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De dagen worden langer, het weer wordt steeds beter... Kortom: de 
zomer komt eraan! En als we denken aan de zomer, denken we aan 
zon, vakantie, dahlia’s en natuurlijk het Bloemencorso. Maar zover 
zijn we nog lang niet. 

In deze Tam Tam kijken we terug 
naar de activiteiten die de afgelopen 
maanden plaats vonden, zoals het 
buurtfeest, de sinterklaasmiddag, 
het dart- en kaarttoernooi en de 
kroegentocht.

Maar er is meer gebeurd… In 
januari is tijdens de jaarvergadering 
Adrie van Peer als nieuw bestuurslid 
gekozen. We laten hem daarom 
in deze Tam Tam aan het woord. 
Natuurlijk staat ook de evalutie 
van de jaarvergadering in deze Tam 
Tam. 

In december heeft de buurt 

gekozen dit jaar het ontwerp van 
Dré Jacobs te bouwen. Zijn ontwerp 
heet ‘Droogstekken’. We zijn erg 
benieuwd wie Dré Jacobs is en 
vroegen hem hoe hij op dit idee 
kwam. Dit lees je allemaal verderop 
in deze Tam Tam.

Ook onze vaste rubrieken als HE-
kidz, Gebuurt, het veldnieuws en 
foto’s uit de oude doos zijn we niet 
vergeten. De redactie van de Tam 
Tam wenst jullie ook deze keer weer 
veel leesplezier!

De redactie

voorwoord
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Op dinsdag 28 januari vond onze jaarvergadering plaats in café 
‘t Zonneke. Voorzitter René Gommers opende de vergadering om 
20:00 uur en daarbij werden de aanwezige ereleden Frans van 
Doremalen en Rinus Talboom genoemd. Als lid van verdienste 
waren Agatha Godrie en Lian van Doremalen aanwezig.

René bedankt de commissieleden 
voor hun inzet tijdens het afgelopen 
jaar. Er zijn 53 personen aanwezig 
op de jaarvergadering.

Algemeen
Kevin Jansen presenteert het 
algemene deel van het jaarverslag. 
De bestuurs- en commissiestructuur, 
attenties, juryrapport en het 
buurtfeest komen aan bod. Bij 
het onderdeel attenties wordt 
gereageerd dat Cas Kerstens niet bij 
de geboren HE-kidz vermeld is. 

Commissie veld
Krisjan van Ostaayen leest het 
jaarverslag van de commissie 
veld voor, waarna diverse dia’s 
getoond worden met cijfers van het 
bloemenveld.

Commissie buurt
Manon van Oijen leest het 
jaarverslag van de commissie buurt 
voor.

Comm. informatievoorziening
Linda Gommers neemt het woord en 
presenteert het jaarverslag van de 
commissie informatievoorziening.

Commissie financiën
Isabelle Hereijgers leest het 

jaarverslag van de commissie 
financiën voor. Daarna neemt 
penningmeester Cindy Bastiaansen 
het woord en aan de hand van 
diverse sheets worden de cijfers 
van het corsojaar 2013 van Helpt 
Elkander doorgenomen. 

Uit de zaal wordt bezorgdheid 
uitgesproken over de financiële 
situatie van de buurt. De 
penningmeester licht toe dat 
de financiële situatie tijdens 
bestuursvergaderingen besproken 
is. Hierbij werd duidelijk dat de 
begroting voor de bouw van de 
wagen overschreden is. Er heeft 
een bijeenkomst plaatsgevonden 
met leden van de commissies bouw 
wagen, bouwplaats en financiën om 
dit in de toekomst te voorkomen.

Kascontrole
De kascontrolecommissie bestond 
uit Bart van Ostaaijen, Peter Frijters 
en Roland Kerstens. Roland vertelt 
namens de kascontrolecommissie 
dat er geen onregelmatigheden zijn 
gevonden. Aan de penningmeester 
wordt decharge verleend. Bart 
van Ostaaijen heeft drie jaar in de 
kascontrole gezeten; voor hem moet 
een nieuw persoon komen. Tijdens 
de jaarvergadering wordt gevraagd 

jaarvergadering of iemand plaats wil nemen in de 
kascontrolecommissie. Christel van 
Aert meldt zich aan. De volgorde 
van aftreden is nu: Peter Frijters, 
Roland Kerstens, Christel van Aert.

Na de onderdelen van de commissie 
financiën wordt een pauze ingelast.

Commissie ontwerp en historie
Paul Haast neemt het woord 
en leest het jaarverslag van de 
commissie ontwerp en historie voor. 
René Gommers licht nog toe dat 
de ontwerpkeuze van 2014 in het 
jaarverslag van volgend jaar komt. 
  
Commissie bouwplaats
Peter van Oers leest het jaarverslag 
van de commissie bouwplaats voor.

Commissie bouw wagen
Bas Noorden leest het jaarverslag 
van de commissie bouw wagen voor. 

René Gommers vraagt aan de 
aanwezigen of zij iets missen in het 
jaarverslag. Dit is niet het geval. 

Doelstellingen 2013
René bespreekt de doelstellingen 
van 2013 en geeft aan of de gestelde 
doelstellingen gerealiseerd zijn.

Bestuursverkiezing
René geeft aan dat Peter Dictus 
aftredend en niet herkiesbaar 
is. Daarnaast deelt hij mede dat 
Adrie van Peer zich verkiesbaar 
stelt voor een bestuursfunctie en 
dat Cindy Bastiaansen herkiesbaar 
is. Er worden stembriefjes 
uitgedeeld onder de aanwezigen 

en iedereen kan anoniem voor 
of tegen stemmen. Na een korte 
pauze waarin Rinus Talboom en 
Piet van Ostaaijen de stemmen 
tellen, wordt medegedeeld dat 
beide bestuurskandidaten met een 
meerderheid van de stemmen zijn 
ingestemd. 

Na de bestuursverkiezing wordt 
Peter Dictus door René bedankt voor 
zijn inzet en krijgt hij een bedankje 
aangeboden. Peter neemt het 
woord en bedankt de buurtleden. 
Hij geeft aan dat hij stopt met 
bouwen bij Helpt Elkander.

Doelstellingen 2014
René Gommers geeft aan dat diverse 
commissies nog op zoek zijn naar 
leden en dat eenieder zich hiervoor 
kan aanmelden.

Daarna licht René toe dat we 
voor het corsojaar 2014 algemene 
doelstellingen en doelstellingen per 
commissie geformuleerd hebben. 
Hij geeft aan dat het bestuur graag 
goedkeuring wil ontvangen op deze 
doelstellingen. 

Algemene doelstellingen
•	 Draaiboek per commissie;
•	 Taakverdeling binnen de 

commissies;
•	 Huishoudelijk reglement;
•	 Visie en missie.

Commissie veld
•	 In een goede sfeer alle 

werkzaamheden voortzetten;
•	 Weer een zo goed mogelijk veld 

krijgen;
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•	 Zoveel mogelijk knollen en 
bloemen verkopen;

•	 De buurt zoveel mogelijk 
via social media laten weten 
wat er op het veld en in de 
knollenschuur gebeurt;

•	 Het verder uitwerken van een 
draaiboek;

•	 De werkzaamheden zoveel 
mogelijk met een grote groep 
doen en dit verder uitwerken;

•	 Zorgen dat de corsowagen in de 
gevraagde bloemen komt;

•	 Bij maken van +/- 400 ijzeren 
standaards;

•	 Een afsluitbare deur maken bij 
de afhang op het bloemenveld;

•	 Zes opzetbuizen bijmaken voor 
op de regenbuizen;

•	 Een gedeelte van de regenbuizen 
voorzien van nieuwe rubbers;

•	 Maken van een feestboog;
•	 Zorgen voor een goede 

voorbereiding van de prikhoek 
met corso.

Commissie buurt
Werkgroep activiteiten
•	 Vernieuwende activiteiten 

organiseren voor jong en oud. 

Werkgroep identiteit
•	 Inventariseren welke kleding 

of items gewenst zijn onder 
de bouwers, om toe te voegen 
aan de kledinglijn. Indien de 
bestelde aantallen niet groot 
zijn wordt er gekeken of het 
rendabel is. 

Werkgroep gastheerschap
•	 Duidelijke planning maken 

zodat er iedere avond een 

gastheer/gastvrouw is. Met extra 
aandacht voor de open tenten 
route, de hij-mot-af-dag en de 
laatste vrijdag en zaterdag. 
Daarnaast het creëren van een 
vaste (PR-)plek gerelateerd aan 
de wagen, die gedurende de 
hele bouwperiode op 1 plaats 
blijft.

Werkgroep sfeer
•	 Gezellige en aangeklede BPA 

avonden organiseren en meer 
bekendheid geven aan de 
activiteiten op corsomaandag.

Werkgroep kind en gezin
•	 Activiteiten voor de kinderen 

organiseren tijdens de hij-mot-
af-dag. 

Uit de zaal wordt aangegeven dat 
sommige veldwerkers zich niet 
welkom voelen in de tent. René 
geeft aan dat het bestuur dit zeker 
veranderd wil zien. 

Commissie informatievoorziening
Werkgroep website
•	 Verbeteren nieuwspagina en 

agenda om gemakkelijker 
nieuws te kunnen plaatsen;

•	 Fotosysteem meer gebruiks-
vriendelijk maken;

•	 Nieuwe pagina’s toevoegen, 
zoals een sponsorpagina, archief 
van wagens en smoelenboek.

Werkgroep Tam Tam
•	 Drie goedgevulde edities (april, 

augustus en oktober);
•	 Doorzetten visie: archiefboekje 

met meer tekst, meer foto’s en  

minder advertenties;
•	 Full-color kaft behouden.

Werkgroep nieuws
•	 Een structurele verspreiding van 

nieuws via website, nieuwsbrief 
en social media;

•	 De informatie op de website 
actueler en informatiever 
maken;

•	 Facebook inzetten om in te 
spelen op het buurtgevoel en  
Twitter voor snelle en korte 
nieuwtjes;

•	 Structureel nieuwsfolders 
blijven verzenden en aantal 
buurtleden die de folder per 
mail ontvangen vergroten.

Commissie financiën
•	 Beheren budgetten: inkomsten 

stabiliseren of vergroten, kosten 
verlagen;

•	 Samenwerking met andere 
commissies;

•	 Betere planning sponsoring en 
contributie.

De begroting voor 2014 wordt door 
Cindy Bastiaansen gepresenteerd. 
Ze licht toe dat een nieuwe post 
‘reserveringen’ opgenomen is, 
omdat we tegen een nieuwe 
vergunning van de tent aan kijken. 
Hiervoor moet (de constructie van) 
de tent aangepast worden, wat 
een flinke investering met zich 
meebrengt. Ook wordt er in deze 
post alvast een bedrag gereserveerd 
voor het jubileumjaar wat er aan 
komt.

De meeste posten zijn op een lager 

bedrag begroot, omdat we moeten 
bezuinigen. De commissie bouw 
wagen heeft de begroting voor de 
bouw van ‘Droogstekken’ gemaakt. 
Er wordt opgemerkt dat het teveel 
teruggekregen BTW van 2013 niet 
in de begroting opgenomen is. 
Cindy licht toe dat dit komt omdat 
dit met het totale bedrag van dit 
jaar verrekend is. 

Commissie ontwerp en historie
Werkgroep ontwerp
•	 Het kiezen van het ontwerp dat 

het beste bij de buurtschap past.

Werkgroep historie
•	 Video interviews afnemen;
•	 Herstellen vaandels;
•	 Foto’s en videobanden 

digitaliseren.

Commissie bouwplaats
•	 Zorgen voor een opgeruimde en 

veilige werkplek;         
•	 Zeilen achterkant en lage zijkant 

vervangen;
•	 Onderhoudsplan voor bouw-

plaats maken;
•	 Plein schoonmaken en houden.

René geeft een toelichting op de 
benodigde bouwvergunning. Alle 
corsotenten moeten aan eisen gaan 
voldoen om een vergunning te 
krijgen. Enkele buurtschappen zijn 
momenteel bezig met het traject 
om deze vergunning te verkrijgen.

Uit de zaal wordt aangegeven dat 
het voorplein op de bouwplaats er 
niet verzorgd uitziet. René geeft 
aan dat hier wat aan gedaan moet 



10 11

Eerst waren de jonge buurtgenoten 
aan de beurt. Zij versierden 
verfblikken. Dit werden trommels, 
door ze om te draaien en te voorzien 
van een touwtje. Na het versieren 
liepen de kinderen trommelend een 
rondje door de buurt.

Ondertussen arriveerden de oudere 
buurtgenoten. René heette de 
aanwezigen welkom en er werd 
geproost met bubbels. De dames 
van de catering hadden voor 
lekkere oliebollen gezorgd. Het was 
een gezellige avond.

Mijn naam is Adrie van Peer en ik ben 55 jaar geleden geboren in 
Rucphen als oudste van een gezin met 3 jongens. 

even voorstellen

Ik heb in mijn jeugdjaren vaak 
geholpen met het bouwen van 
carnavalswagens. Dit totdat ik  
in december 1983 trouwde met 
Elly. Vanaf 1986 wonen we in de 
Patrijsstraat. Van beroep ben ik 
timmerman, maar door de crisis in 
de bouw zit ik momenteel zonder 
werk. 

Mijn hobby’s zijn: Helpt Elkander, 
bloemencorso, biljarten, darten, 
NAC en de Formule 1. Ook ben ik 
lid van Running Team Zundert dat 
middels activiteiten (o.a. dartsevent) 
geld ophaalt voor Stichting 
Roparun. Ook dit jaar ga ik tijdens 
de Roparun mee als chauffeur.

In de beginjaren had ik eigenlijk 
niets met het corso. We gingen wel 
ieder jaar kijken en de tent van 
Helpt Elkander stond bij ons op de 
hoek, maar daar bleef het bij. Toen 
ik lid werd van de dartclub bij café 
’t Zonneke heeft Martin Straver 
mij overgehaald om eens naar de 
corsotent te komen. De laatste 
weken van bouwjaar 1997 ben 
ik toch maar eens gegaan. Om er 
vervolgens niet meer weg te gaan. 
Het jaar daarop was ik wederom van 
de partij. Ik hielp daar waar ik kon 
en ja... Wat is er mooier dan in je 
eerste echte bouwjaar op de eerste 
zondag van september als winnaar 
uit de bus te komen met Evenbeeld?

Later ben ik in de constructieploeg 
gekomen, waar ik tot op heden nog 
in zit. Ook ben ik voor, tijdens en na 
het corso manusje-van-alles. 

Gedurende die bouwjaren dat ik 
zo dicht bij de tent woonde was 
ons huis en schuur het laatste 
weekend een opslagplaats voor 
alle spullen die in de weg stonden. 
Het uithangen van de kleding van 
de figuranten, het in bewaring 
houden van de geluidsboxen, het 
aftappen van stroom als er meer 
lasapparaten ingezet moesten 
worden, gebruik van de diepvries 
en zelfs het leveren van de antenne 
tijdens een voetbalkampioenschap. 
De bouwplaats zit nu op een andere 
locatie en daarom is de opslag 
komen te vervallen, maar ik mis de 
tent bij mij op de hoek nog steeds.

Ik draai nu al wat jaartjes mee en voel 
me betrokken bij Helpt Elkander. 
Daarom heb ik ook overwogen om 
de vacature binnen het bestuur op 
te vullen. Ik heb als bestuurslid de 
commissie Bouwplaats en Veiligheid 
in mijn portefeuille.  Ik hoop dat we 
de komende jaren samen met veel 
plezier mooie corsowagens mogen 
bouwen en dat ik als bestuurslid 
mag ervaren wat Helpt Elkander 
betekent.

Met vriendelijke corsogroeten,
Adrie van Peer

worden.

Commissie bouw wagen
•	 Een corsowagen bouwen binnen 

het gestelde budget;
•	 Gaan werken vanuit een vooraf 

opgestelde planning zodat we 
op tijd klaar zijn;                               

•	 Een corsowagen bouwen 
met jong en oud en kennis 
overdragen naar elkaar.

De doelstellingen voor het corsojaar 
2014 worden goedgekeurd door de 
aanwezigen.

Rondvraag
Rinus Talboom vraagt hoe de 
buurtschap omgaat met het 
alcoholbeleid. René vertelt dat de 
wetgeving stelt dat er geen alcohol 
geschonken mag worden aan 
personen onder de 18 en dat we hier 
als buurtschap in mee gaan. Vanuit 
de stichting is aangegeven dat dit 
beleid binnen alle buurtschappen 
consequent moet zijn. René licht 

toe dat we als bestuur geen 
‘politieagent’ gaan spelen en vraagt 
de buurtleden om zich er aan te 
houden en elkaar erop te wijzen. 
We willen hierover ook in gesprek 
gaan met de 16 en 17-jarigen. 

Piet van Ostaaijen vraagt of 
buurtschappen een alcohol-
vergunning moeten hebben. Dit is 
niet nodig omdat we alleen alcohol 
schenken en niet verkopen.

Op pagina 22 staat meer uitleg over 
de alcoholwetgeving en hoe we hier 
als buurt mee om gaan.

Afsluiting jaarvergadering
De vergadering wordt om 22:22 uur 
gesloten door René.

Op vrijdag 3 januari werd de nieuwjaarsborrel georganiseerd bij 
café de Leeuwerik.

nieuwjaarsborrel
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Hoe heet je? Mirte Willemsen.

Hoe oud ben je? 8 jaar.

Wat zijn je hobby’s? Turnen.

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. 

Welke wagen vind je het allermooist? Waarom 
vind je dat? Booming City, want er zaten 

lampjes op.

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? Thuis. 

Wat doe je meestal op corsomaandag? Wagens kijken.

Wat is je favoriete kleur bloem? Roze. 

Wat is het allerleukste dat je al hebt meegemaakt bij Helpt Elkander? 
Helpen plakken.

Wat wil je later graag nog gaan doen bij Helpt Elkander? Op de steiger 
helpen. 

Wat vind jij van de wagen die we dit jaar maken? Niet zo heel mooi. 

HE-kidz De jonge bouwers van buurtschap Helpt 
het woord. Dit keer zijn Mirte Willemsen

Hoe heet je? Tim van Oers.

Hoe oud ben je?  7 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? Kisten sjouwen in het tikweekend. 

Welke wagen vind je het allermooist? Waarom 
vind je dat? Gekkengoud, omdat alles ging 

bewegen.
 
Wat vind je leuker, kindercorso of groot corso? Groot corso. 

Wat doe je het liefst bij het kinderkot? Lekker vuillakken. 

Waar kijk jij de optocht op corsozondag? Bij opa op het Oranjeplein. 

Wat doe je meestal op corsomaandag? Alle wagens bekijken.

Wat is je favoriete kleur bloem? Geel. 

Wat is het allerleukste dat je al hebt meegemaakt bij Helpt Elkander? Dat 
ik met kindercorso de grote wagen heb nagebouwd. 

Wat wil je later graag nog gaan doen bij Helpt Elkander? Bouwen en duwen.

Wat vind jij van de wagen die we dit jaar maken? Best mooi.

Elkander zijn onze HE-kidz. In elke Tam Tam zijn twee HE-kidz aan                       
en Tim van Oers aan de beurt!
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In de vorige editie van ‘Voorgesteld’ koos Barry Joosen ledennummer 
1. Dit brengt ons bij Patrick van Ostaaijen en Bianca Damen, die 
samen al tien jaar aan de Wernhoutseweg wonen.

Patrick werd in 1973 in de Patrijsstraat 
geboren. Sinds zijn elfde bouwt 
hij corso. Hij werkt al 24 jaar bij 
een aannemer in Wernhout, waar 
hij onder andere verbouwingen, 
nieuwbouw en onderhoudsklussen 
doet. Deze afwisseling maakt het 
werk leuk. Toen Patrick 15 was 
begon hij er met werken. Daarnaast 
ging hij vier jaar lang één dag per 
week naar school. Buiten corso 
bouwen zijn de andere hobby’s van 
Patrick tuinieren en aan de auto 
klussen. Op maandagavond is hij bij 
de klusavond te vinden en daarnaast 
zit hij bij de activiteitencommissie. 
Vroeger heeft hij zo’n zes keer 
meegedaan aan het kindercorso. 
Samen met zijn broer heeft hij een 
keer de derde prijs behaald. 

Bianca is in 1976 geboren en woonde 
vroeger in Rijsbergen. Bianca 
heeft de MEAO administratieve 
opleiding gevolgd. Tegenwoordig 
werkt ze bij een glasgroothandel in 
Roosendaal, waar ze advies geeft en 
offertes maakt voor glas. Ze heeft 
goed contact met haar collega’s en 
daardoor heeft ze het er naar haar 
zin. Bianca gaat graag wandelen, 
houdt van buurten en bellen met 
vriendinnen en heeft 27 jaar aan 
majorette gedaan. Hier stopte ze 
twee jaar geleden mee, waardoor 
ze nu meer tijd heeft voor andere 

hobby’s. 
Voordat Bianca Patrick leerde 
kennen was ze nog nooit een 
corsotent binnen geweest. Wel keek 
ze  elk jaar naar het corso. Patrick 
heeft haar enthousiast gemaakt om 
ook corso te bouwen. Bianca zegt 
dat het leuk is om met verschillende 
mensen samen iets moois te maken. 
Ook leerde ze dankzij het corso veel 
mensen in Zundert kennen. 

In het corsoweekend maakt Patrick 
de laatste klusjes aan de wagen af. 
Tikken doet hij niet, omdat hij een 
allergie heeft. Op zondagochtend 
staat hij vroeg op om de steiger 
af te breken en om de wagen 
vervolgens te begeleiden naar de 
veiling. Patrick is één keer figurant 
geweest en heeft tien jaar de wagen 
geduwd. Vanaf 1997 begeleidt hij 
de wagen. Na de optocht haalt 
hij gereedschap onder de wagen 
vandaan en is er tijd voor een 
biertje. Op maandagmorgen maakt 
hij foto’s op de veiling en gaat 
hij nog even richting de tent. Op 
dinsdag helpt hij bij het afbreken 
van de wagen.

Bianca probeert in het laatste 
weekend zo veel mogelijk in de tent 
te zijn. Op zondagochtend leidt ze 
alles voor Patrick in goede banen. 
Bianca kijkt al jaren corso in de 

voorgesteld Manderslaan. Als de optocht daar 
voorbij is loopt ze richting de veiling 
om de wagen op te wachten en 
samen met Patrick te kunnen eten. 

Patrick zijn voorkeur gaat uit naar 
niet te bonte, maar wel moderne 
wagens. De wagen moet een 
duidelijk beeld laten zien zonder 
dat dit veel uitleg nodig heeft. 
Figuranten moeten volgens hem 
echt iets toe kunnen voegen aan 
de wagen. Alternatief materiaal 
vindt hij ook leuk, als het niet te 
vergezocht is. Bianca heeft dezelfde 
voorkeur qua wagens, maar 
daarnaast vindt ze afwisseling in de 
optocht erg belangrijk. Alternatief 
materiaal vindt ze leuk voor iets wat 

niet te maken is met bloemen
Patrick vindt vooral het zwaardere 
werk leuk, bijvoorbeeld het zetten 
van de tent en het uitzetten van 
de constructie. Bianca’s favoriete 
bezigheid in de tent is buurten. Ook 
vindt ze het leuk om witte lagen te 
plakken.

Patrick vindt Booming City de 
mooiste wagen van Helpt Elkander, 
met name omdat hij er zelf heel 
veel tijd aan besteed heeft. Als hem 
gevraagd wordt wat zijn meest 
favoriete wagen ooit is, vertelt 
hij dat dit Don Quichotte van 
Laer-Akkermolen is. Bianca vindt 
Pierement een hele gave wagen 
van Helpt Elkander. Moeders Kroost 
is volgens haar de mooiste wagen 
ooit. 

Over het ontwerp van dit jaar 
zegt Patrick dat dit voor Helpt 
Elkander het beste is. Het is een 
mooi beeld en de wagen moet op 
tijd klaar kunnen zijn, mits er op 
tijd begonnen wordt. Bianca voegt 

hier aan toe dat de wagen heerlijk 
simpel is en dat de jeugd ook goed 
betrokken kan worden bij het hele 
proces.

Tot slot vroegen we Patrick en 
Bianca een ledennummer te kiezen. 
Ze kozen nummer 29, omdat dit 
hun huisnummer is.
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 Puzzel alle woorden in de onderstaande diagram. Succes!

legpuzzel

3
BAN
FEE
OOM

4
AMEN
EDEL
ERBIJ
LADY
RASP
SPEL

5
AAPJE
AVERIJ
BEIGE
CORSO
EICEL
ETSEN
EXLOO
LATIJN
NIETS
ORGEL
ROMIG
VROME

6
COGNAC
DOCENT
KROKUS
MARTER
RISSEN
RULLIG
TEGOED
TORERO

7
ABONNEE
ANONIEM
BENZINE
CURACAO
DEKSTRO
IDEETJE
JEUKEND
ONEFFEN
OUDERIJN
PIANOLA
TAPBOOR
ZAANDAM

Normaal werd er altijd alleen een darttoernooi georganiseerd, 
maar in 2013 was er op 26 oktober ook een kaarttoernooi. 

darten en kaarten

Dit jaar geen darttoernooi voor 
gevorderden of beginners. Bij 
binnenkomst werden er koppels 
gemaakt die bestonden uit een 
‘beginner’ en een ‘gevorderde’. 

De darters gingen van start met 
het 501 programma, best of 3 legs. 
Via een roulatiesysteem hebben 
alle koppels tegen elkaar gespeeld. 
Daarna werd er begonnen aan 

de spannende finale, best of 5. 
Uiteindelijk werden Amanda en 
Etienne de winnaars van het HE 
darttoernooi 2013!

Ondertussen waren de kaarters 
ook nog druk bezig. Zij hadden 
gekozen om deze avond het spel 
Skip Bo te spelen. Eerst kwamen 
Lian en Krisjan als winnaars uit de 
bus. Daarna werden er nog een 
aantal extra spelletjes gespeeld.  
Uiteindelijk werd Agatha de grote 
winnaar. Zij nam de speciale Helpt 
Elkander kaarttoernooibeker mee 
naar huis!
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We kijken weer terug naar het corso in vroegere jaren. “Weet je 
nog toen...”

uit de oude doos

3. Figuranten worden in 1973 klaargemaakt om het 
corso te beleven vanaf de wagen ‘Nederland en Oranje’.

4. Figuranten op ‘De kat 
van Ome Willem’ (1968). 
De wagen werd ontworpen 
door Piet Adriaensen, 
Leo Havermans en André 
Verheijen en behaalde een 
4e prijs met 442 punten.

1. ‘Schaakmat’ in 1979, goed voor een 13e 
prijs en 374 punten. Meer op pagina 28.

2. De wagen ‘Rodeo’ in 1995, vlak voordat deze de tent uit rijdt.

1

2

3

5. Binnenbuurtenzeskamp in 1991.

6. ‘Serenade’ in 1991, een ontwerp van Rinus Talboom. Goed voor een 17e prijs.

6

5

4
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Op 1 januari dit jaar is er een wijziging in de Drank- en Horecawet 
doorgevoerd. Wat zegt dit over de verkoop en het schenken van 
alcohol? 

alcoholbeleid

Leeftijdgrens naar 18 jaar 
Vanaf 1 januari 2014 ligt de 
leeftijdsgrens voor de verkoop van 
alcoholhoudende drank op 18 jaar. 
Ook mogen jongeren onder de 18 
jaar geen alcoholhoudende drank 
meer bij zich hebben op openbare 
plaatsen, zoals op straat, in parken, 
bij evenementen, in stationshallen, 
in parkeergarages e.d. Zij zijn 
strafbaar als ze op deze plaatsen 
wel alcohol bij zich hebben. 

Leeftijdsbewijs jongeren 
Volgens de Drank- en Horecawet is 
een verkoper van alcohol verplicht 
om bij twijfel over de leeftijd 
naar een leeftijdsbewijs (ID) te 
vragen. Voor een barkeeper of een 
caissière is het vaak moeilijk om 
in te schatten hoe oud iemand is. 
Daarom kan men alcohol weigeren 
als iemand niet kan aantonen hoe 
oud hij is. De jongere kan zich met 
een paspoort of een identiteitskaart 
identificeren. In supermarkten en in 
veel sportkantines moeten jongeren 
tot 25 jaar hun ID tonen.

Alcohol schenken 
Op alle plaatsen waar alcohol 
getapt en geschonken wordt, 
moet men voldoen aan de wet- en 
regelgeving. Dat geldt zowel voor 
de commerciële als voor de niet-
commerciële horeca.  

Sancties 
Vanaf 1 januari 2014 is de boete 
voor het bij je dragen van alcohol 
€ 45,- als je tussen de 12 en 16 jaar 
bent. Ben je 16 of 17 jaar, dan is de 
boete € 90,-. 

Supermarkten of horeca-
gelegenheden die alcohol 
verstrekken aan jongeren onder de 
18 kunnen ook een boete krijgen. 
Deze boete bedraagt €1360. Als dit 
vaker gebeurt, kan de burgemeester 
een vergunning schorsen of de 
verkoop van alcohol tijdelijk 
verbieden.

Afspraak
Alle buurtschappen hebben 
afgesproken dat we het beleid 
om geen alcohol te verstrekken 
aan jongeren onder de 18 
ondersteunen. Het bestuur wil 
hiervoor jullie aandacht vragen. 
De regel is duidelijk. Wij vragen 
jullie, jongeren en ouders, je 
verantwoordelijkheid te nemen en 
je hier aan te houden. Wij zijn als 
bestuur niet de handhaver in deze 
wet. We willen als buurtschap echter 
niet het risico lopen op een boete 
van €1360 door het verstrekken van 
alcohol aan jongeren onder de 18. 
Nog belangrijker vinden wij het dat 
we ons samen aan deze afspraak 
houden.

Helpt Elkander bedankt haar hoofd-, super- en megasponsors voor 
het sponsorjaar 2013-2014!

sponsors

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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Hulp kunnen we altijd gebruiken, maar deze commissies en 
werkgroepen zijn in het bijzonder op zoek naar een beetje extra 
steun. Iets voor jou? Neem dan zeker contact op om een keertje 
mee te komen luisteren.

oproepen

Commissie veld
Vind je het fijn om in de buitenlucht 
bezig te zijn en regel je graag 
dingen? De commissie veld zoekt 
versterking! Wil je helpen? Laat dit 
weten aan Krisjan via 06-12356448 
of krisjan@helptelkander.nl. 

Werkgroep Tam Tam
De werkgroep Tam Tam kan extra 
schrijvers, interviewers en andere 
creatieve breinen gebruiken om 
nog meer leuke dingen in de 
Tam Tam te kunnen delen! Neem 
contact op met Linda via redactie@
helptelkander.nl. 

Werkgroep constructie
De werkgroep constructie zoekt 
versterking om elk jaar een goede 
constructie voor de wagen te 
maken. Dit begint bij het maken van 
constructietekeningen, de basis van 
de daadwerkelijke constructie. Heb 
jij ervaring met constructie of wil je 
ervaring opdoen? Neem contact op 
met Peter via oersje@home.nl.

Werkgroep historie
De werkgroep historie is op 
zoek naar buurtleden die willen 
helpen met het opzetten van een 
gedocumenteerd archief. Lijkt het 
jou leuk om historische documenten 
en beeldmateriaal te digitaliseren, 

archiveren en documenteren? Neem 
dan contact op met René via rene@
helptelkander.nl

Werkgroep website
De werkgroep website is op zoek 
naar extra hulp. Het gaat hier om 
de technische kant van de website. 
We werken met Joomla. Iedereen 
die ervaring heeft met dit systeem 
is meer dan welkom. Wil je de 
website helpen verbeteren of heb je 
ideeën? Iedereen is welkom. Neem 
contact op met Linda via redactie@
helptelkander.nl.

Coördinator commissie buurt
De commissie buurt is op zoek naar 
een coördinator. De commissie 
bestaat uit de werkgroepen kind 
en gezin, activiteiten, sfeer en 
identiteit en gastheerschap. Hou jij 
van coördineren en vind je het leuk  
om deze taak op je te nemen? Neem 
contact op met Aïssa via aissa1984@
hotmail.com.

Fotograaf gezocht
De commissie Informatievoorziening 
is op zoek naar een buurtgenoot 
die fotograferen als serieuze 
hobby heeft. Ben jij een talent 
achter de camera en wil jij tijdens 
activiteiten, in de tent en op het 
veld mooie plaatjes schieten? Neem 

In 2013 stond op de middag voor het buurtfeest, 16 november, de 
activiteit schaatsen op de agenda. 

Er werd verzameld bij de bouwplaats 
om gezamenlijk naar de overdekte 
schaatsbaan in Breda te gaan. 

Er was een grote opkomst en tot 
ieders verbazing is onze buurt ook 
een professionele schaatser rijk. 
Niet iedereen heeft geschaatst 
maar supporters en kijkers waren 
ook zeker welkom! Vele rondjes 
werden geschaatst en een aantal 
buurtgenoten zagen het ijs ook 
even van dichtbij. Niek ging zelfs zo 
ongelukkig onderuit dat een ritje 
naar de eerste hulp nodig was, om 
daar een paar hechtingen te krijgen.

Na het schaatsen werd in het café 
nog gezellig iets gedronken om op 
te warmen.

schaatsen

contact op met Linda via redactie@
helptelkander.nl.

Werkgroep vormgeving
De werkgroep vormgeving heeft als 
doel om de vorm van de wagen zo 
goed mogelijk neer te zetten. Vind 
jij het leuk om met vormgeving 
bezig te zijn en wil je zowel bij de 
voorbereiding als bij de uitvoering 
betrokken zijn? Neem contact op 
met Peter via oersje@home.nl.

Coördinator comm. bouw wagen
De commissie bouw wagen is op 

zoek naar een coördinator. Hou jij 
van coördineren en vind je het leuk 
om betrokken te zijn bij de bouw 
van de wagen, van voorbereiding 
tot sloop? Neem contact op met 
Peter via oersje@home.nl.

Werkgroep activiteiten
De werkgroep activiteiten 
organiseert het hele jaar diverse 
activiteiten voor buurtgenoten. 
Lijkt het je leuk om activiteiten 
voor Helpt Elkander te organiseren? 
Neem contact op met Aïssa via 
aissa1984@hotmail.com.
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Het ontwerp van dit jaar is al een tijd bekend. Dit jaar heeft 
buurtschap Helpt Elkander namelijk gekozen voor een ontwerp van 
Dré Jacobs: “Droogstekken”. Tijd om onze ontwerper Dré wat beter 
te leren kennen.

Dre is getrouwd met Annie. Ze 
hebben twee kinderen. Annie had 
al een dochter en samen hebben 
ze nog een zoon. Hun dochter 
heeft op haar beurt drie kinderen: 
een tweeling van negen en nog 
een kind van zeven. Dré heeft 40 
jaar bij De Bruijn in Klein-Zundert 
gewerkt. Dit is een bedrijf voor 
landbouwmechanisatie. Hier legde 
hij veel kasverwarming aan.

Dré zet zich onder andere in voor 
het Van GoghHuis. Daarnaast 
zette hij zich in voor stichting 
Beeldend Centrum. Hier gaf Dré 
tien jaar kindercursussen. Hij nam 
ook deel aan het Heringa/Van 
Kalsbeekproject.

Voordat Dré begon met ontwerpen, 
was hij actief bij buurtschap  
Raamberg. Hier hield hij onder zich 

andere bezig met timmeren en 
lassen. Ook was hij een aantal jaren 
stuurman. 

Bij kunstacademie Iko in Hoogstraten 
volgde Dré een schildersopleiding 
en na zes jaar beeldhouwen volgde 
hij ook nog de opleiding grafiek.

Charles Brosens spoorde Dré aan 
om een wagen te ontwerpen voor 
buurtschap Raamberg. Dit werd 
“Face to Face” in 2005. Dat jaar 
heeft Dré bij de Raamberg erg 
prettig gebouwd. Hierdoor werd hij 
een jaar later weer door buurtschap 
Raamberg gevraagd om een wagen 
te ontwerpen. Dit werd de wagen 
“Poseidon en de kracht van het 
water” in 2006. Hij was achteraf 
niet erg gelukkig met deze wagen. 
Dré houdt van strakke wagens.

onze ontwerper Daarna ontwierp Dré in 2008 
bij buurtschap Molenstraat de 
wagen “Compositie van een 
modulus”. In 2009 en 2010 heeft 
Dré bij buurtschap Rijsbergen de 
wagens “Koppig” en “What’s up” 
ontworpen.

Dré diende bij Helpt Elkander 
het ontwerp Droogstekken in. 
Hij kwam op het idee om iets met 
wasknijpers te gaan doen door 
een foto die hij vond op internet. 
Naar aanleiding daarvan kocht 
hij een zakje wasknijpers. Met die 
wasknijpers speelde hij, maar het 
beeld zakte steeds in elkaar. Totdat 
Dré de wasknijpers op een potlood 
zette. Dit gaf een leuk beeld. Door 
met de compositie te spelen en 
legowieltjes toe te voegen kwam 
het uiteindelijke resultaat tot stand. 

Tijdens de bouwperiode wil Dré 
graag de eerste mal mee maken. 
Ook wil Dré alles mee uitzetten, 
stellen en tot slot wil hij met de 
compositie aan de slag. Hij wil een 
begeleider zijn in plaats  van een 
bouwer, zodat hij het grote beeld 
kan zien en na het bouwen nog wat 
kan napraten over de bouw en de 
vorderingen van de wagen.

Dré’s specialiteiten in de tent zijn 
het maken van de compositie en het 
geheel stellen. Dré vind de restruimte 
erg fascinerend aan composities: de 
lijnen en de combinatie van de lege 
ruimte en de buitenwereld. 

De definitieve naam voor de wagen 
staat nog niet vast. Waarschijnlijk 

wordt het Droogstekken, omdat dit 
een echte Zundertse benaming van 
wasknijpers is. Dré is erg tevreden 
met zijn ontwerp. 

De favoriete corsowagen van Dré is 
“Moeders kroost” van buurtschap 
Klein-Zundertse Heikant. Dit was 
een strakke wagen. Het lijf klopte 
en dat vond hij erg mooi. De kleine 
tijgertjes zagen er schattig uit en 
dat vond hij ook erg goed. Een 
andere favoriet is “Wirwar”, ook 
van de Heikant. De compositie 
sprak hem aan omdat deze goed in 
elkaar gedraaid was. Tot slot vond 
hij “Expeditie” van buurtschap 
Molenstraat ook erg mooi. Die 
moest volgens hem toen winnen.

Dré hecht wel wat waarde aan 
prijzen. Het publiek is interessant en 
vertegenwoordigt veel meningen, 
maar de jury kan compositie 
belangrijk en interessant vinden 
en dat is bij Dré’s ontwerpen 
belangrijk. Het publiek kan 
de wagen op corsomaandag 
misschien meer waarderen dan op 
corsozondag, omdat de wagen dan 
van verschillende kanten bekeken 
kan worden. Ook is de compositie 
beter te zien.

Corso betekent veel voor Dré. Hij is 
er het hele jaar mee bezig en het 
gaat altijd door. Het sociale aspect 
vindt hij erg belangrijk. Relaxt 
en gezellig bouwen en daarnaast 
eerlijk zijn tegen elkaar moet 
kunnen. Dré verwacht dat het een 
fijn bouwjaar gaat worden en hier 
heeft hij het volste vertrouwen in!
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Zoek de tien verschillen tussen de twee plaatjes. De oplossing vind 
je op de website!

zoek de verschillen
Ook in 2013 bracht Sinterklaas buurtschap Helpt Elkander weer een 
bezoek, en wel op 20 november.

sinterklaasmiddag

Om half twee werden 
de kinderen verwacht 
in café-zaal Victoria.
De jonge kinderen 
gingen aan de slag 
met het maken van 
een mooie kroon. 
Ondertussen deden 
de oudere kinderen 
allerlei leuke 
spelletjes in de zaal.

Sinterklaas liet even 
op zich wachten. Iets na twee 
uur was hij er dan toch eindelijk 
en hij bracht twee pieten mee. 
Om de beurt mochten groepen 

naar Sinterklaas. Ondertussen 
vermaakten de anderen zich bij de 
poppenkast, met dierenbingo, met 
kleurplaten kleuren en met Ren je 
Rot.

Ook werd er een glaasje ranja 
gedronken en een lekker speculaasje 
gegeten. Sinterklaas had voor 
iedereen een leuk cadeautje 
meegebracht. Rond kwart voor 
vijf werd er afscheid genomen van 
Sinterklaas en zijn pieten.
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Ron Schijfs blikt terug op bouwjaar 1979 en de wagen “Schaakmat”.

terugblik
‘John Havermans en ik kwamen in 
de winter van ‘78-’79 op het idee 
om de wagen “Schaakmat” te 
ontwerpen. Zo gezegd, zo gedaan. 
De maquette was zo klaar. Bij 
Corry van Leo van Johnne werd 
een doos met schaakstukken uit 
de kast getrokken en de stukken 
werden op een bepaalde volgorde 
gezet. Een schaakbord met een 
“schaakmatstand” en voila… Klaar.

Tot onze grote blijdschap werd ons 
ontwerp gekozen en konden we 
aan de slag. Maar als de tent staat, 
moet je er natuurlijk nog wel naar 
binnen mogen. In die tijd stonden 
een aantal oudere buurtgenoten bij 
de ingang van de tent om jongeren 
met alle mogelijke middelen te 
verjagen! John werd nog wel 
herkend maar ik moest praten als 
brugman om de tent binnen te 
mogen en mijn eigen ontwerp te 
bouwen. Voor ons was de maat vol 
en we splitsten de tent in tweeën en 
zetten hem af met karton. Zij een 
helft, wij een helft. Helft Elkander. 

Gelukkig waren er ook ervaren 
corsobouwers die de jeugd 
wel ondersteunden. Wat een 
feestbouwjaar was 1979. Elke 
avond friet in de tent en bier bij 
Bouwbedrijf Havermans. De wagen 
kwam er picobello uit te zien en 
op zaterdagavond 22.30 uur stond 
onze bak prachtig in de kleuren en 

was hij helemaal klaar. Wij gingen 
voldaan naar het bieradres! Om 
24.00 uur gingen we terug naar de 
tent om ons fraaie werk nogmaals 
te aanschouwen. Toen bleek dat 
het schaakbord aan de voorzijde 
bestolen was van zijn prachtige 
dahlia’s. De A-wagen had bloemen 
tekort en ging die van ons recyclen. 
Wij waren diep geraakt. We hebben 
ons schaakbord in restbloemen 
afgewerkt en zijn naar huis gegaan. 
Een paar uur later openden we 
de stoet. Dat mocht elk jaar want 
we eindigden bijna altijd laatst. In 
de regen passeerden we voor de 
tweede keer de Markt en kregen 
we van de jury van 374 punten en 
een 13e prijs. Nou voor ons scheen 
de zon! De wagen reed met een 
vaart van (in mijn gedachten van 
nu) 22,3 kilometer per uur terug 
naar de veiling. Het korps voor 
ons liep in looppas voor ons uit. 
Wij knalden de wagen op zijn plek 
en renden naar de overkant van 
de veiling waar de 10 bakken bier 
werden opgestapeld vooraleer 
we er aan begonnen. Maar na het 
opbouwen van de toren werd hij 
ook weer vakkundig afgebouwd. 
Toen kwam de A-wagen voorbij de 
Markt: 374 punten en een gedeelde 
13e plaats. Wij trots. Zo trots, dat 
het bier op was voor de bouwers 
van de A-wagen terug op de veiling 
waren.’
In “uit de oude doos” op pagina 18 staat een 
foto van Schaakmat.

Op zaterdagavond 16 november vond het jaarlijkse buurtfeest 
plaats in de zaal van Het Wapen van Zundert. 

buurtfeest

De buurtgenoten waren in grote 
getale aanwezig om aan de maaltijd 
deel te nemen. Voorafgaand aan het 
eten nam voorzitter René Gommers 
het woord om de ontwerpers en 
de buurt te bedanken. Na het eten 
gingen de tafels en stoelen aan de 

kant en kwamen de bartafels rond 
de dansvloer te staan. Zodra de 
muziek gestart werd barstte het 
feest los. Jong en oud deed gezellig 
mee en de sfeer was goed! Het 
was een zeer gezellig en geslaagd 
buurtfeest! 
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Het is bij het schrijven van dit stuk eind maart en we wachten nog 
steeds op de winter 2013/2014. Geen enkele vorstdag, geen vlokje 
sneeuw. Wat is er toch aan de hand met ons klimaat? 

In het najaar hebben we een fiks 
aantal knollen kunnen rooien bij 
de buurtschappen Achtmaal, Klein-
Zundert en natuurlijk op ons eigen 
veld. Het merendeel zijn eerstejaars 
en stekknollen. Een recordaantal 
gaasbakken zijn in wintersopslag 
gegaan en er is ook een recordaantal 
aan andere buurtschappen en 
corso’s verkocht. Samen met deze 
en nieuw aangekochte knollen en 
stek hopen we dit jaar weer een 
topveld te hebben. In de maanden 
oktober, november, december, 
januari en februari is er door de 
veldwerkers ontzettend veel werk 
verricht in de schuur, zoals knollen 
hakken, kloppen, doorsorteren, 
splitsen en scheuren. 
Alleen door de inzet 
van tientallen jonge 
ouderen kon dit 
verwezenlijkt worden 
en de veldcommissie 
is hier erg blij mee en 
uiteraard ook trots 
op. We hopen tot 
in lengte van jaren 
op deze groep te 
kunnen rekenen en 
zoeken nog steeds 
naar uitbreiding. Het 
team HE-onderhoud 
heeft een schuifdeur 
in de veldkantine 
geplaatst en de sloten 

op de Pipowagen aangepast, zodat 
ongenode gasten voortaan hopelijk 
geweerd kunnen worden.
  
Dit jaar gebruiken we dezelfde 
percelen als afgelopen jaar en 
hierop is reeds drijfmest gereden. 
De sloten zijn uitgebaggerd en de 
hagen gesnoeid. De tunnels staan 
opgesteld om de stekplantjes te 
ontvangen. Voor de veldploeg 
kunnen de buitenactiviteiten 
beginnen. De planning is om de 
laatste volle week van april te 
starten met het oppotten van de 
stek en aansluitend de knollen te 
zetten. Dit is afhankelijk van het 
weer en de aanvoer. 

veldnieuws Lijkt het je wat om dit 
een keer van dichtbij te 
zien, kom dan gerust 
even kijken op ons veld 
aan de Achtmaalseweg. 
Voor de jeugdigen 
onder ons moet dit 
toch een geweldige 
ervaring zijn. Exacte 
data zullen te zijner tijd 
verspreid worden of zijn 
dat inmiddels al. Meer 
weten? Bel even met 
Krisjan van Ostaayen op 
06-12356448.

De veldploeg heeft dit 
jaar zijn uitje op dinsdag 3 juni. Meer 
informatie volgt later. Iedereen veel 
succes met de wasknijpers.

De veldcommissie

Op 14 december 2013 was het tijd voor de jaarlijkse seniorenmiddag.
Om half 2 werden de deelnemers verwacht bij Café-Zaal Victoria.

Er werden in totaal drie verschillende 
bingospellen gespeeld.

Als eerst was er een normale bingo 
om er in te komen.

Daarna werd er overgaan op een 
bingovariant waarbij men zelf 
cijfers in moest vullen van 1 tot 
50. Hier werden verschillende 
vragen bij gesteld, zoals: “Wat is de 
schoenmaat van degene die rechts 
van je zit?” “Wat is de leeftijd van 

de oudste aan tafel gedeeld door 
twee?” “Hoeveel mensen zijn hier 
aanwezig?”

Er werd geëindigd met  een 
corsobingo. Hierbij werden twintig 
wagens van Helpt  Elkander 
getoond. De juiste klassering moest 
hierbij geraden worden en dat 
nummer moest afgestreept worden 
op de bingokaart. Er werd voor een 
volle kaart gespeeld. 

seniorenmiddag
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Dat de leden van onze buurtschap heel goed kunnen buurten, 
blijkt ook tijdens deze wederom gezellige editie van ‘Gebuurt’. We 
buurten deze keer met Frans Straver en Tamara van Laerhoven.

Alhoewel ze beiden al jaren lid 
zijn van Helpt Elkander, kennen ze 
elkaar niet van de tent of het veld. 
Frans en Tamara kennen elkaar van 
het schoolplein: de oudste zoon van 
Tamara zit namelijk in de klas bij 
een kleindochter van Frans. “Ik zag 
haar ook wel eens bij haar vader 
(Cor Kleijnendorst), die ken ik van 
het veld.”

De vraag is ook deze keer: weten ze 
van elkaar wat ze doen voor Helpt 
Elkander? Frans denkt dat Tamara 
zich in de tent bezig houdt met 
vormgeving en plakwerk en dat ze 
ook in een commissie zit. Tamara: 
“Vroeger heb ik wel aan de wagen 
gewerkt, maar sinds een jaar of vijf 
regel ik samen met Christel (van 
Aert) de catering. Verder zit ik in 
de activiteitencommissie.” Tamara 
daarentegen weet via haar vader 
heel goed wat Frans op het veld 
doet. En dat is eigenlijk alles wat 
op en om het veld moet gebeuren. 
Frans: “Tonnen dragen doe ik niet, 
maar knollen scheuren, stekken, 
planten, touwen spannen, hakken 
en plukken wel.” 

Frans is in de periode van april 
tot en met oktober vaak zo’n drie 
ochtenden in de week (dinsdag, 
donderdag en zaterdag) in de weer 
voor onze buurt. Als er geplukt 

moet worden zijn de weken soms 
wat drukker, maar ’s winters is het 
wat rustiger. Ondanks dat Frans al 
meer dan 40 jaar in de buurt woont, 
is hij pas sinds enkele jaren actief lid. 
Tot aan zijn trouwen was hij bouwer 
bij buurtschap Achtmaal, maar 
toen hij in Zundert ging wonen is 
hij daarmee gestopt. “Toen Rinus 
Talboom wist dat ik met de VUT 
zou gaan, kwam hij vragen of ik 
op het veld wilde komen helpen en 
toen heb ik meteen ‘ja’ gezegd.” 
Frans blijft graag thuis voor zijn 
kleinkinderen, maar verder gaat hij 
zo vaak hij kan op het veld helpen. 
Tamara: “Ze zeggen wel eens dat 
vrouwen zoveel kletsen, maar die 
mannen van het veld kunnen er 
ook wat van.” Frans: “Als je buiten 
werkt zie je ook veel gebeuren.” 

Tamara is actief bezig met de catering 
vanaf het moment dat de tent staat 
tot ongeveer een week na het corso. 
Het team van de catering (in totaal 
meer dan 10 dames) maakt koffie, 
thee en ranja voor de bouwers en 
zorgen voor schone toiletten en een 
opgeruimde keuken. Tamara: “Sinds 
ik kinderen heb ben ik niet meer 
zoveel in de tent, maar ik probeer 
1 à 2 keer per week in de tent te 
zijn. De laatste twee weken voor 
het corso ben ik meer in de tent, 
maar dan is er ook meer te regelen, 

gebuurt

zoals met de Hij-mot-af-dag. Verder 
zijn er op corsomaandag altijd wel 
wat mensen die komen opruimen 
en die willen natuurlijk ook koffie. 
De dinsdag erna ben ik er om half 8 
’s ochtends, omdat er dan ook eten 
en drinken geregeld moet worden 
voor de buurtgenoten die zich op 
het veilingterrein bezig houden met 
de sloop van de wagen. ’s Avonds 
bakken we dan ook nog friet, dus 
die dinsdag is een best lange dag.” 
Ze is al heel wat jaren lid van de AC. 
“We zijn in 1995 in Zundert komen 
wonen en zijn de eerste zomer 
meteen naar de tent gegaan. Een 
jaar later kwam Willem Noorland 
aan de deur met de vraag of mijn 
zus (Cindy Kleijnendorst) en ik in de 
AC wilden.” Met de AC vergadert 
Tamara gemiddeld één keer per 
maand. Ze houdt zich vooral bezig 
met activiteiten voor de jonge 
kinderen, zoals het paaseieren 
zoeken, de Sinterklaasmiddag en 

het kinderkot.

Beiden geven aan dat ze graag 
actief zijn binnen de buurt vanwege 
de sfeer en de gezelligheid, iets 
wat tijdens het gesprek meerdere 
malen naar voren komt. Tamara: 
“De opbouw van de spanning, dat 
is toch echt wel iets speciaals.” 
Frans: “Corso is voor mij de eerste 
zondag van september. Ze hebben 
me dikwijls genoeg gevraagd om 
te komen helpen in de tent, maar 
ik kan slecht tegen een dak boven 
m’n hoofd. Wel ga ik regelmatig 
even in de tent kijken.” Wat betreft 
de lage eindklasseringen van de 
laatste jaren zijn ze het eens over 
dat alles in het leven gaat met ups 
en downs. De vele jongeren in onze 
huidige bouwgroep moeten de kans 
krijgen (en pakken) om beslissingen 
te nemen en zich te ontwikkelen. 
Als ze dat doen, komt alles vanzelf 
weer goed.
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Voor elk goed antwoord kreeg men 
één punt, wat betekende dat je 
maximaal 60 punten kon behalen. 
Niet iedere wagen was even 
makkelijk, waardoor het hoogst 
gescoorde aantal punten 38 betrof.

Daarna kwam de blijkbaar 
moeilijkste opdracht van de avond 
bij café-zaal Het Wapen van Zundert. 
Hier ging men individueel bier (of 
cola) proeven. Iedereen kreeg drie 
glazen met daarin verschillende 
bieren. Wedstrijdleider Peter 
Verwijmeren kwam tot de conclusie 
dat het door de meeste benoemd als 
lekker bier Hertog Jan door niemand 
goed geraden was. In de tweede 
ronde raadden 7 personen het 
merk Jupiler goed en in de laatste 
ronde had bijna iedereen het merk 
Heineken goed. De colamerken 
werden niet goed geraden. Voor 
elk goed geraden merk kreeg men 
één punt, waardoor ieder team 18 
punten kon verdienen.

Tot slot maakten de buurtgenoten 
een lange wandeling naar de 
eindlocatie café ’t Zonneke, waar 
onderweg nog wat verkeersborden 
in de pad stonden (toch Bart?). 
Gelukkig viel de schade mee en kon 
men bij ‘t Zonneke een hilarische 

opdracht uitvoeren. Toen iedereen 
binnen was mochten ze om de 
beurt op de knietjes om het Oud-
Hollandse spel “stokken vangen” 
te spelen. Zes stokken konden per 
persoon gevangen worden en elke 
gevangen stok was goed voor één 
punt. Elk team kon in dit spel dus 
nog 36 punten verdienen. Het spel 
zorgde voor veel lachende gezichten 
en gelukkig had iedereen toch wel 
minimaal één stok gevangen (al 
hoopte Tim dat iemand minder dan 
zijn score van één punt zou halen).
Elk team kon maximaal 249 punten 
behalen. Team twee, onder leiding 

van captain René, ging er met de 
winst vandoor. Het team bleef met 
105 punten de nummer twee in de 
eindklassering met 13 punten voor. 
Het gehele team, bestaande uit 
René, Cindy, Niels, Roy, Amanda en 
Martijn, mocht bij Karin en Hugo 
een drankje naar keuze halen (of 
zoals Cindy liever had, een zakje 
chips). Na afloop werd er nog volop 
nagebuurt, gedart en natuurlijk 
gedronken. Het was niet voor niets 
een kroegentocht. We kijken terug 
op een geslaagde activiteit waar 
33 personen aanwezig waren. 
Misschien dus tot volgend jaar bij 
een nieuwe kroegentocht!

Op 22 maart verzamelden buurtgenoten omstreeks 19.00 uur om 
koers te zetten naar de eerste locatie van de kroegentocht: De 
Leeuwerik.

kroegentocht

Hier werden vijf teams gemaakt. 
Aangezien er bij elke locatie een 
opdracht hoorde, zochten de leden 
van de teams elkaar op om zich 
gereed te maken voor de eerste 
opdracht. Ieder team kreeg een 
zak wasknijpers en mochten hun 
creativiteit gebruiken om hier 
een ontwerp mee te maken. Deze 

creatieve sfeer leidde tot een 
heraldiek, een schilderij, de letters 
HE, een eend en “levende pop” 
Bart. De winnaar kreeg 30 punten, 
de nummer twee 20 punten en de 
nummer drie kreeg 10 punten.

De tocht werd voortgezet naar 

Café De Kèrel, waar iedereen bier 
mocht tappen. Marcel Graauwmans 
beoordeelde alle getapte glazen 
en zo kreeg ieder team een cijfer. 
Iedereen mocht zijn zelfgetapte 
biertje opdrinken. Ook hier werden 
er 30, 20 en 10 punten toegekend.

De derde locatie op de route was 
Café Den Bels. Hier kreeg iedere 
deelnemer het welbekende drankje 
“De boom van Jesse”. Na deze 
genuttigd te hebben was het tijd 
voor de volgende opdracht. Op het 
dartbord hingen tien ballonnen 
met daarin briefjes waarop punten 
genoteerd stonden. Dit varieerde 
van -25 tot +25 punten. Elk teamlid 
mocht één keer gooien en de 
punten werden bij elkaar opgeteld.

Vervolgens was het tijd voor een 
corso-opdracht bij café-zaal Victoria. 
Ieder team kreeg tien minuten om 
bij twintig corsowagens van Helpt 
Elkander de naam, het jaartal en de 
klassering van de wagen te noteren. 




