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De droogstek (of wasknijper) zoals we die nu kennen is in 1853 
uitgevonden door de Amerikaan David Smith. Ondertussen bestaan 
ze in vele soorten en kleuren. Je kunt ze (heel voorspelbaar) 
gebruiken bij het ophangen van de was, maar ook om een geopende 
zak chips af te sluiten of een paperclip te vervangen. 

Vroeger dacht men dat je een 
slankere neus zou krijgen als 
je maar vaak en lang genoeg 
met een wasknijper op je neus 
rondliep. Tijdens de Helpt Elkander 
kroegentocht van afgelopen winter 
was te zien dat de wasknijper 
voor nog veel meer doeleinden 
te gebruiken is: je kunt er iemand 
leuk mee aankleden, maar je kunt 
ook een heraldiek of maquette (na)
maken. 

Dré Jacobs en Helpt Elkander zijn 
niet de eersten die van dit alledaagse 
gebruiksvoorwerp een uitvergroting 
maken. In Luik staat ergens op 
een grasveld een wasknijper het 
gras bij elkaar te houden en in 
Amerika ligt een grote wasknijper 
als zerk op de begraafplaats van 
de overleden directeur van een 

wasknijperfabrikant. De Zweedse 
kunstenaar Claes Oldenburg 
is bekend geworden met zijn 
kunstobjecten van uitvergrootte 
voorwerpen. Natuurlijk heeft ook 
hij een wasknijper gemaakt, deze 
staat in Philadelphia. Iedereen kan 
creatief zijn met wasknijpers en we 
hebben dan ook allemaal vast wel 
eens geknutseld met wasknijpers op 
de basisschool. 

De droogstekken dagen ons uit om 
op de eerste zondag van september 
een strakke en kleurrijke wagen 
door de straten te laten rijden. Wij 
wensen iedereen veel succes en 
plezier toe tijdens de rest van de 
bouwperiode.

De redactie

voorwoord

TamTam-augustus2014_4.indd   3 10-8-2014   21:50:21



4

inhoud

voorwoord 3

inhoud 4

maatjes 6

darttoernooi 9

veldnieuws 10

in de tent 11

paasactiviteiten 12

op het veld 13

voorgesteld 14

in de tent 16

puzzel 17

uit de oude doos 18

TamTam-augustus2014_4.indd   4 10-8-2014   21:50:23



5

De Tam Tam verschijnt drie 
keer per jaar en wordt aan 
alle leden van buurtschap 
Helpt Elkander toegestuurd.

Buurtschap Helpt Elkander
430 exemplaren
Linda Gommers, Bianca 
Damen, Manon van Oijen 
en Amanda Jansen
Linda Gommers
redactie@helptelkander.nl
www.helptelkander.nl

Kevin Jansen, 
veldcommissie, werkgroep 
activiteiten en alle 
geïnterviewden
Drukkerij Vorsselmans

René Gommers
Cindy Bastiaansen
Kevin Jansen
Aïssa Hereijgers
Adrie van Peer
Krisjan van Ostaayen
Peter van Oers
Achtmaalseweg 114
4881 VN Zundert
info@helptelkander.nl
NL47 RABO 0160 5367 31

Jaargang 20
Nummer 2
Augustus 2014

Uitgever
Oplage
Redactie

Vormgeving
E-mail
Website

Met dank aan

Drukwerk

Bestuur

Secretariaat

Rekeningnr.

leven zonder corso 20 

zonder grenzen 21

HE-kidz 22

gebuurt 24

terugblik 26

kleurplaat 28

op het veld 29

velduitje 30

fietstocht 32

sponsors 33

kids puzzel 34

boerendart 35

TamTam-augustus2014_4.indd   5 10-8-2014   21:50:24



6

In deze editie van de TamTam komt de rubriek MAATJES weer terug. 
Hierin deze keer drie vrouwen die je vaak met elkaar ziet plakken 
en kartonnen. We hebben het natuurlijk over Anita, Elian en Ineke! 
We testen hoe goed zij elkaar in werkelijkheid kennen door al hun 
gezellige praatjes in de tent. Hier komen we achter door twee van 
de vrouwen vragen te laten beantwoorden over de derde. 

Elian en Ineke beginnen met vragen 
over Anita te beantwoorden. 
Hierbij is het onderstreepte 
woord wat de dames dachten en 
het dikgedrukte woord wat het 
werkelijke antwoord van Anita is. 

Plakken of kartonnen?
Volgens Ineke is het antwoord 
plakken, omdat zij dit Anita met 
name ziet doen. Elian voegt hieraan 
toe dat je dit kan doen zonder na 
te denken en je hoeft niet te passen 
en te meten waardoor Anita dit 
waarschijnlijk leuker vindt. Dit is 
het goede antwoord en Anita voegt 
hierbij toe dat je je verstand op kan 
zetten en ondertussen een beetje 
kan buurten. 

Corsozondag of corsomaandag?
Ineke denkt dat corsozondag het 
goede antwoord is omdat Anita 
volgens haar niet zo’n uitgaanstype 
is. Elian denkt juist dat dit het 
juiste antwoord is omdat je dan 
de wagens over straat ziet rijden. 
Bovendien klopt het niet dat Anita 
geen uitgaanstype is omdat Anita 
altijd als laatste mee naar huis gaat. 
Anita geeft aan dat corsozondag 
klopt omdat het corso om de wagens 
gaat. Vooral voordat de wagens de 

veiling oprijden vindt ze leuk om te 
zien.

Jury- of publieksprijs? 
Elian denkt dat de publieksprijs het 
goede antwoord is, omdat dit haar 
ook meer trekt. Helaas geeft ze 
hiermee al een antwoord op een 
vraag voor haarzelf. Anita geeft 
aan dat er een groter feest is als je 
de 1e juryprijs wint dan dat je de 
publieksprijs wint. 

Bouwen of feesten?
Bij deze vraag ontstaat een 
meningsverschil. Elian denkt dat 
Anita het feest belangrijker vindt, 
omdat je hier kan losgaan feesten 
en jezelf volgieten. Ineke denkt 
juist dat Anita het bouwen het 
belangrijkste vind, omdat ze de 
laatste weken vaak in de tent is. 
Anita geeft aan dat ze moeilijk 
kan kiezen, maar gaat toch voor 
het bouwen (en de borrels na het 
bouwen). 

Figuratie of alternatief materiaal?

Pappen of plakken?
Ook hier is een meningsverschil; 
Elian gaat voor pappen, Ineke voor 
plakken. Ineke heeft meer gelijk!

maatjes
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Strakke of sierlijke wagen?
Dit antwoord komt volgens Elian en 
Ineke omdat je hierbij niet zo hoeft 
op te letten.  

Een wagen met veel of weinig 
kleur?

Cola of Sinas?

Open of dichte wagen?

Vervolgens gaan Ineke en Anita 
vragen over Elian beantwoorden. 
Hierbij is het onderstreepte woord 
weer wat de dames dachten en 
het dikgedrukte woord wat het 
werkelijke antwoord van Elian is.

Plakken of kartonnen?

Bitterballen of hakkedellen?

Corsozondag of corsomaandag?
Ineke denkt dat het corsomaandag  
is, omdat Elian graag feest en het 
een hele ontlading is van het corso. 
Anita denkt juist dat Elian liever de 
corsozondag heeft, omdat ze het 
mooi vindt de wagen uit de tent te 
zien rijden en de wagens te zien van 
anderen. Hierin heeft zij gelijk, Elian 
voegt toe dat het corso gaat om alle 

creaties die je ziet; daar bouw je 
voor. Maandag is gewoon een extra 
feestdag waar je kunt nagenieten 
op de veiling.

Jury- of publieksprijs? 
Ineke zegt dat Elian bij het interview 
van Anita aangaf dat zij de juryprijs 
belangrijker vindt. Anita zegt dat 
dit juist andersom is, en hierin heeft 
zij gelijk. 

Bouwen of feesten?
Elian geeft aan dat je tijdens het 
bouwen iets bereikt. Dit kan ook bij 
het feesten gebeuren, maar dat zijn 
meestal minder leuke dingen. 

Figuratie of alternatief materiaal?
Elian houdt niet van alternatief 
materiaal; mag wel iets zijn maar 
zeker niet overheersen. 

Buurtfeest of corso-afterparty?

Pappen of plakken?

Strakke of sierlijke wagen?
Ineke denkt dat Elian meer van 
strakke wagens houdt. Anita denkt 
juist dat ze sierlijke wagens mooier 
vindt. Elian geeft aan dat dit klopt 
en dat je bij sierlijke wagens meer 
kanten uitkunt.
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Een wagen met veel of weinig 
kleur?

Cola of Sinas?
Alweer heeft Anita het goede 
antwoord gekozen. Ineke dacht 
meer aan cola, óf een wijntje. 
Waarop Elian reageert dat ze geen 
alcohol drinkt.

Open of dichte wagen?
Elian vindt een dichte wagen mooier 
omdat er dan geen duwers in het 
zicht zijn. Dit vind ze zonde voor de 
wagen. 

Tot slot beantwoorden Elian en 
Anita vragen over Ineke. Door het 
interview door komen de dames 
steeds meer van elkaar te weten, 
dus gaat het beantwoorden van de 
vragen steeds makkelijker! Hierbij 
is het onderstreepte woord wat de 
dames dachten en het dikgedrukte 
woord wat het werkelijke antwoord 
van Ineke is.

Plakken of kartonnen?
Ineke gaat voor plakken, want 
hierbij hoef je niet na te denken en 
kun je een beetje buurten!

Bitterballen of hakkedellen?

Corsozondag of corsomaandag?
Ook Ineke gaat voor de corsozondag, 
want het is sfeervol en ze krijgen 
altijd visite. Ook vind ze de 
gewoontes van de zondagmorgen 
leuk, zoals hoe iedereen vol stress 
zijn best doet de tent af te breken 
en de wagen af te maken.

Jury- of publieksprijs?
Hoewel ze het er niet altijd mee 
eens is geeft Ineke aan dat dit toch 
de officiële prijs is die ook nog eens 
de meeste aandacht krijgt. 

Bouwen of feesten?

Figuratie of alternatief materiaal?

Buurtfeest of corso-afterparty?

Pappen of plakken?
Elian denkt dat Ineke meer om het 
pappen geeft. Gewoon smeren, je 
hoeft niet op je knieën te zitten en 
hebt geen moeilijke hoekjes. Ineke 
geeft aan dat ze juist de moeilijke 
hoekjes bij het plakken leuk vindt!

Strakke of sierlijke wagen?
Elian denkt dat Ineke toch meer in 
is voor strakke wagens, maar ook 
hierin heeft Anita gelijk met het 
tegendeel. Ineke vindt dat er juist 
meer uitdaging zit in een sierlijke 
wagen. 

Een wagen met veel of weinig 
kleur?
Ineke vind een wagen met veel 
kleur leuker te maken, omdat het 
anders zo saai is. Ook is het leuker 
met tikken om afwisseling in kleur 
te hebben. 

Cola of Sinas?
Deze vraag was nogal makkelijk te 
beantwoorden met een glas cola 
voor de neus van Ineke. 

Open of dichte wagen?
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Op 2e pinkerstdag, maandag 09 juni 2014, werd door buurtschap 
de Klein-Zundertse Heikant het jaarlijkse Dahlia Darttoernooi weer 
georganiseerd voor alle corsobuurten.

darttoernooi

Elk jaar is Helpt Elkander goed 
aanwezig op deze activiteit. 
Zo ook dit jaar weer. Zeven 
teams van vier personen waren 
richting Klein-Zundert gegaan 
om de strijd aan te gaan met 
de darts. Daarnaast waren 
er verspreid over de gehele 
dag ook nog een aantal HE-
supporters aanwezig.

Waar we tijdens de vorige editie 
nog met de meeste prijzen 
richting huis konden gaan, 
was dat dit jaar niet het geval. 
De beste prestatie kwam van 
het team Ricardo van Hasselt, 
John van Roozendaal, Niels 
Vergauwen en Bart de Vries. Zij 
behaalden de derde plaats. In de 
verliezersronde, waarin we met 
één team vertegenwoordigd 

waren, werd de tweede plaats 
nog behaald. De overige vijf 
teams, sneuvelden één voor één 
in de winnaarsronde.

Ondanks het benauwde weer 
in de tent, was het toch weer 
een gezellige editie. Eén waar 
we volgend jaar ongetwijfeld 
weer met velen aan zullen 
deelnemen.
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Intussen zijn er door de 
onderhoudsploeg een paar honderd 
ijzeren staanders bijgemaakt en 
is er een enkele keer een lijntje 
bijgemaakt. Het hogere gewas valt 
dan niet meer zo makkelijk om. 

Voor de hakploeg is het een rustige 
tijd in deze periode van het jaar.
Er valt nauwelijks regen en alles 
is  makkelijk bij te houden. De 
bladvlekkenziekte wordt wekelijks 
bestreden en is goed onder controle.
Regelmatig moet er gesproeid 
worden, want het is al een 
langere periode kurkdroog en het 
grondwaterpeil is afgelopen winter 
ook nauwelijks aangevuld. Er staan 
ongeveer even veel knollen en 
stek als afgelopen jaar.  Het gewas 
staat er gewoon goed bij en op 

het moment van het schrijven van 
dit stukje is er gelukkig tijdig nog 
wat hemelwater gevallen. Nu maar 
hopen dat we bespaard blijven 
van extreme weersinvloeden en 
dat we een flink aantal bloemen 
kunnen plukken en leveren aan de 
bloemencommissie. De kleuren en 
aantallen voor onze Droogstekke 
zijn ook bekend en het leveren 
hiervan moet geen probleem zijn. In 
tegenstelling tot voorgaande jaren 
ziet het er naar uit dat we dit jaar 
géén beroep hoeven te doen op de 
koelcel van Arjan Nouws.

Laat het plukseizoen maar beginnen 
en succes in september.

De veldcommissie

Dankzij de massale opkomst van de veldwerkers werd zowel het 
zetten van de knollen als het planten van de stek binnen een dag 
gerealiseerd.

veldnieuws
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in de tent
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Op 19 april konden alle Helpt Elkandenaren, zowel jong als oud, 
deelnemen aan de paasactiviteiten van Helpt Elkander.

paasactiviteiten

Rond 10 uur kwamen de kinderen 
één voor één binnen. Eerst nog wat 
verlegen, maar al gauw werden de 

meegebrachte, gekookte, eieren 
met stiften en stickers omgetoverd 
tot echte kunstwerken. Daarna 
werd de groep in tweeën 
verdeeld. De ene helft ging 
binnen aan de slag met paasei 
schuiven. Dat kan nog best 
lastig zijn, als jouw ei niet van 
de tafel mag vallen! De andere 
helft vermaakte zich buiten op 
een corsohindernisbaan en ook 
hierbij bleven niet alle eieren op 
de lepels liggen. Bij het groepje  
met de jongste kinderen zaten 
er zoveel deuken in, dat de 
gekookte eieren maar meteen 
lekker opgegeten werden. 
Tijdens de spelletjes werd de groep 
nog wat groter zodat uiteindelijk 
24 kinderen in alle hoeken van de 

bouwplaats konden zoeken naar 
een hele hoop paaseitjes die de 
paashaas verstopt had. Na een 

spannend spelletje met een 
geheim ei deelde de paashaas 
alle gevonden eitjes uit, zodat 
de kinderen thuis nog wat verder 
konden snoepen!

Terwijl de kinderen deze spelletjes 
speelden, begonnen zo’n 10 à 15 
vrouwen vol goede moed aan het 
maken van een paasbloemstuk. 
De één had hier wat meer ervaring 
mee dan de ander, maar onder 
leiding van Carola van Bergen 
werd overal een oplossing voor 

gevonden. Ondertussen was er alle 
gelegenheid om bij te buurten. Het 
was dan ook een zeer geslaagde, 

gezellige en creatieve ochtend. 
Iedereen ging met één of meerdere 
mooie bloemstukken naar huis.

TamTam-augustus2014_4.indd   12 10-8-2014   21:50:31



13

op het veld
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Aan het einde van het vorige interview kozen Patrick en Bianca 
lidnummer 29. Dit brengt ons in de Fazantstraat bij André en Cisca 
Voeten.

André en Cisca wonen al 46 jaar in 
hun huis aan de Fazantstraat. “Van 
deze rij huizen waren wij de eersten 
die er woonden. Deze straat was 
de eerste straat in de ‘Vogelwijk’ 
waar huizen waren gebouwd.” 
Ze hebben twee dochters en drie 
kleinkinderen. André is geboren 
in de Veldstraat en Cisca komt 
oorspronkelijk uit Sprundel. Sinds 
ze getrouwd zijn, wonen ze in de 
Fazantstraat.  “Mijn vrouw werkte 
vroeger bij de Spar (nu Albert Heijn) 
dus zij kende al heel veel mensen 
in Zundert. Meer dan ik. Ik ken 
nog steeds niet zoveel mensen in 
Zundert. Je moet je kringetje niet te 
groot maken. Ik vind het goed zo.”

Vroeger reisde André voor zijn werk 
heel Nederland door om lijnen 
voor hoogspanningsmasten aan 
te leggen. Doordeweeks was hij 
meestal in de kost en in het weekend 
thuis. Daarna heeft hij nog 35 jaar 
gewerkt bij een chemisch bedrijf in 
de buurt van Rotterdam. Hij deed 
daar met veel plezier onderhoud 
aan installaties al vond hij het reizen 
wat minder prettig, vooral in de 
zomer. “Er was toen nog geen airco 
en je reed van de ene file de andere 
in, maar ik ben nooit met tegenzin 
naar mijn werk gegaan.” 

Inmiddels is André met pensioen. 

Als het goed weer is gaat hij 
regelmatig samen met Cisca een 
rondje fietsen. Verder kijkt hij graag 
naar het wielrennen. Samen met 
een vriend bezoekt hij al meer dan 
40 jaar een paar grote Nederlandse 
wielerwedstrijden per jaar, zoals de 
Amstel Gold Race en de Nederlandse 
Kampioenschappen. Cisca is sinds 
kort begonnen met breien en haken 
en houdt zich daar mee bezig. Haar 
kleindochter heeft haar inmiddels 
voorzien van diverse Loom 
armbandjes, die worden aangepast 
aan haar outfit.

In de corsotent is André nooit 
veel geweest. “Je moest vroeger 
als jongere vooral niet in de pad 
komen staan en ik was 18 toen ik 
ging werken. Doordeweeks was ik 
’s avonds nooit thuis. De wagens 
waren toen nog van hout en werden 
gebouwd door de vakmannen. Ik 
ging wel helpen in het tikweekend. 
Tegenwoordig is het bouwen aan 
een corsowagen heel anders en ook 
veel veiliger.” 

De kinderen van André en 
Cisca hebben een aantal keren 
meegedaan aan het kindercorso. 
Samen met andere kinderen uit de 
buurt wonnen ze zelfs een keer, 
met de wagen ‘Zo is bloemencorso 
begonnen’. Dat waren uiteraard 

voorgesteld
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versierde fietsen. “Ze hadden 
klompen aan met wat stro erin 
en ouderwetse kleding.” Zelf 
heeft André ook een paar maal 
meegedaan aan het kindercorso. 
“Mooie kindercorsowagentjes 
hoeven niet groot te zijn. We hebben 
er eens eentje gezien waarbij de fles 
limonade die er op lag haast groter 
was dan het wagentje zelf. Dat is 

het mooiste.”

Tijdens het corsoweekend komt 
familie van Cisca traditiegetrouw 
op bezoek. Ze bekijken het corso 
dan samen ter hoogte van het 
Poteindplein. “Na de eerste 
doorkomst gaan we weer naar huis, 
niet iedereen kan nog lang staan. 

Soms gaan we nog even terug voor 
de tweede doorkomst. Op maandag 
gaan we ook nog Zundert in.” 

Een favoriete wagen van Cisca is 
‘De Begijntjes’ van de Raamberg. 
André ziet het liefst corsowagens 
als ‘Pierement’. “Wagens als 
‘De Verffabriek’ en ‘Ten minste 
houdbaar tot’ boeien me niet. 

Wagens met figuranten, 
zoals ‘Pierement’, spreken 
het publiek aan. Maar de 
jury heeft er dikwijls een 
hele andere kijk op. Corso 
is volgens mij bedoeld om 
mensen te amuseren en 
om iets te laten zien dat 
het publiek aanspreekt. 
Dat komt er niet bij elke 
wagen uit. Als je iets aan 
ziet komen moet ook 
meteen duidelijk zijn wat 
het is, zoals bij ‘Moeders 
Kroost’ van Klein-
Zundertse Heikant.” Het 
is dan ook geen verrassing 
dat hij niet heel erg 
gecharmeerd is van onze 
‘Droogstekke’. Cisca: “Al 
vroeg ik me vorig jaar bij 
de bekendmaking van het 
ontwerp van Wernhout 
(‘Potloodventers’) af 

wat ze van zo’n onderwerp toch 
moesten maken. Toch vond ik dat 
een hele mooie wagen.”

Alhoewel Cisca niet op de foto wil, 
wil ze wel een ledennummer kiezen 
voor het volgende interview. Ze 
kiest nummer 46: het aantal jaren 
dat ze getrouwd zijn.
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in de tent
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puzzel
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De Droogstekke staan in de steigers, maar toch kijken we nog even 
terug naar vroegere jaren. 

uit de oude doos

4. ‘Fantasie rond 
het sprookje van 
Assepoester’ uit 
1966. Deze negende 
prijs was een 
ontwerp van André 
Verheijen.

3. Figuranten in 1978, op de wagen ‘Ontmoeting 
aan de Nijl’. Hiermee werden 373 punten, een 
eerste prijs én een figurantenprijs behaald.

1. Corso in 1981. Samenkomst na de optocht bij John Havermans tegenover 
de veiling. 

2. ‘Een dorpje, héél 
ver hier vandaan’ uit 
1987. Een ontwerp 
van Rinus Talboom 
dat goed was voor 
een zestiende prijs 
(299 punten) en een 
figurantenprijs.

1

2

3
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5. Met ‘Pazar Alani’ won Helpt 
Elkander in 1996 de derde prijs. 
Ontworpen door Barry Gommers.

4. ‘Fantasie rond 
het sprookje van 
Assepoester’ uit 
1966. Deze negende 
prijs was een 
ontwerp van André 
Verheijen.

6. Koffiepauze in de tent in 1999.

3. Figuranten in 1978, op de wagen ‘Ontmoeting 
aan de Nijl’. Hiermee werden 373 punten, een 
eerste prijs én een figurantenprijs behaald.

2. ‘Een dorpje, héél 
ver hier vandaan’ uit 
1987. Een ontwerp 
van Rinus Talboom 
dat goed was voor 
een zestiende prijs 
(299 punten) en een 
figurantenprijs.

6

5

4
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We vroegen verschillende buurtgenoten om de volgende zin af te 
maken: ‘’Een leven zonder  corso is….’’

leven zonder corso

Een stukje in je leven dat je mist

heel erg rustig

niks

geen leven

heel erg saai

als een zomer zonder zon

een stuk rustiger

de was buiten hangen zonder droogstekken

vrij rustig in de zomer

een leven zonder nut

een verloren zomer

als een bloemenveld zonder bloemen

een leven zonder bloemen
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zonder grenzen

Een aantal vertrouwde spellen van 
vorige jaren moesten gespeeld 
worden, zoals bloemkisten stapelen, 
sponsvangen en zandzakken 
sjouwen. Ook was er weer een 
hindernisbaan op gezet.

Maar er waren natuurlijk ook weer 
wat nieuwe spellen! Bijvoorbeeld 
een nieuw spel waarbij een teamlid 
in een groencontainer gezet werd 
met een dienblad met gevulde 
bekers, en de andere teamleden 
die de groencontainer over een 
parcours moesten loodsen, en dan 
maar hopen dat je meer water dan 
de concurrentie in de teil had.
En een spel waarbij je met het 
hele team bovenop het plateau 
van de zeepmuur moest komen, 
het lijkt niet zo moeilijk, maar een 
glibberige wand waarbij je zonder 
hulpmiddelen omhoog moet zien te 

komen is toch best lastig!
En dan stonden we ook nog op de 
18e- en laatste plaats in het rijtje…

Met tussendoor kleine pauzes om 
wat te eten en drinken, kwamen we 
uiteindelijk bij het finalespel aan. 
Een nieuw spel waarbij bordjes met 
nummers en woorden in een groot 
grasveld stonden. Door spelleiders 
van Klein Zundert werden nummers 
opgenoemd, die het hele team 
moest gaan zoeken in het grasveld, 
wanneer een teamlid het nummer 
gevonden had, moest het hele team 
weer verzameld worden, en moest 
het woord verteld worden aan de 
spelleider. Een erg vermoeiend maar 
leuk finalespel!

Uiteindelijk is Helpt Elkander op 
een goede 10e plaats geëindigd! 
Bedankt voor de leuke dag!

Voor het vierde jaar organiseerde buurtschap Klein Zundert Corso 
Zonder Grenzen; een gezellige, actieve dag waar Helpt Elkander 
ook dit jaar weer met een team aan deelgenomen heeft.
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Hoe heet je? Marlieke Nuiten

Hoe oud ben je? 5 jaar.

Wat zijn je hobby’s? Buiten spelen, knutselen en 
strijkkralen.

Wat is je favoriete kleur bloem? Oranje 
natuurlijk, dat is mijn lievelingskleur.

Help je liever in de tent, of op het bloemenveld? 
Ik vind het alletwee wel leuk, maar spijkers in 
de bloemetjes doen is het leukste.

Welke wagen vind je het allermooist? Waarom vind je dat? Altijd Prijs 
van Poteind, omdat het wel op een kermis leek en de knuffels echt 
omhoog en omlaag gingen.

Wat vind je leuker, kindercorso of groot corso? Kindercorso, omdat ik dan 
zelf een wagentje mag maken en mee mag lopen in de optocht.

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

Wat doe je het liefst bij het kinderkot? Ik ging vorig jaar voor het eerst 
naar het kinderkot en alles wat ik daar gedaan heb vond ik heel leuk.

Waar kijk jij de optocht op corsozondag? Aan de kant van de weg.

Wat doe je meestal op corsomaandag? Nog een keer naar de wagens 
kijken, naar de braderie en iets lekkers eten en drinken.

Wat is het allerleukste dat je al hebt meegemaakt bij Helpt Elkander? Dat 
Sinterklaas en de Paashaas komen.

Wat wil je later graag nog gaan doen bij Helpt Elkander? Bloemetjes op de 
wagen tikken.

Wat vind jij van de wagen die we dit jaar maken? Grappig en raar, maar 
er zitten gelukkig wel veel verschillende kleurtjes bij!

HE-kidz De jonge bouwers van buurtschap Helpt Elkander zijn onze HE-kidz. In elke Tam Tam zijn twee HE-kidz aan het 
woord. Dat zijn deze editie Marlieke Nuiten en Julie Bastiaansen.
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Hoe heet je? Julie Bastiaansen

Hoe oud ben je? Net 6 jaar. 

Wat zijn je hobby’s? Kleuren, kleuren en kleuren.

Help je liever in de tent, of op het bloemenveld? 
Bloemen plukken doe ik niet vaak. Het kinderkot 
in de tent vind ik superleuk. 

Wat vind je het leukste om te doen bij Helpt 
Elkander? Kinderkot vind ik heel leuk. En ik 
vind het ook altijd leuk om oma te helpen bij 
het koff ie zetten. 

Welke wagen vind je het allermooist? Waarom vind je dat? Onze 
kastelenwagen van kindercorso.
 
Wat vind je leuker, kindercorso of groot corso? Kindercorso

Wat doe je het liefst bij het kinderkot? Ik kan niet kiezen; alles vind ik leuk

Waar kijk jij de optocht op corsozondag? Ik kijk thuis naar de wagens. 
Opa en oma komen dan ook kijken.

Wat doe je meestal op corsomaandag? Dan gaan we al vroeg naar het 
veilingterrein en ren ik het hele terrein over op zoek naar vriendjes en 
vriendinnetjes.

Wat is je favoriete kleur bloem? Buitenkant roze en de binnenkant rood. 

Wat is het allerleukste dat je al hebt meegemaakt bij Helpt Elkander? Friet 
eten.

Wat wil je later graag nog gaan doen bij Helpt Elkander? Dan wil ik wagens 
gaan bedenken.

Wat vind jij van de wagen die we dit jaar maken? Leuk! Vooral de legowieltjes 
bij de mascotte (vertaald: maquette) vind ik leuk!

De jonge bouwers van buurtschap Helpt Elkander zijn onze HE-kidz. In elke Tam Tam zijn twee HE-kidz aan het 
woord. Dat zijn deze editie Marlieke Nuiten en Julie Bastiaansen.
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In “Gebuurt” buurten een veldwerker en een bouwer er een eind 
op los. In deze editie komen Jack Mouws en Jeroen Michielsen aan 
het woord.

Wanneer we vragen of de mannen 
elkaar kennen is voor beide het 
antwoord nee. Wel geeft Jack aan 
dat hij de vader, moeder en opa van 
Jeroen kent. Toevallig is dat de opa 
van Jeroen vroeger de buurman van 
Jack was. 

Jeroen denkt dat Jack op het veld 
vooral hakt en bloemen plukt. Jack 
geeft aan dat Jeroen hier gelijk in 
heeft, echter plukt hij niet zo veel 
bloemen meer, omdat hij ook al een 
jaartje ouder wordt. Zelf zou hij 
niet weten wat Jeroen voornamelijk 
in de tent doet, het kan volgens 
hem namelijk van alles zijn. Jeroen 
antwoordt dat hij vooral last en 
soms plakt. Toen hij jonger was 
plakte hij voornamelijk, maar dit is 
veranderd in lassen.

In de tent komt Jack bijna nooit. 
Een paar jaar geleden stapte hij een 
keer de tent in, maar toen viel de 
gastvrijheid hem ietwat tegen. Toen 
we vertelden over onze nieuwe 
werkgroep gastheerschap, was hij 
daar al goed over te spreken. Ook 
zou Jack het mooi vinden als de 
mensen van het veld en de tent zich 
meer met elkaar mengen, zodat hij 
niet meer als enige veldwerker aan 
tafel hoeft te zitten bij de lunch 
op corsomaandag. Er moet volgens 
hem meer respect voor elkaar 

opgewekt worden, want iedereen 
heeft elkander nodig. 

Sinds Jack met pensioen is, helpt hij 
bij Helpt Elkander mee. Hiervoor 
was hij niet actief binnen het corso. 
Grappig is dat de opa van Jeroen, en 
dus de oude buurman van Jack, hem 
had mee gevraagd te gaan helpen 
op het veld, waardoor hij hier actief 
is geworden. Niet veel later lag het 
bloemenveld op de huidige locatie. 
Jeroen is bij Helpt Elkander terecht 
gekomen door zijn ouders. Vanaf 
jongs af aan hielp Jeroen met zijn 
moeder op het veld mee en hielp 
hij met prikken. Later ging hij ook 
wel eens op zaterdag met zijn vader 
mee plakken. 

Voor Jeroen is niet alleen het 
bouwen belangrijk, maar ook de 
gezelligheid. Het bouwen met 
vrienden en het ontmoeten van 
nieuwe mensen horen er natuurlijk 
bij. Ook geeft hij aan dat hij het leuk 
vindt niet alleen leeftijdsgenoten te 
kennen, maar ook ouderen. Jeroen 
vindt het lassen het leukste om te 
doen binnen de buurt. Volgens 
hem zijn er geen vervelende klusjes, 
het is niet voor niets vrijwillig. Ook 
voor Jack speelt gezelligheid een 
belangrijke rol in het bloemencorso. 
En ook voor hem is er geen favoriete 
bezigheid, hij vindt hakken en 

gebuurt
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bloemen plukken namelijk even 
leuk.

Jeroen heeft nog niet echt 
nagedacht over of hij later eventueel 
op het veld gaat helpen of niet. Het 
is dan ook nog heel ver weg. Maar 
als hij later gaat helpen, dan lijkt het 
hakken en bloemen plukken hem 
wel leuk. Ook wanneer we aan Jack 
vragen wat hij op jongere leeftijd 

misschien wel had willen doen, 
krijgen we weinig antwoord. Het is 
erg lastig te zeggen als je daar nooit 
over hebt nagedacht. Wel denkt hij 
dat er in de tent meer voortgang 
van het corsoseizoen te zien is dan 
op het veld. 

Afgelopen corso vonden beide 
mannen de prijs natuurlijk 
tegenvallen. Jeroen duwde de 
wagen en zelf vond hij het een leuk 

ontwerp en ook het idee van de verf 
vond hij origineel. Het ontwerp van 
dit jaar vindt hij lekker simpel, want 
je ziet in een oogopslag wat het 
is. En natuurlijk gaat gezelligheid 
boven alles. 

Jack voorspelde bij de 
maquettefeesten al dat we vorig 
jaar laatste gingen rijden. Over de 
wagen van dit jaar zegt Jack dat 

hij vrij eenvoudig is, maar dat hij 
de kleuren wel leuk vindt. Hij geeft 
ook aan dat de jury het natuurlijk 
vanuit een ander opzicht kan zien.
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terugblik
Frank Jansen blikt terug op bouwjaar 1984 en de wagen “De boom 
van Jesse”. Hij was een van de duwers van de wagen.

Ik kreeg het verzoek om mijn 
herinneringen aan De boom van 
Jesse nog eens op te halen. We 
hebben het dan over een wagen van 
3 decennia geleden, maar wel één 
die zijn tijd vooruit was. Nog steeds 
zijn er mensen van mening dat dit 
de mooiste wagen ooit was in het 
corso, maar daarbij spelen uiteraard 
ook chauvinistische aspecten mee. 
En we hebben natuurlijk ook veel 
andere mooie wagens gemaakt; 
wat te denken van Booming City, 
EvenBeeld, Zicht op de hemel, Torso 
Contrapposto, Ontmoeting aan de 
Nijl en natuurlijk ook Ter ere van 
Zeus.

Nu zult u misschien zeggen “ter ere 
van Zeus?” Jawel, ook deze wagen 
was erg mooi, in 1980, een ontwerp 
van Johan Verheijen. Het was het 
eerste jaar dat ik mocht duwen en 
dan ook nog onder de A-wagen (we 
bouwden in die tijd immers twee 
wagens). Onderweg werden we 
door het publiek toegezongen en 
gefeliciteerd met deze wagen en 
onze aanstaande 1e prijs. Wij waren 
uiteraard in de wolken en met onze 
gedachten al bij de oppergod Zeus. 
Helaas had de jury een andere 
mening en kregen wij slechts de 
11e prijs. Dat was al teleurstellend 
maar toen een uur later de eerste 
prijs bekend werd leidde dat tot 
emotionele reacties: onze grote 

concurrent Klein Zundert had de 
eerste prijs met “De grote trek”. 

Ook de daaropvolgende jaren heb 
ik geduwd. Een groep jonge honden 
met enkele volwassenen duwden 
de wagen over het parcours. 
Onderweg konden we op krachten 
blijven met worstenbrood en volop 
drinken. Aanvankelijk was daar ook 
nog bier bij, maar dit is in die jaren 
verboden, nadat een wagen het 
publiek was ingereden. Onderweg 
kreeg je ook veel toegeworpen 
door het publiek, zoals snoepjes, 
chocolade, mandarijnen en 

drinken. Na afloop was het steeds 
een gezellig samenzijn bij Leo en 
Corrie Havermans, tegenover de 
veiling.  Onderweg kreeg je soms de 
meest vreemde vragen: “Is het daar 
beneden donker?” Maar ook als het 
zweet over je voorhoofd druipte 
vroeg men “is het daar beneden 
warm?”
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De leukste ervaring was uiteraard 
in 1984, het jaar van  ”De boom 

van Jesse”, ontworpen door André 
Verheijen jr.  Het was die dag 26 
graden en bloedheet onder de 
wagen. Zodra je ergens kon stoppen 
gingen we plat op de grond liggen 
om onder de wagen door te kijken. 
En we hadden geluk; achter onze 
wagen liep een drumband en deze 
dames hadden luchtige, korte 
jurkjes aan. Verlangend naar frisse 
lucht keken we vanonder de wagen, 
plat op de grond, omhoog en daar 
troffen we een geweldig uitzicht. 
Helaas had de tambour-maître dit 
op een bepaald moment door en 
gingen zij over tot de aanval. Zij 
waren blijkbaar niet gecharmeerd 
van een stelletje vuile, zweterige, 
ongeschoren en niet gewassen, 
jagende, hongerige wolven. Eén 
van onze duwers, ik weet helaas 
niet meer wie, kreeg haar stok 
keihard op zijn hoofd waarna hij 
met hoofdpijn en de staart tussen 
zijn benen terugkroop onder 
de wagen. Ook wij waren wat 
voorzichtiger geworden en bleven 
iets verder onder de wagen om niet 

ook geslagen te worden door de 
agressieve tambour-maître. 

Bij het gemeentehuis aangekomen 
steeg de spanning. We wisten dat 
we een mooie wagen hadden, in 
onze ogen de mooiste, maar ook 
in die jaren was de jury niet altijd 
te peilen. We mochten niet praten 
en tergend langzaam duwden 
wij onze wagen de markt op. De 
spanning stijgt verder; we kregen 
448 punten en de EERSTE prijs. Een 
geweldige ontlading volgde. We 
kwamen zo snel mogelijk onder 
de wagen vandaan en geweldige 
vreugdedansen volgden. Ik heb toen 
mensen zien dansen waarvan ik dat 
later nooit meer heb gezien. André 
Verheijen werd op de schouder 
genomen en een geweldig feest 
begon. 

In 1980 begon ik met duwen en 
na vijf jaar had ik deze geweldige 
ervaring op zak. Het was mijn 

laatste jaar als duwer. Hierna ben ik 
gestopt. Ik hoop dat onze duwers 
op korte termijn dezelfde ervaring 
kunnen meemaken als wij destijds 
in 1984. Zoiets wil je een keer 
meegemaakt hebben.
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kleurplaat
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op het veld
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Dit keer was provinciebuur Zeeland aan de beurt voor een bezoekje 
van het 47 koppig HE-veldwerkers gezelschap. 

Om 08.00 uur vertrok de bus richting 
de Zeeuwse eilanden en na ruim 
een uur was de eerste stop bij ‘ons 
dorpshuis’ in Kruiningen voor een 

overheerlijke Zeeuwse Bolus  met 
koffie en/of thee. Toen iedereen 
halverwege het nuttigen van deze 
plakkerige koffiekoek was vertelde 
de uitbaatster met een smile dat 
we verkeerd bezig waren: dat 
moest niet met een mes of niet 
met een servet, maar gewoon 
zo uit de hand en daarna de 
vingers heerlijk aflikken. 

Met gids Piet aan boord 
vertrokken we voor een rit 
over de Oesterdam en nog 
vele andere dammen, bruggen 
en tunnels, om een stop te 
maken bij de Krammersluizen. 
Vanuit een toren met 156 treden 
was er een mooi overzicht van het 
sluizencomplex waar zoet en zout 

water van elkaar worden gescheiden. 
Intussen vertelde Piet honderduit 
over de plaatsen met de Streng 
Gereformeerde Gemeenschap. Hier 

is op zondag alles dicht, gaan 
de mensen drie keer per dag 
naar de kerk en wordt er drie 
keer per dienst een collecte 
gehouden. Gezinnen met 6, 8, 
en 10 kinderen zijn er normaal, 
met af en toe een uitschieter 
naar de 22. 

Bij het passeren van de kleine 
dorpen wist hij precies te 
vertellen hoeveel mensen 
er verdronken waren bij de 

watersnoodramp in 1953 en wist hij 
zelfs een plek aan te wijzen tot hoe 
hoog het water stond. 

Via de Zeelandbrug gingen we 

verder naar Restaurant “de 
Boei” in Wolphaartsdijk voor de 
middagstop. Helaas was het nieuwe 

velduitje
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mosselseizoen nog niet begonnen, 
maar niet getreurd: het diner was 
uitstekend verzorgd, erg lekker 
en heel belangrijk... veel. Met 
gids Dick gingen we richting de 
Oosterscheldekering en Neeltje 
Jans. De gids vertelde uitgebreid 
over de werking van de schuiven 
van de kering en dat alleen het 
onderhoud 20 miljoen euro per jaar 
kost. De hangmosselcultuur, teelt 
van zeewier en het “vangen” van 
mosselzaad  is bij ons inmiddels ook 
bekend. 

Het bezoek aan de Seafarm 
bleek vooraf en op papier 
indrukwekkender dan in 
werkelijkheid, maar dat mocht 
de pret niet drukken en onder 
een stralende zon gingen we 

verder naar Veere voor een 
korte stadswandeling en een 
terrasje. Toen iedereen goed 
en wel al wandelend over 
de dijk en kijkend over het 
Veerse meer richting centrum 
trok, gingen plotseling de 
hemelsluizen open en werd 
er een gigantische bak water 
over de 47 Helpt Elkandenaren 
uitgestort. Wie een paraplu 

had werd een nat pak bespaard en 
anderen vluchtten in alle hoeken en 
gaten om niet nat te worden. Na 
een kwartiertje kwam toch de zon 

al weer door en kon er nog genoten 
worden van het mooie Veere. 

Chauffeur Patrick had zijn bus 
inmiddels zichtbaar opgesteld en 
de reis ging verder langs Zeeuwse 

dorpen en stadjes terug 
naar Kruiningen voor een 
uitgebreide koffietafel à 
volonte (zoveel je op kunt) 
en dat klinkt als muziek in de 
oren van HE-veldwerkers. Aan 
alle leuke dingen komt een 
eind en om 19.30 uur stopte 
de bus voor de tent. Het was 
een leerzame dag. Op naar het 
volgende uitje.
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fietstocht
Op woensdag 6 juli organiseerde de werkgroep activiteiten van HE 
een fietstocht, met een route van 25 of 40 km.

Ondanks de dreigende 
regenwolken wisten 39 Helpt 
Elkandernaren ’t Zonneke 
te vinden voor de start 
van de fietstocht. Volgens 
buienradar zou het tot 3 uur 
’s middags droog blijven, dus 
met wat geluk konden de 
regenpakken thuis blijven. Er 
stond een flinke wind, maar 
door een aantal stukken 
bos wist iedereen de post te 
vinden. 

Hier kon gekozen worden 
om binnendoor naar huis te 
fietsen, of om nog een extra 
lus te rijden en zo de 40 
kilometer (die eigenlijk 45 km 
was), vol te maken. Ook de 
korte route bleek iets langer 
te zijn wat, door het laatste 
stuk flink wind tegen, toch 
best pittig was. 

Met een bon voor een ijsje 
bij Alfons werd nog een 
extra stop gemaakt, wat 
voor een aantal ook nodig 
was om een bui te schuilen. 
De meeste fietsers vonden ’t 
Zonneke terug om nog even 
na te buurten en zich op 
een welverdiend drankje te 
trakteren.
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Helpt Elkander bedankt alle hoofd-, super- en megasponsors voor 
hun bijdrage!

sponsors

Autobedrijf JOKO
Betanco Trailers
Bij De Nonnen

Boomkwekerij Gebr. van den Broek
Boomkwekerij Jos Willemsen BV

Boomkwekerij Leenaerts – Halters en Zn.
Bouwbedrijf John Havermans
Bouwbedrijf Schouwenaars

Bouwbedrijf Winand van Iersel
Café ’t Zonneke
Café Den Bels

Café ‘t Wapen van Zundert
Café Zaal Victoria

Dave Mutsters Autoservice
De ICT Oom

Dictus Schilderwerken
Euro Accountancy B.V.

Freson Producties
Grand Café De Bocht
Hendrikx Keurslagerij

Hotel-Restaurant De Gouden Leeuw
J&C Verhuur

JVM
Löwensteijn IT

Martin Gaus Hondenschool
Nouws Mechanisatie

Praktijk voor Mondhygiëne
Schildersbedrijf Jan Bastiaansen

Shoarma Pizza Luca
Telermaat

Tenniscentrum De Leeuwerik
Verdaasdonk Strijbeek

Volant Interieur Confectie
Holland Covers zeilmakerij
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Lukt het jou om de wasknijper naar het potlood te brengen?

kids puzzel
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boerendart
Zondag 6 juli organiseerde buurtschap Veldstraat weer de 
Boerendart. Nick, Kevin en Casper vertegenwoordigden Helpt 
Elkander.
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