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De bladeren zijn gevallen en nu is dan ook de nieuwe Tam Tam bij u 
in de brievenbus gevallen!

Daarvan krijgen we allemaal een 
winters gevoel. Het is koud buiten 
en  de dagen zijn kort. Lekker met 
dikke sokken en dito trui voor de 
kachel, genietend van een kop 
warme chocomel of misschien wel 
een lekker bokbiertje, terugdenkend 
aan het afgelopen corso.

Dat corso ligt al weer enkele 
maanden achter ons en we kunnen 
terugkijken op een geslaagd corso. 
We hadden dit jaar een rustige 
bouwperiode en de Droogstekke 
kregen langzaam maar zeker steeds 
meer vorm en kleur. De handen 
werden flink uit de mouwen 
gestoken in de tent en op het 
bloemenveld. In een gezellige 

en ontspannen sfeer is de wagen 
ontworpen, gebouwd en afgewerkt 
in de vorm en kleuren die Dré Jacobs  
voor ogen had. We behaalden 
een mooie 14e plaats. Chapeau en 
iedereen hiervoor nog hartelijk 
dank!

In deze editie vind je nog meerdere 
terugblikken, een evaluatie over de 
bouw van de wagen, verslagen van 
allerlei activiteiten en natuurlijk ook 
de steeds terugkerende interviews. 
Kortom weer veel leesplezier. Wij 
wensen iedereen een gelukkig 
nieuw corsojaar!
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Het door André en Cisca Voeten gekozen nummer 46 stuurt ons deze 
editie naar de Molendreef in  Wernhout. We bellen aan bij familie 
Van der Linden - de Kroon. De kinderen (Imke 5, Noa 3) liggen net 
op bed als we langskomen voor het interview. Ivan is buiten de 
deur, vandaar dat we onze vragen voorleggen aan de vrouw des 
huizes, Natasja.

Ivan komt uit Rijsbergen en Natasja 
uit Terheijden. Toen ze 10 jaar 
geleden wilden gaan samenwonen 
zijn ze op zoek gegaan naar een 
geschikt huis en zo kwamen ze in 
Wernhout terecht. Bjorn Verheijen 
heeft hen overgehaald om lid te 
worden van Helpt Elkander. Ivan en 
Bjorn zijn namelijk al vrienden sinds 
hun schooltijd. Ivan is van beroep 
timmerman bij Bouwbedrijf Gelens 
in Etten-Leur en Natasja is kapster 
in een kapsalon in Prinsenbeek. 
“Het leukste daarvan is het contact 
met de mensen en hoe je ze met 
een nieuw kapsel kunt veranderen. 
De radicale metamorfoses zijn het 
leukst: als je een flinke haarlengte 
mag afknippen en een totaal 
andere kleur mag aanbrengen. 
Soms krijg ik daarin de vrije hand en 
dat is natuurlijk helemaal geweldig 
om te doen.” Tijd voor hobby’s 
heeft Natasja eigenlijk niet. Ze is 
druk met haar werk, de kinderen 
en het huishouden. Ivan is lid van 
luchtbuksgilde St. Willibrordus in 
Rijsbergen. “Zijn vader was daar al 
lid en toen Ivan oud genoeg was, is 
hij ook lid geworden.”

De Tam Tam wordt zeker wel gelezen. 
“Ik blader het altijd wel even door 

en de stukken die me aanspreken 
lees ik.” Ze hebben nog weinig 
corso-ervaring. “Sinds een jaar of 
2 à 3 gaan we in het tikweekend 
op zaterdag even met de kinderen 
naar de tent om bloemen te 
prikken.” Aan activiteiten van Helpt 
Elkander hebben ze ook nog nooit 
deelgenomen, maar nu de kinderen 
wat ouder worden zijn ze wel van 
plan om naar de kinderactiviteiten 
te gaan. Hun oudste dochter Imke 
had dit jaar nog geen behoefte 
om mee te doen aan kindercorso. 
“Misschien volgend jaar, er komen 
nog jaren genoeg dat ze mee kunnen 
doen.” In het corsoweekend gaan 
ze de laatste jaren dus even met 
de kinderen naar de tent. Natasja 
zegt dan wel altijd tegen Mieke 
Onstenk dat ze haar mag bellen als 
het nodig is om terug te komen. Tot 
nu toe is dat niet nodig geweest. 
Vorig jaar, toen we De Verffabriek 
in de bloemen moesten zetten, was 
Natasja helaas ziek. Op zondag gaan 
ze met zo’n 15 man familie naar de 
optocht kijken bij Café De Kèrel. Na 
de eerste doortocht wandelen ze 
dan weer naar huis en kunnen dan 
live op tv de uitslag zien. “Toen we 
nog geen kinderen hadden gingen 
we ook op zondagavond nog corso 

voorgesteld vieren en soms zelfs nog wel op 
maandagavond. Maar we hebben 
tegenwoordig al vaak genoeg 
oppas nodig voor de kinderen, 
dus corso vieren doen we nu niet 
meer.” Dit jaar hebben ze wel van 
de vrije corsomaandag van Imke 
geprofiteerd en zijn ze een dagje 
naar de Efteling geweest. Andere 
jaren willen ze nog wel eens 
op maandag een rondje langs 
de wagens op de veiling 
lopen.

De kinderen van Ivan en 
Natasja houden het meest 
van wagens met felle kleuren. 
Dit jaar viel de wagen van 
Wernhout (Koekoek!) het 
meest in de smaak, vanwege 
de kleuren en de beweging 
die te zien was. Natasja houdt 
zelf het meest van wagens 
met figuratie. Daarom had 
ze dit jaar pech, want er reed 
niet één wagen met figuratie 
mee. Voor wat betreft 
de eerste prijs was ze het 
volledig eens met de vakjury, 
want ‘Paardenkracht’ was 
ook haar favoriete wagen. 
“Ik vond dat die wagen heel 
goed was uitgewerkt en 
ik vond de techniek heel mooi.” 
Booming City van Helpt Elkander 
is haar favoriete corsowagen 
aller tijden. “Die snelweg aan de 
nachtkant was heel mooi opgezet. 
In de 13 à 14 jaar dat ik nu het corso 
heb gezien, is dat de wagen die me 
het meest is bijgebleven. De wagen 
met die tijger en welpjes (Moeders 
Kroost) vond ik ook heel mooi, maar 

Booming City is mijn favoriet.” Toen 
Natasja voor het eerst de maquette 
van Droogstekke zag vond ze het 
ontwerp heel erg saai. “Op het 
moment dat ik de wagen zag toen 
hij af was, vond ik hem wel heel 
mooi van kleur en strak getikt: hij 
zag er netjes uit. Toen ik in eerste 
instantie hoorde wat Helpt Elkander 

ging bouwen, vroeg ik me af wat 
dat moest worden.”

We zijn aan het einde van het 
interview en Natasja mag het 
ledennummer kiezen dat de 
volgende keer aan de beurt is. 
Ze kiest voor nummer 632. Wij 
zijn benieuwd bij wie we dan aan 
mogen bellen!
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Op 24 september was de evaluatievergadering van de bouw van 
onze Droogstekke. In totaal waren hierbij 28 personen aanwezig.

evaluatie

We hebben een goed bouwjaar 
gehad met een goede gezellige 
sfeer. We hebben fijn gebouwd! 
Alle buurtleden worden hiervoor 
bedankt, want dit doen we met 
z’n allen. Evaluatiepunten en/of 
opmerkingen kunnen ook altijd 
gemaild worden, deze worden in 
vertrouwen behandeld. 

Ontwerpkeuze
De voorselectie is door de werkgroep 
Ontwerp gedaan en uiteindelijk zijn 
er twee ontwerpen gepresenteerd 
aan de buurt. Hiermee had de buurt 
de uiteindelijke keuze. Dit werd 
als positief ervaren. Hierdoor werd 
het ontwerp door de meerderheid 
van de buurt gedragen en dit 
creëerde draagvlak. Vroeg in het 
jaar uit 2 à 3 ontwerpen kiezen 
is fijn. Het is belangrijk om een 
goede voorselectie te maken. Dit 
jaar waren er een paar dingen waar 
extra op gelet is maar volgend 
jaar kunnen we een stapje verder 
gaan qua uitdaging. We houden 
ook komend jaar een vrije open 
inschrijving zonder beperkingen 
maar wel met de oproep voor een 
aan Van Gogh gerelateerd ontwerp. 

Voorbereiding en maquette
De maquette was op tijd klaar, dit 
was zeer prettig. Tijdens de eerste 
bouwvergadering is er een planning, 
schema en begroting gemaakt. In 

een vroeg stadium konden er vanuit 
de grote lijnen groepen gevormd 
worden en zo kan alles dan later 
tot in de detail worden uitgewerkt. 
De maatvoering en kleuren waren 
duidelijk en op tijd bekend. 

Bloemen
De wagen heeft 100% in de kleuren 
gestaan die de ontwerper in 
gedachten had. Er zijn totaal 754 
van 775 berekende kisten bloemen 
op de wagen gegaan. De rode 
bloemen vielen uit elkaar, dit kwam 
waarschijnlijk omdat ze te warm 
waren en te lang in de kist hebben 
gezeten. Er ontstond een broei-
effect. Goed om te onthouden  
dat we niet alleen voor onze 
wagen plukken, maar ook voor de 
ruilhandel en voor de verkoop. 

Tent zetten
In een snel tempo is de tent gezet. 
Dit jaar hielden we voor het eerst 
een kick-offdag en dit beviel goed. 
Misschien wordt er volgend jaar ook 
een zeilhangzaterdag gehouden, 
zodat alle zeilen in één dag 
hangen. Er wordt opgemerkt dat 
de zijkant lang open is gebleven. 
De reclamezeilen zijn later 
geplaatst doordat de zeilen laat 
waren. De sponsors rekenen erop 
dat de zeilen op tijd hangen. De 
bouwvergunning is aangevraagd 
door twee andere buurtschappen. 

De jaarlijkse barbecue van Helpt Elkander was op zaterdag 16 
augustus. Een impressie van de avond!

barbecue



10 11

Er zijn op dit moment geen plannen 
om onze tent te veranderen. We 
houden de ontwikkeling van andere 
buurten goed in de gaten. De 
voorkeur wordt uitgesproken om 
niet zaterdagmiddag maar tegen 
de avond de sponsorzeilen weg te 
halen. We kunnen aan de sponsors 
melden wanneer de zeilen worden 
opgehangen en weggehaald. Een 
idee is om een draaibaar frame te 
maken. Als de wagen dan uit de 
tent is kan het frame teruggedraaid 
worden en hangen de sponsorzeilen 
er ook nog tijdens corso.

Veiligheid
Aan de veiligheid is dit jaar veel 
werk verricht, deze is nu helemaal 
op orde. Vanuit de stichting zijn 
ze komen controleren en op alle 
punten hebben we goed gescoord. 
We hebben dit jaar nieuwe 
brandblussers aangeschaft. 

Constructie en vormgeving
De wagen was mooi aan het 
formaat. Hij was niet extreem 
zwaar. Bij het begin van de bouw 
is er gelijk gekeken naar waar 
de hijsogen moesten komen. De 
vormgeving was niet moeilijk dit 
jaar. Het was een strakke constante 
bak! Het geven van een workshop 
vormgeven is een idee voor volgend 
jaar. Het werken met een mal dit 
jaar was makkelijk. 

Kartonnen en plakken
Er moest dit jaar heel veel gekartond 
worden. De tyrap doorhaalhaak 
werkte goed. De meningen zijn 
verdeeld over of de werkwijze dit 

jaar toegevoegde waarde had. We 
hebben dit jaar overal extra karton 
hoeken opgezet. Het karton trok 
op de hoeken krom en dat werd 
op deze manier opgelost. Het was 
tijdrovend, maar er werd wel overal 
op dezelfde consequente manier 
gewerkt van begin tot eind.  Het 
zag er daardoor netjes en strak uit. 
Of we dit in de toekomst ook blijven 
doen, hangt af van de wagen en de 
tijd die we hebben. Er is op het dikke 
karton maar 1 laag papier geplakt, 
hierdoor was het eindresultaat 
strak. Er is wel dubbel geplakt op 
het dunnere karton op het potlood. 
De witte laag werd geplakt zodat 
de wagen gemakkelijk te schilderen 
was.  

Tikweekend
De tent was goed opgeruimd, zodat 
we op donderdag meteen konden 
beginnen. Met blikjes drinken op de 
steiger rondgaan werkte goed.  We 
begonnen met het tikken van de 
moeilijkste hoeken en dat was erg 
fijn. Dit proberen we ieder jaar te 
doen maar dit is ook afhankelijk van 
het type wagen. De tikbegeleiding 
en kistensjouwers waren goed. Veel 
jeugd neemt deze taken op zich. We 
missen hierdoor wel de aanwas van 
goede tikkers voor de toekomst. De 
kistensjouwers en tikbegeleiders 
gingen tijdens rustige momenten 
zelf ook tikken en daardoor stonden 
er weinig mensen niks te doen op 
de steigers. We moeten zeker niet 
vergeten om de jeugd op te leiden 
tot goede tikkers, je leert het door 
te doen. Het gastheerschap is als 
zeer prettig ervaren, we hebben 

veel positieve reacties gehad, 
vooral in het laatste weekend. 
Het is vertellen over je passie! Het 
aangesproken worden als je in de 
tent komt is zeer positief. De steigers 
en eigenlijk de hele tent was netjes 
en opgeruimd. De steigerploeg 
kreeg een compliment, de steiger 
kon er per laag uitgehaald worden.  
Dit jaar hebben we mede zo prettig 
gebouwd omdat alles door elkaar 
liep en iedereen elkaar hielp. De 
constructiemensen waren aan het 
kartonnen en mensen uit de tent 
kwamen naar het veld.

Corsoweekend
We waren ruim op tijd op de veiling. 
De wagen was goed te duwen 
en te sturen.  De nieuwe rotonde 
bij de brandweer heeft niet voor 
problemen gezorgd. Het trekken 
van de stoet ging goed. De tent op 
de veiling stond in de weg om de 
wagen goed te parkeren. De vier 
wagens in de hoek, waar wij ook 
stonden, kwamen niet goed tot hun 
recht. De band Rowwen Hèze was de 
zwakste band van de twee avonden. 
De kroegentocht was leuk en er was 
een goede opkomst. Het omroepen 
op de veiling was dit jaar anders. De 
tradities zijn wel in stand gehouden 
maar op een informele manier. De 
groepsfoto bij het afscheid nemen 
van de wagen is door veel mensen 
gemist, volgend jaar komt dit 
tijdstip bij op de planning voor de 
laatste weken te staan. De ingang 
en uitgang van het veilingterrein 
was slecht. Volgend jaar moeten 
we misschien zoeken naar een 
andere manier van uitleggen/

drinken halen/pot bijhouden tijdens 
het feestweekend. De lunch op 
corsomaandag was goed geregeld 
en er was een goede opkomst. 

Slopen en tent afbreken
We waren als eerste aan de beurt 
om te worden gesloopt. We waren 
om negen uur terug met het 
onderstel op de bouwplaats. Het 
afbreken van de tent ging heel snel. 
Op woensdagavond was de tent 
helemaal weg. Bouwhelmen worden 
tegenwoordig door iedereen 
gedragen zonder opmerkingen, dit 
is erg fijn. Er was al veel opgeruimd, 
de steigers waren al ver leeg en 
dit scheelde met opruimen. We 
hadden het hele bouwseizoen een 
voorsprong. 

Er worden veel evaluatiepunten 
voor de Stichting genoemd, zowel 
negatief als positief. Deze punten 
zijn ondertussen ingediend bij de 
Raad van Buurtschappen. 

Tenslotte kan er gezegd worden dat 
we een goed bouwseizoen hebben 
gehad en de neuzen staan weer 
dezelfde kant op. De basis is goed 
en nu komt het moment dat we 
meer moeten gaan samenwerken. 
Het was ook goed om te zien dat 
er dit jaar meer mensen vanuit de 
tent op het veld zijn komen helpen. 
Daarnaast kwamen er ook meer 
veldwerkers in de tent kijken. 

De voorzitter bedankt Dré voor zijn 
ontwerp, de prettige samenwerking 
en zijn inzet. Verder bedankt René 
iedereen die aanwezig was.



12 13

corso in foto’s
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In de vorige editie van de Tam Tam hadden we nog gehoopt  
bespaard te blijven van extreme weersomstandigheden, maar niks 

was minder waar. 

Ook dit jaar kregen onze velden 
in het hoogseizoen de volle laag 
en vele bossen gingen plat door 
de verraderlijke valwinden. Voor 
de plukkers en pluksters was het 
geen pretje om de op de grond 
liggende bloemen te plukken. In de 
topweken kregen wij gelukkig veel 
hulp van een flink 
aantal jongens, 
mannen, meiden 
en vrouwen die 
normaal ‘s avonds 
in de tent de wagen 
met droogstekke 
in de juiste vorm 
probeerden te 
krijgen. Wij willen 
hen hierbij hartelijk 
danken voor de 
geboden hulp bij 
het plukken en 

de naam Helpt 
Elkander is hier wel 
op zijn plaats.  

Even voor de 
statistieken: de 
eerste pluk was 
op 23 juli voor 
het Karlshulder 
Rosenfest in Bayern, 
Duitsland, en de 
laatste pluk was 
op 10 oktober voor 
een Oktoberfest 
ook ergens in 

Duitsland. Helaas hebben we dit 
jaar de magische 1 miljoen grens 
van geleverde  bloemen op een 
haar eeuu…. bloem na niet kunnen 
halen.

Voor de eerste keer was er dit jaar 

veldnieuws in de veldkantine een 
Pannenkoek  en 
Tosti eetfestijn. Als wij 
het goed begrepen 
hebben was dit 
bijzonder in de smaak 
gevallen en onze dank 
gaat uit naar de dames 
van de catering, die 
de pannenkoeken 
en tosti’s op een 
voortreffelijke wijze 
hebben klaargemaakt. 

Het afgelopen 
plukseizoen samenvattend valt ons 
inziens in de categorie “niet zo 
moeilijk”. Onze eigen feestboog 
hebben we voor de eerste keer mooi 
opgetuigd kunnen zetten in de 
Pauwstraat bij Jan en Net van Aert 
ter gelegenheid van hun 50 jarig 
huwelijk op 8 oktober jl. Inmiddels 
is er op onze velden geen bloem 
meer te bekennen. De veldmannen 

zijn begonnen met het rooien van 
de knollen. In Achtmaal en in Klein 
Zundert liggen er al een flink aantal 
geschud en gehakt met de kopjes 
omhoog lekker in gaasbakken 
te drogen tot ze in april weer de 
grond in kunnen. Dan eindigen ze 
uiteindelijk misschien wel als bloem  
op een Van Goghwagen en zo is de 
cyclus weer rond.
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Ook op het 64ste kindercorso waren de jonge Helpt Elkandenaren 
weer goed vertegenwoordigd. Dit zijn een aantal prachtige creaties 
van onze HE-kidz!

kindercorso
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We kijken weer terug naar het corso in vroegere jaren. “Weet je 
nog toen...”

uit de oude doos

3. Een figurant op ‘Onbekende Meesters’ (1960), een 
onwerp van Guust Havermans.

4. Ontwerper 
Barry Gommers 
en voorzitter 
Johan Verheijen 
halen tijdens 
de tweede 
doorkomst in 
1996 de derde 
prijs op voor de 
wagen ‘Pazar 
Alani (Turkse 
markt)’.

1. Buurtgenoten op het onderstel in bouwjaar 1998.

2. Ontwerpers Ad Hereijgers en Roel 
Wassenaar poseren bij hun wagen Torso 
Contrapposto (1998).

1

2

3

5. In 1975 ontwierp Leo 
Havermans ‘Wat leeft 
en groeit, ons steeds 
weer boeit’, waarmee 
een twaalfde prijs werd 
behaald.

6. In 1998 won HE de 1e prijs met ‘Evenbeeld’ van Barry 
Joosen en Ronald van Loon. Zie pagina 23 voor een terugblik!

6

5

4
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We buurten deze keer met veldwerker Jan Mathijssen en bouwer 
Jos Nuiten. Ondanks dat ze elkaar niet kennen, hebben ze elkaar 
genoeg te vertellen!

Aan het begin van het gesprek 
blijkt ook direct dat ze een goede 
inschatting hebben van elkaars 
werkzaamheden. Jos denkt 
dat Jan namelijk wel voor alle 
veldwerkzaamheden te porren 
is en dat is ook zo. Het hele jaar 
door zet hij zich in voor de buurt. 
“Behalve dingen als spuiten, want 
dat is specialistisch werk en daar 
moet je papieren voor hebben.” 
Als we Jan vragen wat hij denkt dat 
Jos in de tent doet is het antwoord 
meteen “Lassen, zowel constructie 
als vorm.”. Daar heeft Jan gelijk 
in. Jos: “Dit jaar voornamelijk 
constructie en vorig jaar was het 
meer gecombineerd en omdat we 
dit jaar op tijd klaar waren heb ik 
ook geholpen met kartonnen en 
natuurlijk ook prikken en tikken.”

Beiden zijn nog niet heel lang actief 
voor de buurtschap: Jan sinds 2012 
en Jos sinds 2013 tijdens de hele 
bouwperiode. Jan: “Toen ik 60 was 
ben ik met vervroegd pensioen 
gegaan en de eerste twee jaren ben 
ik vooral bezig geweest met een 
verbouwing bij mijn dochter en het 
onder handen nemen van ons eigen 
huis. Rinus Talboom kwam heel vaak 
bij ons in de straat (Biggelaarstraat), 
omdat de twee aanhangers van de 
buurtschap hier in de straat bij mijn 
schoonmoeder staan. Hij vroeg dan 

steeds wanneer ik nou eens kwam 
helpen. Drie jaar geleden ben ik toch 
maar eens gegaan. Ik kende toch 
al een hoop mensen uit Zundert, 
omdat ik vroeger bij de Boerenbond 
heb gewerkt. Er waren bekenden 
genoeg.” Jan was altijd al wel van 
plan om iets voor de gemeenschap 
te doen. Toen hij nog werkte dacht 
hij dat hij later zou gaan helpen met 
het onderhoud aan de velden van 
de Moerse Boys. Dat is echter altijd 
op maandag en dat is nou precies 
de dag waarop hij op zijn racefiets 
gaat rijden met zijn maat. Vandaar 
ook dat het veldwerk van Helpt 
Elkander in beeld kwam. 

Jos: “Ik ben bij het corso terecht 
gekomen door de kinderen (Jenske 
en Marlieke). Zij wilden bloemen 
prikken, dat vonden ze geweldig 
dus ging ik ook mee. Ik keek toen 
eens rond en dacht: volgend jaar ga 
ik eens helpen bouwen. Toch heeft 
het nog wel wat jaren geduurd 
voor ik uiteindelijk een keer naar 
de tent ging. Zelf kom ik uit Etten-
Leur en vroeger had ik het idee dat 
de bouwgroep een gesloten groep 
was, maar toen ik vorig jaar binnen 
kwam werd ik aangesproken door 
Tim Bastiaansen. Hij heeft me een 
rondleiding gegeven en vroeg of ik 
kon lassen. Ik vond het wel gezellig.” 
Jos vond het corso altijd al mooi 

gebuurt om te zien en hij vindt het leuk om 
samen iets te maken. Je zou denken 
dat hij een lasopleiding heeft gehad, 
maar niets is minder waar. Hij heeft 
een tuinbouwopleiding gedaan, net 
als Jan. Het lassen heeft hij zichzelf 
eigen gemaakt. Beiden hebben ooit 
een cursus elektrisch lassen gedaan.  
“Maar dat stelde niet zoveel voor.”

Minder favoriete werkzaamheden 
in de tent zijn er volgens Jos niet. Als 
Jan mocht kiezen, zou hij het liefst 
op het veld touwen oprollen. “Dan 
kun je flink ouwehoeren met elkaar. 
Als je knollen aan het bewerken 
bent, dan is dat een oorverdovend 
geluid, dan kun je niet samen 
buurten.  Bloemen plukken vind 
ik ook leuk, dat is afwisselender 

dan bijvoorbeeld schoffelen.” Jos 
is dit jaar voor het eerst op ons 
bloemenveld geweest, om te helpen 
plukken voor de kindercorsowagens 
van zijn dochters, en daarom weet 
hij nu waar ons veld ligt. Mede 
vanwege zijn tuinbouwachtergrond 

kan hij zich goed voorstellen dat 
hij op latere leeftijd ook op het 
veld zou gaan helpen. “Alleen aan 
schoffelen heb ik een hekel, dat had 
ik vroeger al.” 

Jan, die oorspronkelijk van Klein-
Zundert komt, heeft in zijn jonge 
jaren wel eens aan het einde van 
de bouwperiode geholpen bij Klein-
Zundert, maar niet heel actief. “Je 
mocht niet veel aan de wagen doen, 
die werd gebouwd door een paar 
mensen. Wij mochten misschien eens 
een keer een vloer dicht maken of 
de wagen voorzien van karton, meer 
niet.” Dit jaar is hij voor het eerst in 
de tent van Helpt Elkander geweest. 
“De kleinkinderen wilden graag de 
wagen zien in het tikweekend.” 

Gedurende het gesprek zijn er heel 
wat overeenkomsten ontdekt; bij 
beide mannen zijn het kinderen die 
er voor zorgden dat ze de tent in 
kwamen! Onder het genot van een 
Zundert buurten we gezellig nog 
een uurtje door.
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Afgelopen augustus was het weer zover voor de HE-kidz van 6 tot 12 
jaar... Lekker verven, kleuren, plakken en knutselen in de corsotent. 

kinderkot
Ron Schellekens blikt terug op het bouwjaar 1998, waarin Helpt 
Elkander tijdens het corso de eerste prijs won met Evenbeeld.

terugblik

“Na een zeer druk jaar, waarin mijn 
dochters werden geboren, gingen 
we dan eindelijk weer een ontwerp 
kiezen. Evenbeeld sprong eruit voor 
mij. Wat de doorslag gaf was de 
combinatie van theater en figuratie. 
Toen ik werd gevraagd voor een rol 
als figurant was ik zeer vereerd. Dat 
het zwaar zou worden wist ik toen 
nog niet. Ron Schijfs, die de regie 
deed, maakte later bekend dat we 
van ‘s morgens tot ‘s avonds zo goed 
als stil moesten staan. 

Wat ze verder in petto hadden was 
wel even schrikken. De hoofden die 
op de wagen kwamen werden een 
exacte kopie van de hoofden van de 
figuranten. Zo gezegd zo gedaan, 
“even een afgietsel maken van de 
hoofden is zo gebeurd”, zei Ron. 
Dat viel vies tegen met al die watjes 
in je neus en een rietje in je mond... 

Na een aantal repetities en 
pasrondes voor de kleding was 
het eindelijk corsozondag. We 
werden omgetoverd tot levend 
standbeeld. De keiharde kleding 
zat ongemakkelijk en toen we 
op de wagen werden verankerd 
werd het alleen maar zwaarder. En 
dan stonden we ook nog op een 
platform dat naar boven en naar 
beneden werd gehesen... Maar 
tijdens het proefdraaien was het zo 
gaaf dat alle onaangename dingen 

meteen vergeten waren. Voor even 
dan.

Om 14.00 begon de optocht. De 
eerste doorkomst was gigantisch. 
Wat een applaus en wat een kick. 
Voor de tweede doorkomst werd 
ik superzenuwachtig. Ik bleef 
alleen maar beneden op de wagen 
en dacht er niet aan om nog naar 
boven te gaan. Toen we hoorden 
dat we de eerste prijs en de eerste 
publiekprijs hadden gewonnen heb 
ik harder gejankt dan ooit. Wat een 
ontlading. Ik was niet meer moe en 
wilde graag van de wagen af maar ik 
stond zo vast dat dat niet kon. Nog 
harder janken dus, maar dat werd 
ruimschoots goedgemaakt door alle 
bouwers die langs mij kwamen om 
de prijs te vieren. 

Onderweg naar het veilingterrein 
zagen we steeds meer buurtgenoten, 
wat een kwelling was, omdat ik ze 
allemaal om de nek wilde vliegen. 
Op de veiling kon ik eindelijk de 
mensen van de buurt omhelzen en 
bier drinken. Na het weghalen van 
de schmink kon ik dan op de foto 
samen met mijn meiden en de beker. 

Maandag hebben we het hele spel 
nog eens dunnetjes over gedaan, 
inclusief confettiregen en een hele 
berg bier. Al met al een geweldig 
jaar en een super prijs!”

Om het kinderkot 
te versieren werd er 
geverfd op karton, 
want lekker kliederen is 
altijd een feest. Samen 
knipten de kinderen 
kledingstukken van 
papier zodat deze 
opgehangen konden 
worden om onze 
kinderhoek nog verder op te fleuren. 
De kinderen kregen daarnaast ook 
nog uitleg over de maquette van 
ontwerper Dré. Ze waren niet bang 
om vragen te stellen en al zeker niet 
om hun mening te geven. 

De tweede dinsdag gingen we naar 
het bloemenveld. Wat stonden er 
weer veel bloemen op het veld... 
Op beide velden werd er door de 
kinderen gezocht naar antwoorden 
op de vragen die ze gekregen 
hadden. 

Wat de kinderen natuurlijk het 
leukst vinden in de corsotent is 

lekker vies worden en dat lukt het 
best met plakken. We hebben twee 
avonden geplakt en de grotere 
kinderen leerden 
hoe ze moesten 
kartonnen. 

Om ook iets te 
doen wat met de 
wagen te maken 
had, kregen 
de kinderen 
wasknijpers zodat 
ze deze zelf 
konden versieren. 
Hier hebben 
we uiteindelijk een spiegeltje van 

gemaakt. Er ontstonden 
prachtig versierde 
knijpers.  Wij vonden 
het weer gezellig dat 
de kinderen er waren. 
Volgend jaar hopen we 
dat alle kinderen van 
de buurt weer in de 
corsotent komen!

In “uit de oude doos” op pagina 18 staat een foto van Evenbeeld.
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In 2014 bouwde Helpt Elkander Droogstekke naar het ontwerp van 
Dré Jacobs. Een alledaags beeld van droogstekke groots uitgebeeld 
volgens de maten van een corsowagen. Dit moest een bijzonder 
beeld opleveren. En dat heeft het gedaan. 

van de voorzitter

Dit jaar was een fantastisch 
bouwjaar. Er is ontspannen 
gebouwd. Dat wil niet zeggen dat 
we niet serieus hebben gebouwd. 
Er is volgens een planning gewerkt 

en er is veel overleg geweest over 
de wijze waarop de zaken gingen 
gebeuren. Dit leverde duidelijkheid 
op en dat kwam de ontspannen sfeer 
nog meer ten goede. Daarnaast is er 
in detail perfect gewerkt om een 
strakke wagen te maken. Lassen 
met een mal, kartonnen met een 
strakke rand en tikwerk met uiterste 
precisie.  Ook op het bloemenveld 
is keihard gewerkt. Er is ontzettend 
veel geplukt. Records gesneuveld? 
Goede kwaliteit en alle benodigde 

bloemen in de juiste kleur hadden 
we. Het resultaat was heel sterk. 
Strakker en scherper had de wagen 
niet gekund. 

Bij de uitslag was het even spannend: 
1, 5, 6, 10, 14 of 15? Het werd de 14e 
plek. Een resultaat waar we ons in 
kunnen vinden. Uiteraard hadden 
we graag een paar plaatsjes hoger 
willen eindigen, maar we zitten 
weer op de goede weg!

Omdat we in de bouwperiode tijd 
over hadden, hebben we diverse 
buurtschappen kunnen helpen 
met lassen en plakken. Dit leverde 
bijna de Corsief Award voor Redder 
in Nood op. Die hebben we niet 
gekregen maar de nominatie alleen 
al gaf voldoening, omdat onze hulp 
niet onopgemerkt was gebleven. 
Dat is een mooi bedankje. Met 
name buurtschap Veldstraat had 
veel extra werk met het project 
Cadavre Exquis van Heeringa en 
Van Kalsbeek. Hier hebben we een 
bijdrage kunnen leveren.

Ik wil buurtgenoten, sponsors, 
vrienden, donateurs en ontwerper 
Dré Jacobs bedanken voor alle 
inzet en medewerking. Zonder 
jullie hadden we dit niet kunnen 
bereiken.

Deze sponsors maakten de bouw van onze Droogstekke mede 
mogelijk!

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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In deze Tam Tam vertellen we wat meer over het reilen en zeilen 
van de commissie buurt, één van de zeven commissies die onze 
buurtschap rijk is.

Commissie buurt is onderverdeeld 
in verschillende werkgroepen. Er 
zijn drie nieuwere werkgroepen. 
De eerste daarvan is de werkgroep 
gastheerschap en deze werkgroep 
zorgt ervoor dat gasten en 
buurtleden op een vriendelijke 
manier worden ontvangen en 
zich welkom voelen in de tent. 
Er wordt informatie gegeven en 
waar gewenst krijgt men een 
rondleiding. Op dit moment zijn 
er twee gastvrouwen en vier 
gastheren. Zoals Ad zo mooi zei: “Ik 
vind het geweldig om te doen, het 
is vertellen over je passie!’’ Er is ook 
een informatiehoek aanwezig in de 
tent en elk jaar wordt er een 
apart gastenboek gemaakt. Dit 
jaar was dat zelfs in de vorm 
van een heuse droogmolen.

De volgende nieuwere 
werkgroep is kind en 
gezin. Zij verzorgen de 
kinderhoek tijdens het laatste 
corsoweekend en organiseren 
samen met de werkgroep 
activiteiten het kinderkot. Kort 
gezegd organiseren ze bezigheden 
voor de basisschoolkinderen zodat 
de papa’s en mama’s aan de wagen 
of op het veld kunnen helpen. 
Binnen deze werkgroep liggen nog 
grootse plannen om uit te breiden 
qua activiteiten. Alle moeders en 

natuurlijk ook de vaders zijn van 
harte welkom om te helpen. Het 
motto is dan ook SAMEN zijn we HE!

De laatste nieuwere werkgroep 
is de werkgroep sfeer. Dit zijn 
de gangmakers van de buurt. 
Zij versieren de tent tijdens de 
bouwperiode in het thema van 
de wagen, zoals dit jaar met de 
leuke waslijnen vol kleding. Ze 
verzorgen ook tijdens de laatste 
vier vrijdagavonden van de 
bouwperiode de Buurt Promotie 
Avonden, waaronder natuurlijk de 
welbekende avond bij ’t Zonneke! Dit 
jaar waren er ook onder andere een 

quizavond en een spelletjesavond. 
Het spel waarbij iedereen zo 
veel mogelijk wasknijpers aan 
zichzelf moest bevestigen was erg 
lachwekkend. Verder verzorgt de 
werkgroep sfeer ook de succesvolle 
lunch op corsomaandag. Top om te 

commissie buurt

zien dat er zoveel mensen gezellig 
komen lunchen. Maar daar houdt 
het op corsomaandag niet op… Na 
de lunch is elk jaar de kroegentocht 
en dit jaar was dat met de HE veer-
cam. Dit leverde hilarische foto’s 
op, maar waar het vooral om ging 
was het gezellig samen zijn met de 
buurt. 

De vierde werkgroep is de werkgroep 
activiteiten, ook wel bekend als de 
AC. De oude rot binnen onze buurt! 
De samenstelling wisselt geregeld 
maar er worden altijd weer, jaar 
in jaar uit, gezellige activiteiten 
georganiseerd voor jong en oud. 
De werkgroep probeert steeds 
nieuwe activiteiten te organiseren 
maar natuurlijk blijven de “oude’’ 
vertrouwde activiteiten ook! We 
moeten er niet aan denken om 
de paasactiviteit, het kinderkot, 
de barbecue, de afterparty, het 
darttoernooi, het zwemmen, 
de sinterklaasmiddag en de 
seniorenmiddag te missen. 
Maar de nieuwe activiteiten 
zijn ook succesvol, zoals 
de nieuwjaarsborrel, de 
kroegentocht, het paasstukjes 
maken, het kaarttoernooi en 

de  buurtfeestmiddagactiviteit. 
Tot slot nemen ze ook het 
initiatief voor de deelname 
aan activiteiten van andere 
buurten, zoals corso zonder 
grenzen, het Zundertse dahlia 
darttoernooi en de boerendart. 

En last but not least, de vijfde 
werkgroep; identiteit. Zij 
verzorgen de mooie t-shirts 

tijdens het corso en de kledinglijn. 
Iedereen in hetzelfde t-shirt tijdens 
het corso hoort er toch bij en is top 
voor de saamhorigheid. Elk jaar 
heeft het shirt een andere kleur en 
opdruk, natuurlijk altijd gerelateerd 
aan de wagen. En mocht er 
onverhoopt iets niet goed zijn of 
ontbreken dan lost de werkgroep 
het op of maken ze het zelf! 

De aanspreekpunten van de 
commissie buurt zijn bestuurslid 
Aïssa Hereijgers en coördinator 
Bianca Braspennincx. 

Nog even een oproepje aan het eind: 
lijkt het je leuk om mee te helpen in 
één van deze werkgroepen? Meld je 
aan, gezelligheid gegarandeerd! 
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Hoe heet je? Luc van Oers.

Hoe oud ben je? 7 jaar.

Wat zijn je hobby’s? Voetbal, kleuren, knutselen, 
spelen en op vakantie gaan.

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? Droogstekke, omdat ik daar aan meegeholpen heb en omdat 
hij leuke kleurtjes had.

Wat vind je leuker, kindercorso of groot corso? Kindercorso, dan mag je 
alles zelf doen.

Wat doe je het liefst bij het kinderkot? Plakken. 

Waar kijk jij de optocht op corsozondag? In de Molenstraat. 

Wat doe je meestal op corsomaandag? Over de markt lopen, naar de 
wagens kijken en bij opa en oma logeren.

Wat is je favoriete kleur bloem? Huidskleur oranje. 

Wat is het allerleukste dat je al hebt meegemaakt bij Helpt Elkander? 
Kinderkot en bloemen prikken.

Wat wil je later graag nog gaan doen bij Helpt Elkander? Op de steiger, 
lassen, plakken, kartonnen en tikken. 

Wat vind je van de wagen van dit jaar? Super leuk. Zie antwoord mooiste 
wagen. 

HE-kidz Ook onze jongste bouwers komen in 
Melany van de Wouw een beetje meer

Hoe heet je? Melany van de Wouw.

Hoe oud ben je? 10 jaar. 

Wat zijn je hobby’s? Tennis en met mijn hond 
Sieb spelen. 

Help je liever in de tent, of op het bloemenveld? 
Ik help liever 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? Wernhout, omdat er zoveel beweging in zat.
 
Wat vind je leuker, kindercorso of groot corso? Groot corso. 

Wat doe je het liefst bij het kinderkot? Knutselen. 

Waar kijk jij de optocht op corsozondag? Dit jaar op de hoofdtribune en 
andere jaren langs de route. 

Wat doe je meestal op corsomaandag? Dan ga ik graag nog de wagens 
van dichtbij bekijken op het veilingterrein en lekker snuffelen op de 
markt.

Wat is je favoriete kleur bloem? Felroze. 

Wat is het allerleukste dat je al hebt meegemaakt bij Helpt Elkander? 
Paaseieren zoeken met Pasen.

Wat wil je later graag nog gaan doen bij Helpt Elkander? Plakken en tikken 
op de steiger.

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

de Tam Tam aan het woord. Dit keer vertellen HE-kidz Luc van Oers en 
over zichzelf!
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Tijdens het corso van 2014 behaalde Helpt Elkander een 14e prijs 
en 499 punten. Dit had de jury verder nog te zeggen over onze 
droogstekke...

“Wie een wasknijper 
uitvergroot, gaat de 
concurrentie aan met 
het werk van Claes 
Oldenburg, de popart 
kunstenaar die een 14 
meter hoge wasknijper 
plaatste tussen de 
wolkenkrabbers in 
Philadelphia. Bij 
Oldenburg wordt die 
wasknijper een reus die 
op twee benen staat, 
in Zundert blijven de wasknijpers 
gewoon wat ze zijn; knijpers in 
XXXL formaat op een potlood. Ze 
staan mooi ten opzichte van elkaar, 
het ritme is goed en de wasknijpers 
zijn van alle kanten interessant 
om naar te kijken. De heerlijke 
fluwelige deken van dahlia’s is om 
van te smullen en de kleurkeuze 

maakt het geheel erg vrolijk. De 
wagen is krachtig, simpel en mooi. 

Na de opgeblazen schroeven, 
moeren en orchideeën op eerdere 
corso’s verrast deze wagen echter 
te weinig. Als hij voorbijkomt 
heb je het ook in één oogopslag 
gezien. Het blijft niet lang genoeg 

spannend, het houdt 
de aandacht niet erg 
lang vast. Terwijl de 
wagen voorbijtrekt, 
ben je vanuit de 
ooghoeken al 
aan het zoeken 
naar de volgende. 
Droogstekke is 
prima uitgewerkt, 
maar het idee scoort 
in vergelijking met 
de andere wagens 
niet hoger.”

Op corsomaandag organiseerde de werkgroep sfeer weer een 
gezellige corsolunch, waarbij dit jaar 57 personen aanwezig waren; 
een groot succes! Daarna was er een kroegentocht. Deze begon 
bij café de Kerel, waarna we naar Café-Zaal Victoria gingen. We 
eindigden bij café Den Bels.

corsomaandag jurycommentaar
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Dit jaar had Helpt Elkander tijdens de bouwperiode een heuse 
veercam: een uitvergrote veer van een droogstek, die zorgde voor 
hilarisch fotomateriaal. Kijk mee!

groeten uit de veercam
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Op zaterdagavond 18 oktober stond het jaarlijkse dart- en 
kaarttoernooi van Helpt Elkander weer op het programma.

darten en kaarten

Dit jaar deden er zeven kaartspelers 
mee. Na een avond skip-bo te 
hebben gespeeld kwam Corrie 
Godrie als winnaar uit de bus. 
Bij het darttoernooi deden tien 
darters mee. Zij werden verdeeld 
over twee poules. De nummers 
1 en 2 mochten door naar de 
finaleronde en de uiteindelijke 
winnaar van het darttoernooi was 
Etienne Hereijgers. We willen alle 
deelnemers bedanken voor hun 
deelname. Graag tot volgend jaar!

Van 10 tot en met 12 oktober was het weer zover: HE Tours had 25 
corsobouwers zo gek gekregen om een weekendje samen door te 
brengen. Vol goede moed en proviand (bier, snoep en chips) zijn de 
vakantiegangers afgereisd naar “de Kasteelhoeve” in Valkenburg, 
een monumentaal pand naast het Oosterkasteel.

De catering werd door de 
Kasteelhoeve verzorgd. Het eten 
was lekker, maar de hoeveelheid was 
wat aan de magere kant. Gelukkig 
hadden we zelf voor eieren en spek 
gezorgd. Waarschijnlijk is de eetlust 
van een corsobouwer nog niet 
bekend in Valkenburg...

De tijd werd ’s avonds 
gevuld met spelletjes, 
kaarten, tafeltennissen en, 
af en toe vervelend, pijltjes 
op elkaar schieten. Overdag 
werd er veel gewandeld, 
want de locatie lag op een 
kwartiertje wandelen van 
Valkenburg centrum. De 
ruïne werd beklommen 
en er werd gerodeld. 
Tevens heeft de hele bende 

grotbiken leren kennen: 
met een mountainbike (met 
cardanaandrijving) en een 
helm op 40 meter onder de 
grond in de mergelgroeves 
rondfietsen, met uitleg 
over de groeves en de 
ondergrondse schuilkerk. 
Een leuke ervaring. Ook is 
het steenkolenmijnmuseum 
bezocht. Zondagmiddag 
zijn we de Bokkemert, 
een grote jaarmarkt, over 

gelopen en hebben enkelen nog 
wat inkopen kunnen doen.

Natuurlijk werd de Limburgse vlaai 
niet overgeslagen; deze lekkernij 
werd diverse malen genuttigd. 
Onze jongere corsobouwers gingen 
ook nog stappen en zij hebben 

bouwersweekend

Valkenburg wat Brabantse cultuur 
bijgebracht, door in de plaatselijke 
karaokebar Bér aon mun Klompe 
van Edrie Antonissen aan te vragen 
en luidkeels mee te zingen.

Maar aan al dit leuks kwam een eind 
en zondagavond vertrok de hele 

stoet weer richting Zundert. 
Het afsluitend diner was bij 
de Bolle Buiken XXL en na 
22.00 kon iedereen weer van 
zijn of haar welverdiende 
rust gaan genieten. 
HE Tours wil iedereen 
nogmaals bedanken voor 
een onvergetelijk weekend.

Tot slot willen we van 
de gelegenheid gebruik 
maken om ons jubileumjaar  

(10e HE weekend) 2015 in de 
spotlights zetten. Het weekend is 
van 9 tot en met 11 oktober 2015 en 
brengt ons naar de regio waar het 
allemaal begon: de Ardennen. We 
gaan verblijven in Le Marcourt in 
Rendeux. Verdere informatie volgt 
via de diverse media.




