000 (Spelende gedachten) 
bij Helpt Elkander terecht gekomen 
via zijn toenmalige collega’s Martin 
Straver en Peter van Oers. Jan komt 
uit Boxmeer, maar is vanwege zijn 
werk bij de douane in Wernhout 
naar hier verhuisd. Tijdens het werk 
ontmoette hij Henny en in 1969 zijn 
ze in de Patrijsstraat gaan wonen. 
Jan: “Ze kwamen toen aan de deur 
of we donateur wilden worden. 
Toen ik met de VUT ging kwam 
Rinus Talboom aan mij vragen of ik 
zin had om op het veld te komen 
helpen. In de tent was ik tot dan toe 
alleen maar geweest om te kijken.“ 
Jan komt bijna nooit in de corsotent, 
ook niet toen onze bouwplaats 
praktisch in zijn voortuin stond. 
“Ik ben niet handig en om mee te 
bouwen aan een corsowagen is toch 

wel enige handigheid of vakkennis 
vereist.” 

We vragen Jan te raden naar de 
werkzaamheden van Guido in de 
tent. “Ik denk dat hij veel aan de 
wagen werkt, vooral lassen of 
timmeren.” Guido: “Lassen doe 
ik ook wel, maar de laatste jaren 
verzorg ik het geluid op de wagen 
en alles wat daarbij komt kijken. 
Spullen bestellen, alles inbouwen, 
zorgen voor de bediening. In mijn 
vorige baan werkte ik ook veel met 
geluid en dat vind ik heel leuk om 
te doen.” Jan doet zo ongeveer 
alle voorkomende werkzaamheden 
die met het veld te maken hebben, 
zolang het niet te zwaar is. Zwaar 
werk, daar begint hij niet aan. 
Palen uitdoen gaat nog wel, maar 
het allerleukst vindt hij het planten 
van de knollen en het plukken van 
de bloemen. Mooi weer is voor de 
veldwerkers natuurlijk het prettigst, 
maar Jan zegt: “Ik heb een regenpak, 
want werken in de regen, dat hoort 
er ook bij.” Guido vindt zorgen 
voor geluid op de wagen toch wel 
erg leuk. Hij heeft nog niet zo vaak 
geplakt en denkt dat dat misschien 
iets is wat hij minder leuk vindt. 

Jan is niet altijd op het veld, 
maar wel het hele jaar door zeer 

gebuurt
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In het eerste weekend van oktober vond het achtste bouwersweekend 
van Helpt Elkander plaats. Met meer dan 20 bouwers van onze 
buurtschap reisden we af naar ‘Caitwickerzand’ in Uddel voor een 
gezellig weekendje weg.

bouwersweekend sponsoravond
Op vrijdag 16 augustus werd een avond georganiseerd voor de 
sponsoren en vrienden van Helpt Elkander. Tot onze vreugde waren 
er tientallen mensen naar de bouwplaats gekomen, waar de loods 
was omgetoverd tot een heus café. 

Voorafgaand aan het vertrek 
werden eerst in Zundert de 
boodschappen gedaan. De eerste 
ploeg vertrok ’s middags en vroeg 
in de avond vertrok de tweede 
ploeg. Nadat iedereen op de plaats 
van bestemming was, begon een 
gezellige avond, waarop er volop 
gebuurt werd over van alles en nog 
wat.

De volgende ochtend waren de 
meesten al op tijd 
wakker en na het ontbijt 
maakten een aantal 
mensen een wandeling 
in de omgeving. Iets na 
twaalven zijn we naar 
Otterlo vertrokken voor 
een middagje indoor 
paintball. Iedereen 
werd verdeeld over 
groepjes van 5 personen 

en elke ronde streden 
twee teams tegen elkaar. 
Omdat niet iedereen even 
strategisch van aard is, 
werden sommigen letterlijk 
het mikpunt! Het was een 
hele gezellige middag. Voor 
het avondeten was een 
soep- en stamppottenbuffet 
geregeld met uiteraard 
diverse soorten stamppot 
en de daarbij behorende 

vleessoorten. En natuurlijk werd er 
ook deze avond nog veel gebuurt.

Op de laatste dag was het alweer 
tijd om de spullen in te pakken. Laat 
in de ochtend zijn we naar Burgers’ 
Zoo in Arnhem gereden. Aan het 
einde van de middag vertrokken 
we richting Zundert en daar hebben 
we met een heerlijk driegangen 
diner bij ‘Chez David’ ons weekend 
afgesloten. 

Bij binnenkomst werden 
de gasten verwelkomd 
met koffie en gebak, 
waarna onze voorzitter 
een presentatie gaf over 
de buurtschap. Hierbij 
werd aangegeven wat we 
afgelopen jaar hebben 
gedaan, maar natuurlijk ook 
wat er de komende jaren nog 
moet gebeuren. Aansluitend 
werd door een aantal figuranten 
een rondleiding gegeven door de 
tent, waarbij enkele sponsoren toch 
wel verbaasd waren over de grote 
bedrijvigheid in de tent; het leek 
wel een fabriek!

Nadat we een groepsfoto hadden 
gemaakt onder de sponsorzeilen 
was het tijd om wat te gaan drinken. 
Ook de dames van de catering 
hadden zich ’s middags lekker 
uitgeleefd zodat er  volop lekkere 

hapjes konden worden verorberd.  
Vanaf 22.30 uur sloten ook de 
bouwers zich aan in het café zodat 
het nog een gezellige boel werd. De 
laatste sponsors gingen pas met de 
laatste bouwers naar huis.

De reacties over deze sponsoravond 
waren positief en gezien de animo 
is de avond zeker voor herhaling 
vatbaar. Ook volgend jaar zal er dus 
weer een sponsoravond worden 
georganiseerd!
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Hoe heet je? Teun Verkooijen.

Hoe oud ben je? 5 jaar.

Wat zijn je hobby’s? Buiten spelen, gymen, 
voetballen en zwemmen. 

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

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

Welke wagen vind je het allermooist? Waarom 
vind je dat? Gekkengoud, omdat er veel dingen bewogen.

Wat vind je leuker, kindercorso of groot corso? Kindercorso, omdat ik 
mijn eigen wagen kan bouwen.

Wat doe je het liefst bij het kinderkot? Verven. 

Waar kijk jij de optocht op corsozondag? Zonnewende. 

Wat doe je meestal op corsomaandag? Feesten op de Zonnewende en op 
de veiling.

Wat is je favoriete kleur bloem? Oranje. 

Wat is het allerleukste wat je al hebt meegemaakt bij Helpt Elkander? 
Kinderkot. 

Wat wil je later graag nog gaan doen bij Helpt Elkander? Op de steigers 
gaan werken. 

Heb je nog een leuk idee voor een corsowagen? Een Cars wagen. 

HE-kidz De jonge bouwers van buurtschap Helpt Elkander zijn onze HE-kidz. In elke Tam Tam zijn twee HE-kidz aan het 
woord. In deze editie stellen Teun Verkooijen en Lorenzo Dobbe zich aan je voor!

Hoe heet je? Lorenzo Dobbe.

Hoe oud ben je?  10 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? Tikken. 

Welke wagen vind je het allermooist? Waarom 
vind je dat? Booming City, omdat het een echte 

stad leek met lichtjes.
 
Wat vind je leuker, kindercorso of groot corso? Kindercorso. 

Wat doe je het liefst bij het kinderkot? Verven. 

Waar kijk jij de optocht op corsozondag? Op de tribune. 

Wat doe je meestal op corsomaandag? Naar de wagens kijken op het 
veilingterrein. 

Wat is je favoriete kleur bloem? Rood. 

Wat is het allerleukste wat je al hebt meegemaakt bij Helpt Elkander? Dat 
ik voor het eerst op de steiger mocht tikken. 

Wat wil je later graag nog gaan doen bij Helpt Elkander? Tikken, en de 
functie van mijn moeder overnemen bij de commissie Financien. 

Heb je nog een leuk idee voor een corsowagen? Een Egyptische wagen 
bouwen met farao’s.
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Bij het schrijven van dit stuk is het plukseizoen zo goed als voorbij. 
De conclusie is dat het leveren van de zo begeerde 1 miljoen 
bloemen niet gehaald is. We zijn blijven steken rond de 960.000 
bloemen. 

Rekening houdende met de 
omstandigheden valt dit nog mee. 
Enkele soorten wilden dit jaar 
helemaal niet groeien, bleven op 
kniehoogte steken en leverden 
zo goed als geen bloemen. Op dit 
moment begint echter in deze 
bossen weer leven te komen, maar 
dat is te laat. Speculaties over de 
oorzaak zijn er genoeg: het 
land is anders geploegd, 
de grond is dichtgeslagen 
of misschien waren er te 
weinig meststoffen. We 
zullen het nooit weten.

Begin augustus werd 
Zundert en omstreken 
geteisterd door veel 
regen, hagel en zware 
windstoten en valwinden. 
Ons veld bleef gespaard 

van zware regen en 
hagel, maar werd wel 
getroffen door een 
valwind, nota bene in de 
lengterichting. Heel veel 
bossen gingen plat tegen 
de grond. Dit heeft niet 
alleen gezorgd voor veel 
schade, maar ook voor 
de plukkers en pluksters 
was dit geen pretje. Zij 
moesten de op de grond 
liggende bloemen 

plukken.  Menigeen klaagde dan 
ook over rugpijn. Het mooie van 
dit plukseizoen was wel dat de 
regenpakken aan de haak konden 
blijven hangen. 

De veldploeg zorgde dit jaar 
ook voor de blauwe bloemen 
op De Verffabriek. Na veel 

veldnieuws

experimenteren werd de volgende 
procedure gevolgd: zo’n 5000 
bloedgeefbuisjes werden geplaatst 
op grote tempexplaten en gevuld 
met blauwe kleurstof. Vervolgens 
werd in ieder buisje een bloem met 
een steel van 10 tot 15 centimeter 
gezet. Na ongeveer 16 tot 20 uur 
opzuigen was de bloem van wit 
naar blauw getransformeerd en 
konden deze dan de koeling in. 
Dit proces werd 4 keer herhaald, 
zodat er in totaal ongeveer 23.000 
bloemen zijn gekleurd. Een week 

voor het corso werd 
hier al mee begonnen. 
Het ontstelen van de 
bloemen bleek net voor 
het corsoweekend ook 
nog een flinke klus te 
zijn. 

Helaas hebben de extra 
inspanningen van de 
veldploeg niet kunnen 
zorgen voor een hoge 
klassering van onze 

Verffabriek.  Maar wie weet volgend 
jaar... We herinneren ons allemaal 
nog “Ten minste houdbaar tot” en 
“Booming City”. Het kan dus zeker, 
van laatst naar eerst. 

Krisjan heeft de bestelling voor 
nieuwe knollen en stekplanten voor 
2014 al geplaatst en de veldploeg 
begint weer aan een nieuw seizoen. 
Het opruimen van het veld is in volle 
gang en we zijn ook al begonnen 
met het her en der rooien van 
knollen.
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Je kunt niet alles weten. Daarom brengen we je even op de hoogte 
van wat je misschien nog niet wist over het bouwjaar van 2013. 
Wist je dat...

Tijdens de Open-Tenten-Dag op 4 augustus lag er dit jaar een 
gastenboek in de tent. Een hele hoop geinteresseerden zijn tijdens 
de Open-Tenten-Dag in onze tent geweest, waar ze een rondleiding 
van buurtgenoten kregen. Veel van hen hebben hierna een bericht 
in het gastenboek geschreven. 

gastenboek wist je dat?

•	 ... er dit jaar 1080 kisten bloemen op de wagen zaten? Dat zijn 324.000 
bloemen!

•	 ... er 55 kisten blauwe bloemen op zaten?
•	 ... er zelfs 75 kisten blauwe bloemen gemaakt waren? Dat zijn 22.500 

bloemen die door de veldploeg in bloedgeefbuisjes zijn gezet!
•	 ... er 1200 liter vloeistof in de wagen zat?
•	 ... de wagen dit jaar enorm zwaar was en meer dan 15 ton woog?
•	 ... er in het totaal 22 duwers en 21 figuranten onder en op de wagen 

stonden?
•	 ... de Rode Lantaarn weer terug bij zijn roots is? Deze wordt elk jaar 

doorgegeven van de verliezer van vorig jaar aan de verliezer van dit 
jaar.

•	 ... dit is, omdat Helpt Elkander de Rode Lantaarn zelf in het leven heeft 
geroepen toen we laatste werden met Tenminste Houdbaar Tot in 
2007?

•	 ... het er op een afterparty er ook wild aan toe kan gaan? We hebben 
heel wat rare dansjes gezien!

•	 ... de pre-party en de after-party dit jaar beide zeer goed bezocht zijn?
•	 ... de ontwerpers ook een ingekleurde kleurplaat (uit de vorige Tam 

Tam) in hebben geleverd?
•	 ... je met bloemen beplakte blikken ook in kan vriezen? En dat zo’n 

blik een dag na de ontdooiing dezelfde kleur heeft als de wagen van ‘T 
Stuk op corsomaandag had?

•	 ... dit blik zelfs het corso in Loenhout bereikt heeft?
•	 ... alle HE-kidz die meededen aan het kindercorso, een hogere plaats 

hebben gereden dan De Verffabriek? Proficiat!
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Verbind alle puntjes en er komt een stukje van de wagen 
tevoorschijn. Zie jij wie er hier aan het werk is?

verbind de puntjes
Op zaterdag 10 augustus was het weer tijd voor de jaarlijkse 
barbecue met aansluitend een gezellige avondactiviteit. Rond 
kwart over 6 kwamen de eerste mensen binnendruppelen. In het 
totaal hadden 55 personen zich opgegeven.

barbecue

Het eten werd verzorgd door 
keurslager Hendrickx. Hier was niets 
op aan te merken. Er was genoeg 
vlees en ook zeker genoeg keuze 
qua salades en ander eten. Later 
kwam er ook nog ijs en fruitsalade 
op tafel.

Nadat iedereen klaar was met 

eten begon de 
avondactiviteit. Dit jaar 
werd een corsotriviant 
gespeeld. Er waren zes 
vraagcategorieën en 
alle gebieden van het 
corso kwamen aan bod.

Alle aanwezige 
buurtgenoten werden 
verdeeld over vijf 
groepen.  Na twee 

battles, die werden gespeeld 
wanneer een groep in het hart van 
het bord kwam, ging uiteindelijk 
team Wit er met de winst vandoor. 
Dit betekende het einde van het 
spel. Vervolgens werd er al snel 
verkast naar de loods en hier werd 
nog lang nagekletst...
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In deze editie van maatjes zijn vader en dochter, Ron en Manoek 
Lambregts, aan het woord. Ze stonden dit jaar beiden als duwers 
onder de wagen en wij zijn benieuwd hoe goed ze elkaar kennen 
op het gebied van corso. Hier komen we achter door middel van het 
beantwoorden van vragen over elkaar.

Ron over Manoek
Het antwoord wat Ron gaf is onderstreept en het werkelijke antwoord van 
Manoek is dikgedrukt.

Bitterballen of hakkedellen?

Coca Cola of Pepsi?

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?

Open of dichte wagen?

maatjes Manoek over Ron
Het antwoord wat Manoek gaf is onderstreept en het werkelijke antwoord 
van Ron is dikgedrukt.

Bitterballen of hakkedellen?

Jupiler of AH Pilsener?

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?

Open of dichte wagen?
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Ook in deze Tam Tam een terugblik naar vroegere corsojaren. De 
één wat langer geleden als de andere... Kijk je mee?

uit de oude doos

5. ‘Kloppend met mijn hamerke 
weerklinkt het door mijn kamerke’ 
(1973). Won de 12e prijs (398 punten).

4. ‘Heimwee’ in 
1957. Ontworpen 
door Toine van Aert 
en Louis Huybregts, 
goed voor een 23e 
prijs en 239 punten.

6. Feest in 1999 (‘Windkracht - imitatie van een zeilschip’).

3. De wagen ‘Serenade’ uit 1991. Dit jaar zijn er 
veel begonia’s gebruikt. Ontworpen door Rinus 
Talboom en goed voor de 17e prijs (300 punten).

1. Voorzitter Johan Verheijn in 1992, na het in ontvangst nemen van de 
beker voor eersteprijswinnaar ‘Torso Contrapposto’ (434 punten).

2. ‘Boeiend-Bloeiend 
Fuchsia-Rediviva’ 
(1989) op het 
tentoonstel l ings-
terrein. Ontworpen 
door Gerard van 
Erk, goed voor een 
zesde prijs en 348 
punten).
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