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Voorjaar 2015, we zijn al weer op weg naar het komende corso. Een 
corso geïnspireerd op onze beroemdste Zundertenaar, Vincent van 
Gogh. En dat zal ons op de eerste zondag in september weer in het 
middelpunt van de - misschien wel internationale - belangstelling 
zetten.

We hebben dit jaar voor een scherp 
en spitsvondig ontwerp gekozen, 
namelijk “Geslepen”, naar een idee 
van Joris Verdonck en Gijs van den 
Bemd. Zij zullen verderop in deze 
editie nog aan het woord komen. 

Zoals we van Helpt Elkander gewend 
zijn, gaan we ook dit ontwerp tot 
in de puntjes uitvoeren, want het 
is een ontwerp waarin eenieder 
zich lekker kan uitleven. Na de 
“Droogstekke” van 2014, gaan we 
dit jaar de lat iets hoger leggen en 
prikkelen we iedereen om weer een 
stapje verder te gaan. Ook deze 
uitdaging zullen we vol vertrouwen 
aangaan.

De eerste bouwvergadering 
heeft plaatsgevonden, diverse 

ideetjes en theorietjes worden al 
bedacht en overwogen en in de 
knollenschuur wordt de kwaliteit 
van de overwinterende knollen 
goed in de gaten gehouden, zodat  
we ook dit jaar een schitterend en 
kleurrijk bloemenveld tevoorschijn 
kunnen toveren. Kortom, de 
voorbereidingen zijn al in volle 
gang en we hopen dat we straks 
weer vele lassers, kartonners en 
plakkers mogen verwelkomen in de 
tent. Dit geldt natuurlijk ook voor 
het bloemenveld, want ook daar 
maken vele handen licht werk.

We wensen iedereen weer veel 
leesplezier!

De redactie

voorwoord
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Het door Natasja van der Linden gekozen nummer 632 stuurt ons 
deze editie naar de Fazantstraat in Zundert. We bellen aan bij 
familie Daemen.

We worden hartelijk ontvangen 
door Anouk en haar man Kees. Ze 
hebben samen 2 kinderen: Keano 
(5) en Emma (3). Kees woont sinds 
10 jaar in onze buurt en Anouk 
is zo’n 7 jaar geleden bij hem 
komen wonen. Beiden hebben in 
Etten-Leur gewoond, maar mede 
vanwege de gunstige huizenprijzen 
in Zundert, heeft Kees er destijds 
voor gekozen om naar Zundert te 
verhuizen. Anouk en Kees werken 
samen in het rietdekkersbedrijf dat 
ze in 2011 van zijn ouders hebben 
overgenomen. Al van jongs af aan 
wilde Kees rietdekker worden. 
Hij heeft echter een opleiding 
gevolgd tot timmerman, omdat hij 
bij zijn vader zag dat die vaak een 
timmerman moest inhuren om werk 
te verrichten aan onderliggende 
kapconstructies. 

“We pakken alles aan: nieuwbouw, 
onderhoud, renovatie, reparatie 
en natuurlijk het bijbehorende 
timmerwerk. We werken het hele 
jaar door. Als het vriest zijn er wel 
bepaalde werkzaamheden die 
we niet kunnen doen, maar we 
proberen alles zo in te plannen 
dat er altijd gewerkt kan worden.  
In onze werkplaats snijden we 
bijvoorbeeld ons eigen riet. Er 
wordt zo’n 60 hectare machinaal 
gemaaid en in de loods wordt het 

riet gedroogd en uitgesorteerd 
op dikte en lengte. Dat wordt 
daarna bij elkaar gebonden en 
verpakt in grote rollen zodat je het 
mee kan namen naar een bouw.” 
Anouk gaat niet mee het dak op, 
maar helpt in de loods, doet de 
administratie en werkt offertes uit 
of brengt als het nodig is spullen 
naar de bouw. “Die afwisseling is 
heel fijn en in combinatie met de 
kinderen is het perfect.” In hun vrije 
tijd gaat Anouk graag tennissen, 
voornamelijk in clubverband, en 
Kees is flobertschutter en lid van 
Gilde St. Cornelis in Achtmaal. Nu 
het Gilde terug in Achtmaal is, op 
het terrein van V.V. Achtmaal, hoopt 
hij dat de club er wat nieuwe en 
jonge leden bij krijgt. 

Nu de kinderen wat ouder 
worden overwegen ze om met de 
kinderen deel te nemen aan de 
kinderactiviteiten, maar dat is er 
tot nu toe nog niet van gekomen. 
Vorig jaar zijn ze op aandringen 
van Chantal (Dobbe) voor het eerst 
even naar de corsotent gegaan om 
bloemen te prikken. Anouk: “Het 
was in de tent veel gemoedelijker 
dan ik had verwacht, ik had zelf 
bedacht dat het meer iets voor echte 
Zundertenaren zou zijn. Dat was 
helemaal niet zo.” Kees: “Met een 
eigen bedrijf heb ik voor bouwen 

voorgesteld sowieso geen tijd, maar het prikken 
is me wel goed bevallen.” Hun 
kinderen zijn helemaal gek van het 
corso. “Keano kan heel stilletjes op 
een stoel gefascineerd zitten kijken 
naar de wagens die voorbij komen.” 

De corsozondag is voor de familie 
Daemen elk jaar anders, maar er 
komen altijd wel wat familieleden 
naar hen toe. Tot voor kort bekeken 
ze de optocht bij Bakkerij Raats 
voor de deur, maar afgelopen jaar 
hebben ze bij kennissen in de Burg. 
Manderslaan gekeken. Kees: “Als 
de kinderen wat groter zijn lijkt het 
me wel heel leuk om de optocht een 
keer vanaf de tribune te kijken.” 
Anouk en de kinderen gaan na de 
optocht  meteen naar huis, maar 
de weg naar huis duurt voor Kees 
meestal wat langer vanwege alle 
bekenden die hij onderweg 
tegenkomt.

De eerste keer dat Anouk de 
Tam Tam bekeek, zag ze vooral 
heel veel reclame. Daarom is 
Kees de enige die de Tam Tam 
doorbladert. Hij leest vooral de 
korte stukjes, interviews met 
kinderen en nieuws over het 
ontwerp. Daar gaat misschien 
vanaf deze editie verandering in 
komen!

De kennismaking van Anouk 
met ons corso was op de eerste 
corsozondag die ze meemaakte 
als inwoner van Zundert. Ze hoorde 
’s ochtends vroeg muziek, keek 
uit het raam en zag Booming 
City voorbij komen. Booming City 

is daarna haar favoriete wagen 
gebleven. Anouk heeft niet echt 
een voorkeur voor een bepaald type 
wagen wat betreft kleur, figuratie 
of beweging. Ze noemt naast 
Booming City: ‘Atlas 2.0’, ‘Quotum’ 
en ‘Ballonnen’ als favoriete wagens. 
Kees houdt niet van transparante 
wagens met veel staal in het zicht. 
Hij vindt het belangrijk dat een 
wagen ook van dichtbij duidelijk 
is. Zijn meest favoriete wagen aller 
tijden is ‘Ballonnen’.  We laten hen 
het ontwerp van Helpt Elkander 
voor dit jaar zien. Anouk vindt het 
lastig om iets van een maquette 
te vinden, omdat deze niet het 
overweldigende gevoel geeft dat 
een corsowagen in het echt wel 
doet. Kees vindt het wel een aardig 
ontwerp. Over een aantal maanden 
kunnen we het resultaat bekijken!

De volgende keer mogen we naar 
lidnummer 750. We zijn benieuwd 
welke buurtgeno(o)t(en) we dan 
gaan ontmoeten! 
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In 2015 gaat Helpt Elkander de wagen ‘Geslepen’ bouwen. Een 
ontwerp van twee jonge en enthousiaste ontwerpers, die voor 
onze buurt nog onbekend zijn. Tijd dus om Gijs van den Bemd en 
Joris Verdonck eens wat beter te leren kennen.

geslepen

Gijs (24) is civieltechnisch ontwerper 
(infrastructuur en betonconstructies) 
en woont sinds 1½ jaar in Etten-
Leur. Oorspronkelijk komt hij uit 
Klein-Zundert, maar op zijn 13e is 
hij naar Rijsbergen verhuisd. Joris 
(22) woont aan de Achtmaalseweg 
in Zundert  en studeert Commerciële 
Economie op Avans Hogeschool. Dit 
schooljaar loopt hij stage bij een 
bedrijf in Tilburg. 

Joris is meer dan 10 jaar actief 
geweest bij buurtschap Veldstraat. 
Toen hij via via in 
contact kwam met 
Gijs, bleken ze beiden 
ambities te hebben 
om te ontwerpen 
en zijn ze ideeën 
uit gaan wisselen. 
In 2013 bouwden 
ze samen met nog 2 
andere ontwerpers 
‘Streetview’ bij 
buurtschap Rijsbergen. 
Gijs ging op jonge 
leeftijd al prikken en 
tikken bij buurtschap 
Klein-Zundert, maar 
sinds de oprichting van 
buurtschap Rijsbergen 
is hij in Rijsbergen 
gaan bouwen: “Al sinds de eerste 
juk stond ik erbij.” Omdat Joris in 

Helpt Elkander woont en een goede 
vriend is van Kevin Jansen (bouwer 
en voormalig secretaris) hebben 
ze hun ontwerp bij Helpt Elkander 
aangeboden.

De meest gehoorde reactie die ze op 
hun ontwerp krijgen is: “Wat heeft 
het met Van Gogh te maken?” Het 
basisidee voor ‘Geslepen’ is ontstaan 
naar aanleiding van een foto die 
Joris tegenkwam op internet. Gijs: 
“We wilden voor het Van Gogh-
corso een ontwerp maken dat niet 

zou lijken op dat van een andere 
buurt. We zijn gaan kijken naar de 

schilderstijl en de onderwerpen in 
de schilderijen van Van Gogh.” De 
link met Van Gogh zien we terug 
in de potloden (zijn tekeningen, 
kleurgebruik en streperige manier 
van schilderen) en de egel (zijn 
liefde voor de natuur). ‘Geslepen’ 
heeft dus van alles met Van Gogh 
te maken! De titel van de wagen 
slaat op de potloodpunten en op de 
sluwheid van de egel. Gijs: “Als je de 
titel leest weet je nog niet direct wat 
je van de wagen kunt verwachten, 
maar als je de titel en de wagen los 
van elkaar ziet weet je wel dat ze bij 
elkaar horen.”

De vorm van het potlood zal op 
de wagen op vier verschillende 
manieren worden toegepast: staand 
op de bodem, liggend naast elkaar 
bij de buik van de egel, als stekels 
op de rug en de platte achterkantjes 
zie je straks op het gezicht. Op het 
moment van het interview wordt er 
gewerkt aan een nieuwe maquette, 
met een zichtbare buik en een 
kleinere bodem. De wagen zal 
gedeeltelijk voorzien worden van 
alternatief materiaal. Het groen van 
de bodem zal bekleed worden met 
laurier- en maïsblad en de punten 
van de potloden worden gemaakt 
met behulp van houtskool. Het 
bruin van de potloden en de buik 
van de egel zal getikt worden met  
gedroogde dahlia’s. Op een aantal 
potloden zal een (gedeelte van 
een) Van Gogh-merk te zien zijn. 
Gijs en Joris hebben al wel ideeën 
over de beweging van de egel. Joris: 
“We hebben bij onze presentatie 
aangegeven dat we samen met de 

buurt gaan kijken wat we willen 
en wat er mogelijk is. Er komt ook 
geluid bij de wagen, wat zal worden 
afgestemd op de beweging.” Gezien 
de ruimte in de wagen, blijven de 
duwers en eventuele bewegers uit 
het zicht.

Dit is hun eerste ontwerp samen. 
Zelf verwachten ze dat ze elkaar 
prima zullen aanvullen: de een is wat 
meer gericht op de constructie, de 
ander iets meer op de vormgeving, 
maar beiden blijven kritisch, ook op 
elkaar. Over de samenwerking met 
onze buurt zijn ze het zeker eens: 
“We hopen dat het heel gezellig 
wordt, want dat is heel belangrijk 
voor de samenhang in een buurt.” 
Het goed neerzetten van de wagen 
is belangrijk, maar ze vinden dat dit 
op een ontspannen manier moet 
kunnen. “Al zal Helpt Elkander 
dit jaar niet op zaterdagavond al 
klaar zijn met tikken.” Joris en Gijs 
willen graag de jeugd betrekken 
bij het leren bouwen van een 
corsowagen: het uitzetten van de 
grote lijnen, leren lassen, noem 
maar op. Volgens onze ontwerpers 
is er zodra het bouwseizoen 
begint voor iedereen wat te doen. 
Allereerst moet natuurlijk de tent 
worden opgebouwd, maar daarna 
kan er al meteen volop worden 
gelast. Er kan karton worden 
gezaagd en ingesneden om de 
potloden te bekleden en er kunnen 
potloodpunten worden gemaakt 
van houtskool. Het voordeel van 
veel repeterend werk: je kunt 
makkelijker buurten met elkaar. We 
zijn tenslotte een BUURTschap.
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Zaterdag 15 november werd het buurtfeest gehouden. Dat 
betekende dat er ‘s middags weer een activiteit werd georganiseerd 
tijdens de buurtfeestmiddag. We zijn met 39 personen naar Klein 
Zundert vertrokken om flobert te schieten bij Gilde St. Ambrosius. 

Het afgelopen dahlia/corsoseizoen is het ons net niet gelukt om 1 
miljoen bloemen te leveren aan de bloemencommissie, maar het 
scheelde slechts een paar bloemen. Voor alle veldwerkers die hun 
steentje hieraan hebben bijgedragen werd er op 12 november 2014 
een avond georganiseerd om te feesten en na te praten over het 
afgelopen seizoen. 

Meer dan 50 veldwerkers en 
veldwerksters kwamen met of 
zonder aanhang naar café Victoria 
toe voor het jaarlijkse veldavondje. 
In een welkomstwoord vatte 

Krisjan het afgelopen dahliaseizoen 
samen. We hebben veel bloemen 
mogen leveren, bijna 1 miljoen, 
maar helaas hebben we ook veel 
bloemen moeten weggooien. Toch 
was het een geslaagd dahliaseizoen. 

Krisjan stond ook even stil bij de 
vele tractorwerkzaamheden van 
Corné, Wim, Frans en Roy en alle 

aanwezigen werden bedankt voor 
hun inzet in het voorbije seizoen. 
Het plukseizoen begon redelijk 
goed met prima weer. Een paar 
weken voor corso kregen we met 
valwind en regen te maken, maar 
ook dat viel uiteindelijk wel mee. 

Na deze woorden was het tijd 
voor de uitgebreide koffietafel. 
Nadat iedereen zijn buikje rond 
had gegeten, startte Krisjan met 
een Powerpoint presentatie waarin 
alle cijfertjes te zien waren. Uit 
deze presentatie bleek dat het 
bloemenjaar 2014 goed jaar is 
geweest. Krisjan benadrukte 
nogmaals dat dit zonder de 
steun van de vele veldwerkers en 
veldwerksters niet mogelijk was 
geweest. Daarna werd de avond 
onder het genot van een drankje en 
filmbeelden over het corsogebeuren 
van afgelopen jaar voortgezet. 
Nadat iedereen bijgepraat had was 
het tijd om naar huis te gaan.

buurtfeestmiddag

Nadat de 33 schutters allemaal 
3 maal proef en 10 keer voor de 
score geschoten hadden werden 
de scores opgeteld. Bij de mannen 
won Niels Vergauwen, kort daarop 
gevolgd door Patrick van Ostaaijen 
en Ron Lambregts. Bij de vrouwen 
was Annelia Haast de beste, 

Sandra Domen 2e en Mireille van 
Doremalen 3e. Alle deelnemers 
kregen na afloop een kleine attentie 
van St. Ambrosius. Naast het 
schieten werden er ook bordspellen 
gespeeld en wat potjes gedart. Een 
geslaagde middag!

veldavondje
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jaarvergadering

1. Opening van de vergadering 
door voorzitter René Gommers
Voorzitter René Gommers opent 
de vergadering om 20:10 uur. De 
aanwezige ereleden Frans van 
Doremalen en Rinus Talboom 
worden genoemd. Als lid van 
verdienste is Lian van Doremalen 
aanwezig. René bedankt de 
commissieleden voor hun inzet 
tijdens het afgelopen jaar. Hugo 
en Karin worden bedankt omdat 
we de jaarvergadering bij hun 
mogen houden. Er zijn 48 personen 
aanwezig op de jaarvergadering.

2. Notulen jaarvergadering 28 
januari 2014
De notulen worden doorgenomen. 
Er zijn geen opmerkingen en de 
notulen worden goedgekeurd. 

3. Terugblik doelstellingen 2014
Per commissie wordt teruggekeken 
op het afgelopen jaar en de 
doelstellingen die voor 2014 
gesteld waren. De afzonderlijke 
doelstellingen zijn terug te vinden 
in het jaarverslag.

3.1. Bestuur
Het opstellen van draaiboeken 
gaat de goede kant op en de 
taakverdeling binnen de commissies 
krijgt ook steeds meer vorm. Het 
aanpassen van het huishoudelijk 

reglement is uitgesteld om dit 
samen met de commissies in te 
vullen. Het opstellen van een visie 
en missie moet ook nog opgepakt 
worden.

3.2. Commissie veld
Bart van Ostaayen presenteert het 
overzicht van de commissie veld. 
Ook wordt een oproep gedaan voor 
nieuwe leden bij de veldploeg en 
eventueel de veldcommissie.

3.3. Commissie buurt
Aïssa Hereijgers beschrijft de 
doelstellingen van de verschillende 
werkgroepen binnen de commissie 
buurt.

3.4. Commissie informatie-
voorziening
Linda Gommers neemt het woord en 
presenteert het jaarverslag van de 
commissie informatievoorziening 
met daarin de drie werkgroepen 
website, nieuws en Tam Tam.

3.5. Commissie financiën
Isabelle Hereijgers presteert de 
doelstellingen van de commissie 
financiën. 

3.6. Commissie bouwplaats
Adrie van Peer neemt het woord 
en neemt de doelstellingen van de 
commissie bouwplaats door.

3.7. Commissie ontwerp en 
historie
Hierna presenteert Paul Haast 
het jaarverslag van de commissie 
ontwerp en historie.

3.8. Commissie bouw wagen
Als laatst neemt Peter van Oers het 
woord over de bouw van de wagen. 
Hier zijn alle doelstellingen behaald.

4. Financieel verslag 2014 en 
kascontrole
Nadat alle doelstellingen besproken 
zijn, neemt penningmeester Cindy 
Bastiaansen het woord en aan de 
hand van diverse sheets worden de 
cijfers van het corsojaar 2014 van 
Helpt Elkander doorgenomen. Alles 
is duidelijk en er zijn geen vragen.

De kascontrole is uitgevoerd uit 
Christel van Aert, Peter Frijters en 
Roland Kerstens. Peter Frijters vertelt 
namens de kascontrolecommissie 
dat er geen onregelmatigheden zijn 
gevonden. Aan de penningmeester 
wordt decharge verleend.  Peter 
Frijters heeft drie jaar in de 
kascontrole gezeten; voor hem 
moet een vervanger komen. Tijdens 
de jaarvergadering wordt gevraagd 
of iemand plaats wil nemen in de 
kascontrole. Dion Gommers meldt 
zich aan. De volgorde van aftreden 
is nu: Roland Kerstens, Christel van 
Aert, Dion Gommers.

5. Bestuursverkiezing
René Gommers geeft aan dat 
Kevin Jansen aftredend en niet 
herkiesbaar is. Daarnaast deelt hij 
mede dat Erik Dockx zich verkiesbaar 

stelt voor een bestuursfunctie en 
dat Aïssa Hereijgers en Peter van 
Oers herkiesbaar zijn. Er worden 
stembriefjes uitgedeeld onder 
de aanwezigen en iedereen 
kan anoniem zijn stem (ja of 
nee) uitbrengen. Na een korte 
pauze waarin Rinus Talboom en 
Roland Kerstens de stemmen 
tellen, wordt medegedeeld dat 
alle bestuurskandidaten met een 
meerderheid van de stemmen zijn 
ingestemd. 

Na de bestuursverkiezing wordt 
Kevin Jansen door René bedankt 
voor zijn werk en inzet en krijgt 
hij een bedankje aangeboden.
Kevin bedankt het bestuur en alle 
buurtgenoten voor de steun de 
afgelopen jaren.

6. Doelstellingen 2015
Daarna licht René toe dat we 
voor het corsojaar 2015 algemene 
doelstellingen en doelstellingen per 
commissie geformuleerd hebben. 

Algemene doelstellingen
•	 Aanpassen huishoudelijk 

reglement
•	 Werken vanuit draaiboeken 

(commissie en bestuur)

Commissie veld
•	 Terug naar het voorveld + veld 

bemonsteren
•	 Gedeelte van regeninstallatie 

voorzien van nieuwe rubbers
•	 Op verschillende plaatsen 

snoeiwerkzaamheden
•	 Draaiboek verder in orde maken

Op dinsdag 3 februari vond de jaarvergadering van buurtschap 
Helpt Elkander plaats bij café ‘t Zonneke. Hier vind je de notulen 
van de avond.
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•	 Het bestand dahliafoto’s verder 
uitbreiden

•	 Een beter bemestingsplan, om 
nog meer bloemen te kunnen 
plukken en de knollen beter 
over te houden

•	 De knollen en stek wat verder 
uit elkaar zetten voor een 
betere groei van de knollen 
en stek, waardoor er minder 
knollen en stek komen te staan 
dan voorgaande jaren

•	 Onderhoudswerkzaamheden: 
stampers vermaken, deur 
pothok maken, schuifdeur 
kantine soepeler maken en 
andere kleine klusjes

Commissie buurt
Werkgroep kind en gezin
•	 Kinderactiviteit tijdens de hij-

mot-af-dag
•	 Een aantal weekendactiviteiten 

in de maanden juli en augustus 
met als doel het hele gezin te 
betrekken bij onze buurtschap

Werkgroep activiteiten
•	 Activiteiten voor jong en oud 

organiseren
•	 Waar nodig de activiteiten 

vernieuwen of aanpassen voor 
een grotere opkomst

Werkgroep sfeer
•	 De BPA avonden, lunch en 

kroegentocht op corsomaandag 
meer publiciteit geven

•	 Op tijd beginnen met 
organiseren

•	 Meer opkomst, ook de veldleden 
zijn zeer welkom!

Werkgroep gastheerschap
•	 Meer bekendheid geven aan 

wie de gastheer/gastvrouw is

Werkgroep identiteit
•	 Kwalitatieve kleding leveren 

tegen een scherpe prijs

Commissie informatie-
voorziening
Werkgroep website
•	 Het doorontwikkelen en 

uitbreiden van de website

Werkgroep nieuws
•	 Het structureel gebruik maken 

van Twitter om snelle en korte 
nieuwtjes te verspreiden

•	 De opgezette jaarplanning voor 
nieuwsfolders in gebruik nemen 
en actueel houden

•	 Meer nieuwsbrieven via e-mail 
en minder via post verspreiden

Werkgroep Tam Tam
•	 Het online plaatsen van de Tam 

Tam, minimaal 1 week voor het 
bussen

•	 Het verspreiden van de 
vaardigheid om de Tam Tam op 
te maken

Commissie financiën
•	 Tijdig beginnen en afwerken 

sponsor- en contributieroute
•	 De volledige buurt benaderen 

voor ledenwerving
•	 Automatisering van de 

administratie
•	 Actualiseren verzekeringspakket

Commissie bouwplaats
•	 Eventueel nieuwe zeilen 

hangen aan de hoge zijde als 
het financieel haalbaar is

•	 Noodtrappen uitbreiden
•	 Nieuwe nooddeur Ambachten
•	 Reparatie goot loods
•	 Reparatie grote poort 

Leeuwerikstraat
•	 Goot aanleggen voor nooddeur 

Achtmaalseweg
•	 Reparatie compressor
•	 Aanplant verbeteren 

Achtmaalseweg
•	 Deur en wand plaatsen 

gereedschapshok

Commissie ontwerp en historie
Werkgroep ontwerp
•	 Protocol ontwerpkeuze 

aanscherpen en communiceren

Werkgroep historie
•	 Herstellen vaandels
•	 Foto’s en videobanden 

digitaliseren

Commissie bouw wagen
•	 Een corsowagen bouwen binnen 

het voorgestelde budget
•	 Opnieuw gaan werken van 

een van te voren opgestelde 
planning om wederom op tijd 
klaar te zijn

•	 De wagen zo wegzetten zoals 
de ontwerpers het bedoeld 
hebben wat betreft vorm en 
beweging

7. Begroting 2015
De begroting voor 2015 wordt door 
Cindy Bastiaansen gepresenteerd. 
Een aantal posten die ten opzichte 

van 2014 veranderd zijn worden 
toegelicht. De posten die onder een 
bepaalde commissie vallen, zijn ook 
door die commissie begroot. 

René bedankt John Haast voor het 
jarenlang printen van de folders en 
de materialen die via hem verkregen 
zijn.

De doelstellingen en de begroting 
voor het corsojaar 2015 worden 
goedgekeurd door de aanwezigen.

8. Rondvraag
Bianca Damen vraagt om nogmaals 
bij de rondgang te vragen of leden 
de post digitaal willen ontvangen. 
Dit wordt opgepakt, ook zitten 
er dit jaar weer briefjes aan de 
donateursflyer.

Mieke Onstenk vraagt om ideeën 
om meer inkomsten te genereren 
met de BPA. Tim Bastiaansen oppert 
om actiever de lijst vol te krijgen.

Frank Jansen haakt hier op in en 
vraagt om ook ideeën te delen 
waarmee in het algemeen meer 
inkomsten opgehaald kunnen 
worden.

9. Afsluiting jaarvergadering
De vergadering wordt om 21:25 uur 
gesloten door René. Hij bedankt 
iedereen voor de komst.
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Erik Dockx versterkt sinds februari ons bestuur als penningmeester. 
Hij stelt zich aan je voor!

even voorstellen

Na de middagactiviteit was het 15 november ‘s avonds tijd voor 
een hapje, een drankje en een feestje. Een foto-impressie.

buurtfeest

Op woensdag 19 november zijn wij de 25 kinderen van het 
buurtschap Helpt Elkander komen bezoeken.

sinterklaasmiddag

Toen wij de zaal met veel 
pepernoten binnenkwamen, 
zaten de kindjes al klaar voor 
de poppenkast. Daarin hebben 
wij een spannend verhaaltje 
verteld. Nadat de kindjes 
samen met Jan Klaasen en 

Katrijn een liedje hadden gezongen kwam ook Sinterklaas nog langs met 
de hoofdpiet. 

De kleintjes mochten bij 
Sinterklaas komen, terwijl de 
grote kindjes met ons allerlei 
spelletjes met wasknijpers 
hebben gespeeld. Later 
mochten ook de grote 
kindjes bij Sinterklaas 
komen en ontvingen alle 
kindjes een cadeautje. Ook 
de 10 allerkleinsten van 
de buurtschap hebben een bezoekje aan Sinterklaas gebracht, terwijl 

de andere kindjes met 
ons corso-dierenbingo 
speelden. 

Onder luid gezang zijn van 
alle kinderen en ouders 
zijn wij weer naar Spanje 
vertrokken en zijn de 
kindjes weer blij naar huis 
gegaan. 

Tot volgend jaar!!!

Piet, Piet en Hoofdpiet. 

“Ik ben Erik Dockx, 26 jaar en sinds 
2005 betrokken bij buurtschap 
Helpt Elkander. Werkzaam als 
belastingadviseur en dagelijks bezig 
met cijfers, recht en communicatie. 
Tijdens de jaarvergadering ben ik 
gekozen als bestuurslid en heb ik 
de functie van penningmeester 
opgepakt. In de tent hou ik mij 
vooral bezig met de vormgeving 
en het lassen van de wagens. 
Tijdens het bouwjaar van Vulture 
Valley (2010) heb ik me ook bezig 

gehouden met tempexen. Dit is zo 
goed bevallen dat ik dit in de jaren 
daarna nog vaker heb gedaan. Het 
mooie aan corso vind ik dat mensen 
op allerlei vlakken betrokken zijn 
bij een buurtschap.”
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Op het moment dat jullie dit lezen zitten de knollen alweer in de 
grond, maar nu liggen ze nog rustig te wachten tot dat ze de grond 
in mogen.

Ook afgelopen 
najaar hebben 
we weer knollen 
gerooid op ons 
eigen veld en bij 
de buurtschappen 
Achtmaal en Klein 
Zundert. De knollen 
hebben we allemaal 
droog kunnen 
rooien en zijn dan 
ook van goede 
kwaliteit. Er zijn 
weinig problemen 
met uitval en rot. 
Na alle knollen 
te hebben schoongemaakt en 
nog een keer grondig te hebben 
gecontroleerd zijn we nu volop bezig 
met het splitsen van de knollen. 

Daar zijn we bijna 3 weken mee 
bezig geweest, dus de veldwerkers 
verdienen een dikke pluim!

Ook de verkoop 
van overtollige 
knollen verloopt 
goed en de nieuwe 
penningmeester zal 
hopelijk tevreden 
zijn. Nog even en 
dan kan er weer 
gefreesd, bemest en 
geploegd worden 
en kunnen we de 
stek oppotten en 
de knollen planten. 
Dan zijn we dus ook 
weer vaak op het 
veld te vinden!

veldnieuws Langs deze weg 
willen wij ook Rene 
Maas nog bedanken 
voor zijn inzet in 
de veldcommissie, 
Rene bedankt! In de 
veldcommissie zijn 
we nog op zoek naar 
iemand die ons wil 
komen versterken. 
Heb je zin of ken je 
iemand, laat het a.u.b. 
even weten. Ook is 
iedereen welkom om 
te komen hakken, 
bloemen plukken, 
knollen rooien, knollen 
scheuren enzovoort, er 
is genoeg te doen en er 
zit voor iedereen wel wat bij! Kom 
gewoon eens langs op het veld of in 
de knollenschuur, de koffie en thee 
zijn er erg lekker!

Verder zijn we ook nog op zoek 
naar een weegschaal (geen 
personenweegschaal) die tot zo’n 
50kg gaat. Heb je er één die je niet 

gebruikt? Dan zouden 
we deze graag van je 
hebben!

Wij gaan ondertussen 
ons best weer doen 
om voor een topveld 
te zorgen zodat we 
de wagen “Geslepen” 
in de goede kleuren 
en een goede 
kwaliteit bloemen 
kunnen zetten. Tot 
op het veld (of in de 
knollenschuur)!

De veldcommissie 
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Hoe heet je? Lars Geuke.

Hoe oud ben je? 10 jaar. 

Wat zijn je hobby’s? Badminton en voetbal. 

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

Wat vind je het leukste om te doen bij Helpt 
Elkander? Dit jaar voor het eerst tikken op de 
wagen. 

Welke wagen vind je het allermooist? Waarom 
vind je dat? Booming City, vooral de lampjes.
 
Wat vind je leuker, kindercorso of groot corso? Kindercorso. 

Wat doe je het liefst bij het kinderkot? Plakken. 

Waar kijk jij de optocht op corsozondag? Bij opa en oma. 

Wat doe je meestal op corsomaandag? Wagens kijken en feesten.

Wat is je favoriete kleur bloem? Oranje. 

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

Wat wil je later graag nog gaan doen bij Helpt Elkander? Ontwerpen.

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

Welke kindjes ken je allemaal van het Kinderkot? Bijna allemaal. 

aan het woord! In deze editie stellen zus en broer Fleur en Lars Geuke

Hoe heet je? Fleur Geuke.

Hoe oud ben je? 11 jaar.

Wat zijn je hobby’s? Dansen en hockey.

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

Wat vind je het leukste om te doen bij Helpt 
Elkander? Tikken op de wagen. 

Welke wagen vind je het allermooist? Waarom 
vind je dat? De wasstekken.

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

Wat doe je het liefst bij het kinderkot? Verven. 

Waar kijk jij de optocht op corsozondag? Bij opa en oma. 

Wat doe je meestal op corsomaandag? Corso vieren en naar de wagens 
kijken.

Wat is je favoriete kleur bloem? Lila. 

Wat is het allerleukste dat je al hebt meegemaakt bij Helpt Elkander? 
Helpen op de wagen.

Wat wil je later graag nog gaan doen bij Helpt Elkander? Meehelpen bij 
Kinderkot. 

Wat vind je van de wagen van dit jaar? Mooi. 

Welke kindjes ken je allemaal van het Kinderkot? Heel veel. 

HE-kidz In deze rubriek komen onze HE-Kidz 
zich aan je voor.
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In deze editie van de Tam Tam buurten we met ‘veldstel’ Kees en 
Ria Hermus en bouwer Bas Noorden. Ondanks dat ze elkaar nooit 
eerder hebben ontmoet, had Bas zich al wel een beeld gevormd van 
Kees. Een oom en tante van de vriendin van Bas (Bianca Bastiaenen) 
wonen namelijk een paar huizen verderop. Bij binnenkomst blijkt 
dat hij toch de verkeerde voor zich had.

Tot een jaar of twee geleden was 
Kees praktisch altijd aanwezig bij 
alle veldwerkzaamheden. Sinds hij 
zijn voet heeft gebroken, is het voor 
hem erg lastig geworden om een 
langere tijd te staan. Afgelopen jaar 
is hij nog wel een paar keer naar 
het veld geweest om te hakken en 
te plukken. Hij vind het ontzettend 
jammer, want hij heeft ongeveer 
25 jaar op het veld gewerkt en mist 
nu het contact met de mensen. 
Naar het veld gaan om alleen 
koffie te drinken, dat zit niet echt 
in hem. Bas probeert op zijn beurt 
in de tent alles aan te pakken wat 
nodig is. “Ik ben er geen vijf dagen 

in de week, maar wel vanaf de 
eerste bouwvergadering.” Toen 
bij ’t Zonneke de eerste aanzet 
werd gemaakt voor de huidige 
structuur met commissies heeft Bas 
zich opgegeven als notulist van 
de commissie ‘Bouw wagen’. Dit 
bouwseizoen gaat hij een stapje 
verder, want hij gaat kijken hoe 
het bevalt om coördinator van deze 
commissie te zijn. Hij ziet hierin de 
mogelijkheid om weer iets meer 
voor de buurt te doen dan dat hij 
de afgelopen jaren deed. Kees: “Je 
groeit er zo steeds meer in.”

Bas bouwt bij Helpt Elkander sinds 

gebuurt 2004. “Ik sta er ieder jaar weer van 
te kijken hoe de saamhorigheid in 
de tent is, heel bijzonder.” Voordat 
hij Bianca leerde kennen was hij 
nog nooit in een corsotent geweest 
en kende hij het corso alleen van 
de optocht. Wel had hij al wat 
bouwervaring opgedaan bij de 
Rijsbergse carnavalsvereniging D’n 
Hooibaarg. 

Ria: “Het eerste seizoen nadat we in 
Zundert zijn komen wonen, werden 
we benaderd door Rinus Talboom 
en zijn we op het veld gaan werken 
wanneer we konden, want we 
hadden toen allebei nog een baan.” 
In het tikweekend waren Kees en 
Ria ook steevast in de tent. Kees 
om met de kisten te sjouwen en 
Ria om te prikken, soms ook tikken. 
Ria: “Het tikken vond ik niet zo 
geslaagd, ik zat liever aan een tafel 
met de vrouwen te ouwebetten.” 

Als belangrijkste reden om actief 
te zijn binnen de buurt begint Bas 
wederom over de saamhorigheid. 
“Dat je met een groep zoiets 
groots kunt maken. Als het corso 
is afgelopen, alles weg is en je er 
niks meer van ziet denk ik wel eens: 
‘Wat is het toch raar dat je een 
periode met z’n allen zo fanatiek 
bent geweest en dat dat dan weer 
verdwijnt.’ Het is ook wel goed 
om even niet bezig te zijn met het 
corso, maar die opbouw naar het 
corsoweekend is heel bijzonder.” 
Kees: “Als je regelmatig gaat, 
wordt het ook steeds lastiger om 
weg te blijven. Je voelt je dan 
ook steeds verantwoordelijker.” 

Dat gevoel heeft er voor gezorgd 
dat Kees en Ria ook bij slechte 
weersomstandigheden telkens naar 
het veld gingen om bijvoorbeeld 
te plukken. Ria: “Als je dan bij het 
veld aan komt rijden, staan ze al te 
roepen: ‘Daar komt er weer eentje 
aan!’”. Bas bekent dat hij nog nooit 
op ons bloemenveld is geweest, al 
weet hij wel waar het ongeveer ligt. 
Met kindercorso heeft hij bloemen 
geplukt op het veld van Rijsbergen, 
omdat dat naast het huis van zijn 
ouders ligt.

Op de vraag of er ook favoriete en 
minder favoriete taken zijn op veld, 
is het antwoord van Kees dat ze zo 
niet zijn opgevoed. Kees: “Omdat je 
samenwerkt, doe je het met plezier.” 
Na dit antwoord van Kees, durft Bas 
gelukkig nog wel toe te geven dat 
hij tikken het allerleukst vindt om te 
doen. “Je hebt lang gebouwd aan 
iets en het krijgt dan kleur en ik 
vind het ook echt leuk om te doen.” 
Over corsowagens gesproken: Kees 
is niet bepaald te spreken over 
corsowagens waarbij ijzer in het 
zicht is. Kees: “De wagen begint 
pas op een paar meter hoogte, da’s 
ammel niks, dat stoot af.” Wat dat 
betreft doet Helpt Elkander het dit 
jaar goed in de ogen van Kees!

Kees en Ria zijn in hun leven maar 
liefst 17 keer verhuisd. Dat ze nu 
al zo lang in Zundert wonen is dus 
eigenlijk best bijzonder. Ria: “We 
willen hier ook niet meer weg, het 
is hier gezellig.” Met z’n drieën zijn 
ze het erover eens: door het corso 
leer je veel mensen kennen. 
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Op zaterdagochtend 6 december maakten bijna 30 Helpt 
Elkandenaren kerststukjes in de loods, onder deskundige leiding 
van Carola van Bergen.

kerststukjes maken

De opkomst was goed: er waren 
28 personen aanwezig, waaronder 
ook 1 man. Achteraf heeft hij 

aangegeven dat hij het heel leuk 
vond om tussen 27 HE-
vrouwen een kerststuk te 
maken! Wellicht een tip voor 
andere mannen om volgend 
jaar ook mee te doen...

Er kon van te voren gekozen 
worden uit 2 stukjes: een 
krans op een voet of een halve 
maan van een  kokosblad in 
de kleuren zilver of rood. De 

meeste deelnemers kozen  voor de 
halve maan.

Buiten scheen de zon 
waardoor in de pauze lekker 
buiten gezeten kon worden 
om te genieten van de koffie/
thee met iets lekkers erbij. 

Na afloop ging iedereen met 
een mooi kerststuk naar huis 
wat waarschijnlijk nog weken 
op de tafel heeft gestaan.

Carola bedankt voor de 
begeleiding!

De jaarlijkse seniorenmiddag vond plaats op zaterdag 13 december 
in café ’t Zonneke. Traditiegetrouw werd er bingo gespeeld. We 
verwelkomden in totaal 28 deelnemers. Er zijn 4 rondes bingo 
gespeeld en er zijn mooie prijzen uitgedeeld. Het was een gezellige 
middag!

seniorenmiddag

activiteitenkalender

9 mei   Corso kick-off
    Vanaf de week hierna bouwen we op elke  
    doordeweekse  avond vanaf 18.30 en op  
    zaterdag vanaf 9.00.

30 mei   Maquettepresentatie

2 juni   Velduitje

28 juni   Zomeractiviteit

In augustus  Kinderkot

15 augustus  BBQ
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Op 23 februari vond de eerste bouwvergadering van dit bouwjaar 
plaats. In café ‘t Zonneke overlegden 21 buurtgenoten over de 
bouw van “Geslepen”. De vergadering werd geopend door Peter 
van Oers. Hier volgen de notulen van de avond.

bouwvergadering

Toelichting ontwerpers
•	 Ontwerpers Gijs en Joris geven 

een toelichting op het ontwerp: 
wat betreft beweging van 
de egel is het idee om een 
“oprollende” beweging te 
maken aan de voorzijde en 
daarbij een subtiele (minimale) 
beweging van de zijkanten.

•	 Komende periode wordt benut 
om dat in de loods uit te 
werken via een proefopstelling/
schaalmodel, zodat kan worden 
bekeken of dat praktisch 
haalbaar is.

•	 De onderzijde (het gras) wordt 
korter/kleiner dan bij de eerste 
maquette.

Constructie
•	 De constructietekening kan en 

wil Gijs maken.
•	 Tussen onderzijde (gras) en 

achterkant egel zal de toegang/
verbinding met de binnenkant 
van de egel gemaakt worden.

•	 Aan de achterzijde zal de 
aggregaat moeten worden 
weggewerkt.

•	 Het constructiestaal wat in de 
opslag ligt is voldoende voor 
deze wagen.

•	 Het lijf van de egel wordt van 
doeken gemaakt.

•	 Bogen voor de egel kunnen 

eventueel bij Basrijs in vorm 
gemaakt worden, als er 
zwaardere profielen worden 
gebruikt. Dunnere buizen 
kunnen we zelf walsen, en boog 
opbouwen uit meer buizen met 
een vakwerk erin.

Vormgeving
•	 In totaal zullen er ca. 600 

potloden met punt nodig zijn 
(lang 1,50 m1, incl. 0,5 m1 punt, 
6-hoekig, 21 cm doorsnede).

•	 De kop van de egel wordt met 
achterkanten van potloden 
gemaakt (aantal nog niet 
bekend, dit volgt uit maquette). 
Deze potloden worden getikt 
en ‘wijzen’ allemaal naar 
hetzelfde middelpunt, met 
kleine tussenruimte.

•	 Langere lengtes potlood (6 m1) 
maken en later op maat maken, 
verder zullen een deel van de 
potloden demontabel worden 
gemaakt, deze kunnen elders 
op de verdieping worden getikt 
en dan op de wagen geplaatst 
worden.

•	 De onderzijde van de wagen 
bestaat straks uit groene 
potloden, gemaakt van het 
materiaal maisblad of laurier. 
Er zal worden getest wat het 
best bruikbare materiaal is 

en dit kan eerder (dan het 
tikweekend) gemaakt worden. 
Deze potloden moeten ‘groter’ 
uitgelast worden omdat hier 
geen bloemen op komen 
(aandachtspunt!!).

•	 De potloodpunten moeten 
er “echt” uit zien. We gaan 
houtskool malen en dit op 
karton lijmen.

•	 Het schuine deel van het potlood 
wordt met gedroogde bloemen 
getikt. Dit is een aandachtspunt 
bij de aansluiting verse en 
gedroogde bloemen door het 
dikteverschil!

•	 Potloden worden als volgt 
gemaakt voor een strak 
resultaat: lassen van betonijzer, 
bekleden met karton, langs 
naden insnijden en vouwen.

Geluid
•	 Ontwerpers zijn hiervoor bezig 

en zullen overleggen met Ron 
Schijfs en daarna met Ludwig 
Antonissen.

•	 Boxen kunnen in de 
onderkant van de wagen 
worden weggewerkt, smalle/
langwerpige boxen vallen het 
minste op tussen de potloden. Er 
is een offerte voor de benodigde 
materialen.

Planning
•	 In de tweede week van mei 

starten we met tent zetten 
(Corso Kick-Off).

•	 Vanaf week 21 starten we met 
potloden maken. In week 29 
hoort alles klaar te zijn.

•	 Met de constructie starten we 

als tent dicht is. Doel is om de 
hoofdconstructie in week 26 
gereed te hebben.

•	 De constructie van de bogen is 
dan in week 26 klaar.

•	 Vanaf week 27 gaan we aan de 
slag met het plaatsen van de 
potloden op het lijf.

Rondvraag
•	 Er volgt nog een uitnodiging 

voor de Corso Kick-Off. Dit is op 
9 mei 2015.

•	 Tim Bastiaansen meldt zich aan 
voor de werkgroep Beweging. 
Anderen zijn ook welkom 
zich bij deze werkgroep aan 
te melden. Er zijn dit jaar 
verschillende bewegingen uit te 
werken!

•	 Dit bouwseizoen zal worden 
aangegeven op de (nieuwe!!) 
homepage van de website of de 
tent open/dicht is.

•	 Het aantal kisten bloemen zal 
verder worden berekend aan de 
hand van de nieuwe maquette.

•	 Veldploeg heeft in het voorjaar 
werkzaamheden. Houd de HE-
website en HE-facebook pagina 
in de gaten om te zien wanneer 
er iets te doen is.

•	 De ontwerpers zijn bezig met 
de letters op het potlood. Op dit 
moment hebben ze doorzichtig 
folie met letters erop.

De vergadering werd gesloten om 
21.35 uur.
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Vanaf het transferium werd met 
een overvolle bus naar het centrum 
van de stad gereden. Eenmaal 
aangekomen bij het museum werd 
eerst de brasserie opgezocht voor 
koffie of thee met iets erbij. 

De tentoonstelling ‘Nachtvangst’ 
van Heringa/Van Kalsbeek bestond 
onder andere uit een filmpje over 
de bouwperiode van het corso, 
een aantal objecten die gemaakt 
zijn in samenwerking met diverse 
Zundertse corsobouwers en het 

‘Cadavre Exquis’ (een gedeelte 
van de corsowagen ‘Censuur’ van 
buurtschap Veldstraat in 2014), op 
het binnenplein van het museum. 
Het was zeker de moeite waard!

Voor wie maar geen genoeg kan krijgen van corso, organiseerde de 
werkgroep activiteiten een uitstapje naar het Stedelijk Museum in 
’s-Hertogenbosch. Een aantal goedgevulde auto’s reden op zaterdag 
3 januari naar het oosten van Brabant. 

cadavre exquis

Op vrijdagavond 2 januari kwamen 
zo’n 50 buurtgenoten bijeen in 
café de Leeuwerik. Op deze avond 
werd natuurlijk getoost op het 
nieuwe jaar met champagne. Onze 
voorzitter René Gommers deed een 
kort woordje en natuurlijk werd er 
gezellig bijgepraat.

Voor de kinderen voor de buurt was 
er een speurtocht opgezet, en de 

gehele avond was er de gelegenheid 
om een potje te sjoelen.

We willen de dames van de catering 
bedanken voor hun hulp, want 
zij hebben de hele middag in de 
keuken gestaan om de overheerlijke 
oliebollen te bakken waar iedereen 
van heeft mogen genieten.

Graag tot volgend jaar!

Om het jaar goed te beginnen en te toosten op een nieuw jaar, 
organiseerde de werkgroep activiteiten een nieuwjaarsborrel voor 
alle Helpt Elkandenaren.

nieuwjaarsborrel
De website van buurtschap Helpt Elkander is vernieuwd! Neem snel 
een kijkje op www.helptelkander.nl.

website

Nieuws
Op de homepagina van de website 
vind je het nieuwste nieuws. In 
het menu kun je dit per commissie 
(bijvoorbeeld bouw wagen of veld) 
bekijken.

Agenda
Bovenaan in het menu kun je 
naar de agenda gaan, 
waarin alle komende 
activiteiten steeds 
worden aangekondigd.

Buurt
Wist je dat je de Tam 
Tam ook via onze 
website kunt bekijken? 
Daar krijg je alle foto’s 
in kleur te zien.

Foto’s
Op de website vind je foto’s 
van de activiteiten die worden 
georganiseerd, maar bijvoorbeeld 
ook van de werkzaamheden in de 
tent en op het veld. Het fotoalbum 
is pas aangevuld met heel veel foto’s 
van zowel dit jaar als vorig jaar!
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Onze buurtgenoot Jo Höngens blikt terug op de bouw van ‘De Boom 
van Jesse’ in 1984. “Een bijzonder corso voor onze buurtschap.”

terugblik

Jo: “In 1976 kwamen wij met ons 
gezin vanuit Zuid-Limburg naar 
Zundert. Dat was een hele overgang 
en wij kenden hier geen mens. Ons 
geluk was dat wij in buurtschap 
Helpt Elkander landden. Daar was 
de corsokoorts hevig en er was veel 
animo. In de tent hebben wij al een 
aantal mensen leren kennen en wij 
waren verbaasd over het fanatisme 
en de toewijding van iedereen. Dat 
jaar hebben we veel gekeken en een 
beetje meegeholpen met tikken. Ik 
heb naast Theo Haast op de steiger 
getikt. Bleken wij in Limburg de 
jeugdvriend van Theo te kennen: zó 
klein is de wereld. 

Mijn dierbaarste herinnering heb ik 
aan de wagen “De boom van Jesse” 
uit 1984. Het was nog de tijd van 
het houten onderstel en houten 
constructies. André Verheijen Jr. 
had een ontwerp met glas-in-lood 
ramen uit een Engelse kathedraal 
gemaakt. Het was formidabel: we 
waren er allemaal helemaal stil van. 
Die vonk sloeg verpletterend over 
op de hele buurtschap. 

De opbouw was spectaculair: 
smalle, rechte opbouw omhoog en 
daarbovenop een enorm ver vóór 
en achter de opbouw uitstekende 
bovenbouw met de ramen. Aan 
de rechterzijde een gigantische 
afbeelding van Maria met kind en 

aan de linkerzijde een heel groot 
glas-in-lood raam met de profeet 
Jesaja (Jesse). Bouwtechnisch een 
gedurfd hoogstandje en het tikwerk 
was ook heel intensief en veeleisend. 
Maar wat een enthousiasme en 
inzet van alle mensen. Wij bouwden 

voor de eerste prijs!! Tranen met 
tuiten bij het uitrijden van de 
tent op zondagmorgen. Iedereen 
emotioneel, en terecht! 

Er was die zondagochtend 
echter een probleem: het waaide 
ontzettend hard en in het dorp werd 
al geroepen: “Die waait omver!” 
Onze bouwers twijfelden daar 
niet aan: hij gaat rond en wij gaan 

winnen! Voorbeeldig trok de wagen 
door Zundert en oogstte overal 
bewondering. Aan de markt mocht 
onze wagen stoppen en de douwers, 
steenkapot, maar zielsgelukkig, 
kwamen tevoorschijn en hadden 
een uitbundig “jubelmoment”. 
Wat een feest voor de apentrotse 
Helpt Elkandenaren. Dinsdag na 
het corso moest het gevaarte, nadat 
alle schoren en bevestigingsbalken 
waren verwijderd, met tractoren 
worden losgetrokken van het 

onderstel. Hoezo 
omwaaien in de stoet??

In januari hadden wij 
nog een bijzondere 
primeur. André had 
niet alleen de wagen 
ontworpen, maar óók 
het vaandel. En hij had 
het ook nog helemaal 
zelf gemaakt. Een heel 
karwei, maar het is nog 

steeds een topstuk. Dit vaandel heb 
ik, als voorzitter van onze buurt, heel 
trots in ontvangst mogen nemen. 
Net als de eerste prijs was dat voor 
mij een onvergetelijk moment. 
Toen begreep ik pas waarom je 
eigen buurtschap ook altijd jouw 
buurtschap blijft. Wij zijn bij Helpt 
Elkander Zundertenaren geworden, 
dat vergeten we niet! Ik wens de 
buurtschap van harte een gouden 
toekomst toe. Dat het letterlijk 
HELPT ELKANDER blijft!”
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Op zondagmiddag 8 februari vond een nieuwe activiteit van HE 
plaats: de familiebingo.

familiebingo

De bingo begon om twee uur bij 
café ’t Zonneke, maar de eerste 
fanatiekelingen waren er al om 
kwart over een! De werkgroep 
activiteiten had het grote 
bingoapparaat van de Ardo 
gehuurd. Nadat de mooie 
prijzen waren uitgestald en 
iedereen een bakje koffie of 
thee van Hugo en Karin had 
gekregen, kon de eerste ronde 
beginnen. 

De eerste ronde had als thema 
‘carnaval’. Deze ronde was 
een opwarmronde. Frank 
Jansen ging hier met de hoofdprijs 
vandoor, de roze, euh, oranje 
cowboyhoed. Toen begon het echte 
werk: de volgende ronde, met als 
thema ‘buiten’. Presentator Erik 
riep de cijfertjes om en Casper, de 
ballenjongen, zorgde ervoor dat 
de balletjes op de goede volgorde 
lagen. Emy van Aert had een volle 
kaart en ging er vandoor met een 

grote tuinlantaarn. Tussendoor 
kwamen de chips en de zoute 
stokjes op tafel. Er waren een 40-
tal mensen op de familiebingo 
afgekomen, zowel jong als oud. 
Sommige mensen deden zelfs 
met meerdere boekjes mee! 

De volgende ronde was 
‘voertuigen’. Hier ging Melanie 
van de Wouw er met de 

hoofdprijs ervandoor: een pakket 
om je auto te laten wassen bij 
autobedrijf Sprenkels in Achtmaal. 
Melanie is nog iets te jong om een 

auto te hebben maar mama zal 
dit vast goed kunnen gebruiken! 
Melanie had al eerder in deze ronde 
de fietspomp gewonnen, waar ze 
wel zelf wat aan heeft. 

Nu kwam de gratis kinderronde. Er 
waren 8 kinderen die meededen. 
Sanne Noorland en Willy Halters 
hadden beide tegelijk een volle 

kaart, maar gelukkig waren er 
voldoende prijzen zodat ze beide 
met een mooie prijs naar huis 
gingen. Toen kreeg iedereen een 
consumptiebon en kon er wat 
gedronken worden. Ook kwam 
Karin langs met lekkere warme 
hapjes. Wat verwennen ze ons 
toch altijd bij ’t Zonneke! 

Na deze prettige pauze gingen 
we verder met de ronde over 
Vincent van Gogh. De hoofdprijs 
werd gewonnen door Christel 
van Aert: een mooi canvasdoek 
van onze wagen ‘Zicht op 
de Hemel’. Presentator Erik 
riep om dat wie er het eerst met 
een schoenveter bij hem was, 
een groentenpakket van de Ardo 
cadeau kreeg. Tim Bastiaansen wist 

niet hoe snel hij de schoen van 
Yani moest pakken en zo stond 
hij als eerste vooraan met een 
klein vetertje! Hij kan gaan 
smullen van het surprisepakket 
van de Ardo.

De laatste ronde was 
aangebroken. Presentator 
Erik wilde graag ook eens een 
keer ballenjongen zijn dus 

werd Casper voor deze ronde de 
getallenomroeper. Deze ronde had 
als thema ‘binnen’. Patrick van 
Ostaaijen ging met de hoofdprijs 
naar huis: een mooi en goedgevuld 

boodschappenpakket. Helaas was 
er deze middag geen valse bingo 
dus is er niet gezongen. Patrick en 
Bianca gingen wel met de meeste 

prijzen naar huis… Zouden ze 
van tevoren stiekem geoefend 
hebben?

We kunnen spreken van een 
mooie opkomst en we kregen veel 
positieve reacties! Het was een 
geslaagde middag en wij willen 
dan ook iedereen bedanken voor 
hun aanwezigheid en Hugo en 
Karin voor de gastvrijheid.
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De kroegentocht was dit jaar op zaterdag 21 maart. Op deze avond 
werd er een bezoek gebracht aan cafés De Kèrel, Den Bels en 
Victoria. Café ’t  Zonneke was zowel het begin- als het eindpunt.

kroegentocht

Alle aanwezigen 
werden opgedeeld in vier teams. 
Deze teams deden in elk café mee 
aan spelletjes waarmee punten te 
behalen vielen. 

Bij ’t Zonneke 
moest ons heraldiek worden 

gepuzzeld, bij De 
Kèrel waren er 
foto-opdrachten 
en een muziekquiz 
en bij Den Bels 
stonden tien 

behendigheidspelletjes opgesteld 
en kreeg 
iedereen een 
shotje (met 
of zonder 
alcohol). Bij 
Victoria kreeg 
ieder team 
25 Van Gogh-
vragen en 
wederom foto-
opdrachten en terug bij ’t Zonneke 
werden de finalespellen gespeeld. 
Team Joris was uiteindelijk het 

winnende team.

Wij bedanken onze sponsors voor hun bijdrage van het afgelopen 
jaar! 

Schouwenaars Bouwbedrijf
Schildersbedrijf Dictus

Volant Interieur Confectie
J & C Verhuur / Wasserij

Hotel-Restaurant De Gouden Leeuw
Drukkerij Vorsselmans

Schildersbedrijf Jan Bastiaansen
Café ‘t Zonneke

Holland Covers Zeilmakerij
Hendrikx Keurslagerij

Drive-In Show Frans van Gorp
Bij de Nonnen

Grand Café De Bocht
Machinebouw Jochems

Café Den Bels
Freson Producties

Joko Autodemontage
De-ICT-OOM

Bouwbedijf John Havermans
Pizzeria Shoarma Luca

Betanco Trailers
JVM

Euro Accountancy B.V.
Bouwbedrijf Winand Van Iersel 

Van de Locht
Tenniscentrum de Leeuwerik

Nouws Mechanisatie BV
Löwensteijn IT

Boomkwekerij Jos Willemsen
H. Verdaasdonk Metaal - Bankwerkerij

Bouw en Visie
Boomkwekerij Gebr. van den Broek

Praktijk voor Mondhygiëne
Zuiderplastics

Boomkwekerij Leenaerts-Halters en Zn
Café-Zaal Victoria

Drive-Inn Show Frans van Gorp
ALL-IN Personeel

Martin Gaus Hondenschool
Telermaat

Dave Mutsters Autoservice
Het Wapen van Zundert

Sponsors en begunstigers

sponsors




