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De eerste zondag van september nadert gestaag en dat betekent 
dat er weer hard gewerkt wordt in de tent en op het veld. 

Ons egeltje begint steeds meer vorm 
te krijgen en het aantal afgelaste 
potloden stijgt met de dag.  Helpt 
Elkander zou Helpt Elkander niet 
zijn als er niet weer eens een nieuw 
machientje gefabriceerd is, namelijk 
een karton-voorvouw-snijmachine, 
waarmee het karton precies op 
maat gemaakt kan worden zodat 
het bekleden van de potloden een 
peulenschilletje is. 

Maar ook op het veld worden 
de handen flink uit de mouwen 
gestoken, want de dahlia’s groeien 
stevig door. Hierdoor moesten er al 
snel touwen langs gezet worden. 

Een paar weken geleden zijn de 
eerste bloemen gaan bloeien, en 
is de veldploeg van hakken naar 
plukken overgegaan.

Er is voor een iedereen wel wat 
te doen op het veld of in de tent, 
en alle handjes helpen. Kom dus 
helpen lassen, kartonnen, plakken, 
plukken, prikken en niet te vergeten 
het laatste weekend tikken! Dan 
kan ons egeltje tot in de puntjes 
afgewerkt worden. Want geen 
inspiratie zonder transpiratie.

De redactie
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Deze keer rijden we naar de Achtmaalseweg, voor een ontmoeting 
met Ellie Backx. Ze woont hier samen met haar man Frank en hun 
zoons Niek en Maik.

Ellie komt oorspronkelijk uit 
Sprundel, maar is vanwege Frank 
naar Zundert verhuisd. Ze woont 
hier nu alweer 22 jaar en werkt 
als medewerkster bloedafname bij 
Diagnostiek Brabant. Ellie werkt 
met name in Goirle, Tilburg en 
Breda. Ze is na school begonnen als 
bejaardenverzorgster en heeft dit 
zo’n 15 jaar gedaan. “De werkdruk 
in de zorg is ontzettend hoog. Ik 
haalde nog wel voldoening uit 
mijn werk, maar omdat je steeds 
minder tijd hebt voor de zorg van 
de mensen voelde het alsof ik 
tekort schoot. Toen de kinderen 
kwamen ben ik me gaan omscholen 
tot doktersassistent. Tijdens mijn 
stage ontdekte ik dat er heel veel 
administratie bij kwam kijken en 
dat trekt me minder dan de omgang 
met mensen en de praktische 
handelingen. Zo ben ik in het 
baantje van bloedprikster gerold.”

Tijdens haar werk ontmoet Ellie 
ontzettend veel verschillende 
mensen. “Omdat veel (oudere) 
mensen regelmatig terugkomen 
voor een controle, kun je er toch 
een soort band mee opbouwen: 
je ziet het verloop van het leven 
en houdt een oogje in het zeil. Ik 
kom ook bij mensen thuis, dus ik 
zie van alles. De afwisseling, de 
mensen en het prikken zelf maken 

het interessant.” Qua hobby’s werkt 
Ellie in hun tuin en gaat ze graag 
met haar man wandelen. Ook staat 
ze weleens op een rommelmarkt 
en gaat ze graag naar cabaret- of 
muziekvoorstellingen in het Chassé 
Theater.

De Tam Tam wordt door Ellie 
helemaal doorgelezen: “Als die 
binnenvalt ga ik er echt even voor 
zitten. Het leest makkelijk en is 
makkelijk vast te houden. Ik vind 
het leuk om te lezen hoe mensen 
de activiteiten hebben ervaren 
en de interviews lees ik graag. 
Ook de ontwikkelingen in de tent 
vind ik leuk, kortom: ik lees alles. 
Ondanks dat we ‘stil’ lid zijn heb 
ik wel interesse in de buurt.” Zelf 
neemt ze eigenlijk nooit deel aan 
activiteiten, maar toen de kinderen 
klein waren gingen ze naar de 
Sinterklaasmiddag en, de favoriet, 
paaseieren zoeken. “Paaseieren 
zoeken vonden de kinderen altijd 
spannend. Ze kwamen ook altijd 
gepakt en gezakt terug.” 

Haar kinderen hebben jaren fanatiek 
meegedaan aan het kindercorso, 
net zoals haar man vroeger. “Van 
het kindercorsoweekend werd 
een heel ritueel gemaakt. Op 
vrijdagavond gingen we altijd met 
het hele gezin bloemen plukken en 

voorgesteld op zaterdagochtend 
kwam iedereen 
vroeg uit bed omdat 
er geprikt en getikt 
moest worden, ook 
opa en oma kwamen 
prikken en tussen 
de middag werd er 
friet gebakken. Op 
zondagochtend kwam 
hun creatie dan uit de 
schuur, een geweldige 
sfeer!”

Voor wat betreft het 
grote corso gaat ze 
traditiegetrouw op corsozaterdag 
prikken in de tent van Helpt Elkander. 
“Ik vind het wel jammer als er tijdens 
het prikken pauze gehouden wordt. 
Ik denk dan: er zijn nu mensen in de 
tent, maak daar gebruik van.” Op 
zaterdagavond gaat het hele gezin 
verschillende tenten langs om daar 
te kijken. Haar kinderen bouwen 
corso bij Laer-Akkermolen. “Toen 
onze oudste zoon een jaar of 12/13 
was, mocht hij nog niet zoveel doen 
bij Helpt Elkander. Hij is toen met 
onze achterbuurjongen (Steven van 
Erck) mee naar Laer-Akkermolen 
gegaan, daar mocht hij veel meer. 
In de beginjaren vond ik dat wel 
vervelend. Als je kind dan op de 
fiets naar de tent gaat, heb je toch 
liever dat die tent wat dichter bij 
huis staat.”

Een andere familietraditie is het 
bekijken van de corsomaquettes 
tijdens de aardbeienfeesten. “De 
kwaliteit wordt steeds beter en de 
concurrentie groter. Vroeger zag 

je wel eens een maquette of een 
corsowagen waarvan je overtuigd 
was dat dat de winnende wagen 
zou worden. Tegenwoordig ligt het 
veel dichter bij elkaar. De ontwerpen 
zijn aan elkaar gewaagd.” Corso 
kijken doet ze met haar man in de 
Veldstraat, waar hij vandaan komt. 
Op maandag gaan ze naar de markt 
en naar het veilingterrein.

Ellie heeft niet echt een favoriet 
type corsowagen. “’Booming City’ 
vind ik de mooiste Helpt Elkander 
wagen tot nu toe, maar ook de 
‘Droogstekke’ van vorig jaar hadden 
wel wat. Eigenlijk maakt het me 
niet zoveel uit: sommige wagens 
spreken met gewoon meer aan 
dan anderen, soms ligt dat aan de 
vorm, soms aan de kleur. De mooiste 
wagen aller tijden vind ik ‘Slotact’.”

De laatste vraag: een ledennummer 
voor het volgend interview? “234.” 
In de volgende editie zullen we zien 
wie dit nummer heeft.
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Donderdagavond 26 maart kwamen 9 vrouwen een paasstukje 
maken.

paasstukjes maken

Deze keer moest je zelf alle spulletjes 
meebrengen. Het was erg leuk om 
te zien wat een verscheidenheid aan 
materialen meegebracht werden: 
(paas)takken, klimop, bloemen, 
kuikentjes, eieren, veren en nog 
veel meer. Dit natuurlijk naast 
basismaterialen als boomschors, 
schalen, kransen en mandjes. De 
dames bleken over veel creativiteit 
te beschikken en gelukkig was 

Carola van Bergen ook weer 
aanwezig om te helpen en om tips 
te geven. Carola, bedankt hiervoor.

Na een gezellige avond waar 
ook volop bijgekletst is, vertrok 
iedereen met totaal verschillende 
bloemstukken huiswaarts. De 
huiskamers zullen met Pasen mooi 
opgefleurd zijn geweest!

Zaterdagochtend 4 april waren de weergoden ons niet zo best 
gezind. Ondanks dat kwamen toch 17 kinderen paaseieren zoeken.

paaseieren zoeken

We kwamen bij de loods samen. 
Hier mochten de kinderen eerst 
kleuren of tekenen totdat iedereen 
aanwezig was.

De paashaas wist ons ook weer te 
vinden en liep gezellig met ons mee 

richting het bloemenveld, waar de 
eitjes verstopt waren in de dreef 
daar. Terug in de loods hebben 
we wat gedronken en spelletjes 
gedaan. Na afloop kreeg iedereen 
een zakje met wat lekkers mee naar 
huis.
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Ook dit jaar hebben we de knollen weer in één dag geplant dankzij 
de massale opkomst van de veldwerkers. Het oppotten en het 
uitplanten van de stek ging ook weer goed. 

Het begin van de zomer was 
erg droog en er viel lange 
tijd geen regen, waardoor 
we het veld flink hebben 
moeten beregenen. Door 
de lange, droge periode 
konden we het onkruid 
wel goed onder controle 
houden. We hebben dit 
jaar het stukje grond 
tegen  de Achtmaalseweg  
weer in gebruik genomen 
en op het achterste veld staat nu 

maïs. Dit hebben we gedaan om 
teeltwisseling te krijgen, zodat we 
een mooi en gezond veld 
houden. Verder  zijn er zo’n 
15 procent minder knollen 
gezet dan vorig jaar.  De 
dahlia’s staan er op het 
moment van het schrijven 
van dit stukje heel mooi 
bij. Inmiddels hebben we 
de eerste bloemen geplukt 
en zijn we gestart met het 
‘droogproject’. Verder is 

er kunstmest gestrooid en wordt 
het veld wekelijks gespoten met 
bladmeststoffen. Ook wordt de 
bladvlekkenziekte nauwlettend in 
de gaten gehouden en eventueel 
bestreden, zodat we dit jaar weer 
een topveld hebben met een zee 
aan bloemen. Tot slot plukken we 
nu wekelijks voor diverse leveringen 
aan de bloemencommisie en voor 
het ‘droogproject’.

De veldcommisie

veldnieuws
Dit jaar hebben wij als buurtschap wederom meegedaan met het 
Zunderts Dahlia Darts Toernooi, georganiseerd door buurtschap 
Klein Zundertse Heikant.

dahlia darts

We zijn met zes teams (25 
buurtgenoten) afgereisd naar de 
tent van buurtschap Klein Zundertse 
Heikant. 

‘s Middags werden vier voorrondes 
gespeeld. Hierin moest je zoveel 
mogelijk proberen te winnen, 
zodat je je kon kwalificeren voor 
de winnaarsronde. Wie niet genoeg 
punten had behaald deed mee aan 

de verliezersronde. 

Drie teams van 
Helpt Elkander 
kwalificeerden zich 
voor de winnaarsronde 
en de overige 3 teams 
hebben meegedaan 
met de verliezersronde. 
In de winnaarsronde, 
waarvoor 16 teams zich 
konden kwalificeren, 
heeft Helpt Elkander 
3 de finale bereikt. 

Zij moesten het opnemen tegen 
Heikant 1, de winnaar van vorig jaar. 

De spannende finale werd 
uiteindelijk gewonnen door HELPT 
ELKANDER! Gefeliciteerd Dre, 
Peter, Will en Etienne! We willen 
graag alle darters bedanken voor 
hun deelname en inzet, graag tot 
volgend jaar.
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in de tent
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We interviewen drie generaties Helpt Elkandernaren. Wellicht 
herkenbaar, omdat het corso toch vaak met de paplepel wordt 
ingegoten. Of is het toch anders gelopen? We vroegen het Jan (81), 
Christel (45) en Anne (15).

g-HE-neratie

De familie Van Aert heeft vroeger 
in Wernhout gewoond, maar toen 
Christel drie maanden oud was, 
zijn ze verhuisd naar de Pauwstraat 
waar ze naast Kees Braat kwamen 
te wonen. En als Rinus Talboom dan 
een paar huizen verder woont word 
je natuurlijk snel gevraagd voor het 
veld.
 
Toch is Jan niet de eerste van de 
familie die betrokken is geraakt bij 
Helpt Elkander. Na wat rekenwerk 
blijkt dat Christel op vierjarige 
leeftijd is begonnen met bloemen 
steken. Kees Braat was destijds 
directeur op de Annaschool, en 
spoorde zo de kinderen aan om 
te komen helpen in het laatste 
weekend. Samen met haar oudere 
zus Esther ging ze naar de tent. Jan 
ging ze wel eens ophalen, maar het 
tentwerk sprak hem niet aan. Vanaf 
toen hij ongeveer 50 jaar oud was is 
Jan naar het veld gekomen. 

Anne was een stuk jonger toen 
ze voor het eerst bij het corso 
betrokken raakte: begin augustus 
geboren en drie weken later in 
de kinderwagen letterlijk de tent 
binnengerold. Daarna is ze altijd 
met Christel meegeweest als er 
koffie gezet moest worden. Later 
ging ze naar het kinderkot. Anne 

was waarschijnlijk niet bij Helpt 
Elkander gekomen zonder Christel. 
Vanuit de basisschool is ze altijd bij 
Wernhout geweest om te steken, 
maar ze denkt dat ze daar niet echt 
actief zou zijn 
geworden.

Anne en 
Christel hebben 
in het begin wel 
samen bloemen 
geprikt, en 
later geplakt, 
tot Anne zelf 
op de steiger 
mocht. Nu gaat 
ze vaak met 
vriendinnen.

Het bloemenveld was meer voor Jan 
en Anne, dat heeft een generatie 
overgeslagen. Toen Anne nog klein 
was, ging ze vaak op donderdag 
naar opa en oma, waar ze soms 
met opa mee naar het veld mocht.
Omdat Jan zijn hart bij het veld ligt, 
en Christel altijd in de tent bezig 
is, hebben zij nooit echt samen 
gewerkt.

Het laatste weekend is het een 
zoete inval in de Pauwstraat. Tot 
ze in groep acht zat, bleef Anne 
al vanaf woensdag voor het corso 

al bij opa en oma slapen. Maarten 
en Irene, de andere kleinkinderen, 
kwamen vanaf vrijdag. Dit was 
altijd erg gezellig. Jan ging met de 
kleinkinderen in de tent kijken, of 
de rest halen in de tent en bleef 
dan altijd net wat langer weg. Nu 
eten Christel en Anne in het laatste 
weekend in de tent, maar daarvoor 
werd samen gegeten bij opa en 
oma. Vaak een grote pan bami, of 
peeënstamp met hakballen.

Op maandagmiddag was de braderie 
vaste prik voor Christel en Anne. Jan 
had zijn eigen corso bij Romantica, 
met de nodige biertjes. Op zondag 
was dat vaak met familie, terwijl 
maandag op pad gegaan werd met 
een aantal veldwerkers. 

In de garage zijn veel 
kindercorsowagentjes gebouwd. 
Christel heeft heel wat jaren 
meegedaan, wat vooral vanuit 
school gestimuleerd werd. Van Jan 
en Net mocht ze altijd meedoen, 
ondanks dat ze niet zo handig 
waren. Dat zorgde ervoor dat er ook 
regelmatig met een loopgroepje 
werd meegedaan in plaats van 
met een wagentje. Jan droeg zijn 
steentje bij aan het kindercorso 
door bloemen te gaan plukken aan 
de Breedschotsestraat. Altijd op de 

fiets! De kinderen moesten wel zelf 
hun wagentje bouwen. 

Anne had meer geluk, die kreeg 
hulp van Dion. Zodra ze kon, mocht 
ze samen met de anderen kinderen 
alles zelf maken. Daar hielp Christel 

wel aan mee. 
Tot aan groep 
acht heeft Anne 
meegedaan, en 
van al die jaren 
zijn er maar 
twee geweest 
dat ze niet in 
de Pauwstaat 
gebouwd heeft.

Als we naar 
de toekomst 
vragen ziet 
Christel Anne de 

catering wel overnemen. Anne wil 
nog wel in de activiteitencommissie. 
Als Jan gevraagd wordt of hij nog 
een keer op het veld wil gaan kijken, 
vindt hij dat maar niets. Als hij gaat, 
wil hij gewoon meehelpen, maar 
veel van zijn groepje van vroeger 
zijn er niet meer op het veld. Christel 
wil ook nog graag een eerste prijs 
samen meemaken en ooit (nu nog 
niet) met haar kleinkinderen naar 
de tent, zodat het corso weer op de 
volgende generatie over kan gaan.
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Hoe heet je? Marijn ten Velde

Hoe oud ben je? 11 jaar. 

Wat zijn je hobby’s? Gitaar spelen, voetbal, lezen 
en buiten spelen. 

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

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

Welke wagen vind je het allermooist? Waarom 
vind je dat? Booming City.
 
Wat vind je leuker, kindercorso of groot corso? Groot corso. 

Wat doe je het liefst bij het kinderkot? Het leukste was het bloemenveld.

Waar kijk jij de optocht op corsozondag? Op het Oranjeplein. 

Wat doe je meestal op corsomaandag? Naar de Efteling.

Wat is je favoriete kleur bloem? Het diepe rode van de salsa.

Wat is het allerleukste dat je al hebt meegemaakt bij Helpt Elkander? Dat 
ik vorig jaar de wagen op mocht.

Wat wil je later graag nog gaan doen bij Helpt Elkander? Duwen en winnen.

Wat vind jij van de wagen die we dit jaar maken? Hij zou best laag kunnen 
eindigen.

Welke kindjes ken je allemaal van het Kinderkot? Ik ken er een heleboel.

aan het woord! In deze editie stellen staan Floris en Marijn ten Velde

Hoe heet je? Floris ten Velde.

Hoe oud ben je? 10 jaar.

Wat zijn je hobby’s? Voetbal en Stokperdje.

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 mag ik op de wagen helpen. 

Welke wagen vind je het allermooist? Waarom 
vind je dat? Booming City.

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? Oranjeplein met vriendjes. 

Wat doe je meestal op corsomaandag? Naar de Efteling.

Wat is je favoriete kleur bloem? Geel. 

Wat is het allerleukste dat je al hebt meegemaakt bij Helpt Elkander?  
Publieksprijs met kindercorso “we zen un bietse vroeg van t jaer”. 

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

Wat vind je van de wagen van dit jaar? Leuk, want ik vind egels leuk. 

Welke kindjes ken je allemaal van het Kinderkot? Job, Teun, Lieve, Ilja

HE-kidz In deze rubriek komen onze HE-Kidz 
in het zonnetje.
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We kijken met deze foto’s weer eens terug op corsojaren die 
geweest zijn.

uit de oude doos

6. De wagen ‘Booming City’, die Helpt Elkander in 2008 een eerste prijs 
opleverde. Op pagina 22-25 blikt Paul Haast terug op dit corsojaar.

3. Helpt 
Elkandenaren 
aan het lassen 
in bouwjaar 
2000.

1. Voorzitter Johan Verheijen in 2001 op de steiger samen 
met andere buurtgenoten. Op de achtergrond staat ‘Zicht 
op de hemel’ in de steigers.

2. De zogenaamde ‘machinekamer’ in 
‘Booming City’ (2008) (zie pagina 22-25).

1

2

5. Figuranten 
op de wagen 
‘ S p e l e n d e 
g e d a c h t e n ’ 
(2000). Het 
ontwerp van 
Barry Joosen 
en Ronald 
van Loon 
leverde Helpt 
Elkander een 
442 punten 
en een 7e prijs 
op.

7. De wagen 
‘Nederland en 
Oranje’ uit 1973. 
Naar ontwerp van 
Leo Havermans 
werd hiermee 
een 2e prijs (455 
punten) behaald. 
De wagen 
paste bij het 
thema van dat 
jaar, ‘Koningin 
Juliana’.

7

4. De tent in 2004, toen ‘Hij 
die wegneemt’ gebouwd 
werd. Uiteindelijk leverde 
deze wagen een 5e prijs op.

3

4

5

6
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Het negende velduitje op rij bracht een 47 tal veldwerkers met 
aanhang naar de Maasvallei in Nederlands Limburg.

velduitje

Volgens het thuisfront regende het 
in Zundert niet, maar wij reden wel 
de regen tegemoet. Met chauffeur 
Patrick van Verhoeven busreizen 
aan het stuur werd in Oud Turnhout 
gids Herman opgehaald, welke 
vertrouwd is met Helpt Elkander, 
want dit was voor hem ook al de 
derde keer. 

In Sevenum, waar onze eerste 
tussenstop was, werd tijdens 
een omleiding ons tijdschema 
in de war geschopt, want een 
nors kijkend dametje in een 45 
km autobrommobieltje nam de 
binnenbocht iets te ruim en knalde 
tegen de zijkant van de bus. Of nam 
onze chauffeur hem iets te krap?

Uiteindelijk maar te voet naar 
Zalencentrum de Wingerd voor de 
koffie en thee met echte Limburgse 
vlaai. Via de Limburgse Peel, een 
nat natuurgebied van 1500 km2,  
langs de hobbelige turfvaart en 
via de veenkolonies Helenaveen, 
Griendtsveen en America (bekend 
van de teelt van blauwe bessen)  
kwamen we veel te laat aan bij onze 
volgende stop, Lottum. 

Gelukkig was het inmiddels droog 
en konden we volop genieten van 
de Rozenshowtuin. Maar hoe de 
gidsen ook hun best deden om het 
mooier de maken dan het leek... de 
rozen stonden nog niet in bloei. 

In vliegende vaart gingen we daarna 
naar Hostellerie de Maasduinen in 
Velden, waar de eigenaar  ijsberend 
op het door de kermis afgesloten 
marktplein op ons stond te wachten.  
Het lekkere diner deed het lange 
wachten vergeten en toen we in de 
bus zaten voor vertrek, kwam men 
nog voor ieder een flesje rozenlikeur 
brengen. 

Rond 16.00 uur waren we eindelijk 
bij het museum “Terug in de tijd” 
in Horn en wat wij als ouderen 
en jonge ouderen te zien kregen 
deed menigeen terugdenken 
aan zijn jeugdjaren. Vooral de 
oude bromfietsen als Zundapp en 
Kreidler deden de mannen onder 
ons dagdromen naar de tijd van 
toen (met lang haar). Helaas stond 
er maar een uur voor dit alles te 
bekijken en was het te veel om hier 
te benoemen.

Rond 17.00 uur gingen we al weer 
richting de Kaasboerin in Postel 
waar een heerlijke koffietafel 
in buffetvorm op ons stond te 
wachten, maar veel kon er niet 
meer bij. Nadat we Herman weer 
in Oud-Turnhout hadden afgezet, 
arriveerden we om 20.20 uur bij de 
tent. 

Op naar het 10e velduitje van 
volgend jaar en misschien heeft 
Krisjan dan wel iets verrassends 
voor ons in petto.
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Paul Haast: “Toen mij gevraagd werd of ik een stukje wilde 
schrijven over een voor mij bijzonder corsojaar, hoefde ik niet lang 
na te denken. Er is één jaar wat voor mij boven alle andere jaren 
uitsteekt; 2008 met Booming City. Met name aan de realisatie van 
het wegennet aan de nachtzijde met behulp van LED’s denk ik nog 
vaak met een big smile terug.”

terugblik

“Nadat Booming City als 
overduidelijke winnaar uit de 
ontwerpverkiezing was gekomen, 
lag Helpt Elkander een aantal 
pittige uitdagingen te wachten. 
Ten eerste moesten de gebouwen 
zodanig in perspectief gebouwd 
worden, dat de illusie ontstond 
dat men zich boven een stad met 
hoge gebouwen bevond. Er moest 
dus diepte gesuggereerd worden. 
Tijdens de voorbereiding werd er al 
goed nagedacht over de realisatie. 
Eerst werd een constructie gebouwd, 
waaroverheen de plattegrond met 
het wegennet (door de bouwers 
ook wel ‘het theezakje’ genoemd) 
gevormd werd. Hierop werden 
met tape de wegen uitgezet, 
waarna de gebouwen op de juiste 
posities geplaatst konden worden. 
Met behulp van referentiepunten 
werden de hoogte en het perspectief 
van de gebouwen bepaald en 
werden ze verder afgebouwd. 
Door steeds het totaalbeeld in het 
oog te houden en indien nodig de 
betonschaar ter hand te nemen om 
te corrigeren (al ging het maar om 
1mm), ontstond de stad zoals de 
ontwerpers hem voor ogen hadden.

De dagzijde van de wagen toonde 

een tafereel van een rivier die zich 
door een wereldstad heen kronkelt. 
Een tweede uitdaging lag in het 
wegennet aan de nachtzijde. De 
ontwerpers hadden bedacht om 
de verkeersstromen tussen de 
wolkenkrabbers met behulp van 
lichtjes weer te geven. Dat was 
snel gezegd, maar nog niet zo snel 
gedaan. Hoewel, na enig overleg 
vielen al een aantal puzzelstukjes op 
hun plaats. Er was berekend dat als 
we de verkeersstromen met behulp 
van LED’s zouden maken, we er zo’n 
20.000 nodig zouden hebben. Barry 
Joosen kon via zijn werk aan LED’s 
komen en Ralf Maas kon via zijn 
werk printplaten voor de LEDstrips, 
bijbehorende besturingen en 
het solderen van de LED’s op de 
printplaten regelen. Voor het 
programmeren van de besturingen 
hadden we een collega van Ralf in 
gedachten. Zodra Ralf een aantal 
LEDstrips machinaal gesoldeerd 
had, konden we die gebruiken voor 
een proefopstelling om te zien hoe 
we ze in de bijtent op de grond 
konden prefabben en hoe we deze 
segmenten later simpel op de wagen 
zouden kunnen monteren. In feite 
werden de verkeersstromen een 
soort looplichten waarbij verkeer 

willekeurig werd aangeboden en 
waarvan de snelheid instelbaar 
was. De verkeersstromen van de 
snelwegen moesten sneller ‘lopen’ 
dan die van de smallere straatjes.

De wegen werden gemaakt van 
dubbele banen betonijzer die 
van ducttape voorzien werden 
om kortsluiting in de LEDstrips te 
voorkomen. Lydia, Dian en Erik 
soldeerden de kabels eraan en 
tyrapten alles vast op de banen. 
De indeling van de LEDstrips op 
de besturing en het verloop en 
de lengte van de kabels voor elk 
segment had ik van tevoren aan 
de hand van de maquette en 
tekeningen in Excel uitgewerkt.
 
Tijd om te testen. Euh... daar 
hadden we de besturingen en de 
hulp van de collega van Ralf voor 
nodig. Op naar RENA om daar de 
besturingen te gaan bekijken en 
een praatje te maken met de collega 
over de programmeerplanning. 
Het werd die avond gaandeweg 
duidelijk dat de realisatie van de 
besturing met behulp van de RENA 
besturingen uitgebreid en complex 
zou worden en dat Ralfs collega 
(geen Zundertenaar en geen 
corsobouwer) het programmeren 
van de besturing niet zo hoog op 
zijn prioriteitenlijst had staan. Ons 
gevoel zei dat we dit in eigen hand 
moesten houden en niet op zijn 
beloop mochten laten. In dezelfde 
periode werkte ik op mijn werk met 
PLC besturingen welke de LEDstrips 
op een simpelere en compactere 
manier zou kunnen aansturen. 

Ik had alleen geen idee of mijn 
werkgever een aantal PLC’s aan 
ons zou willen uitlenen! Ter plekke 
er maar meteen een telefoontje 
met mijn toenmalige manager aan 
gewaagd en hij zei onmiddellijk dat 
we de spullen mochten gebruiken 
die we nodig hadden, mits alles maar 
onbeschadigd retour zou komen. 
Weer een probleem getackeld, 
maar ook een uitdaging erbij; 
nu was ik zelf verantwoordelijk 
voor het juist functioneren van de 
besturing en het programmeren! 
Op een zondagmiddag heb ik thuis 
een basisprogramma geschreven en 
toen dat eenmaal goed in elkaar stak 
was het een kwestie van hetzelfde 
trucje een aantal keer herhalen en 
het wegennet en verkeersaanbod 
op elkaar afstemmen.

Langzamerhand werden meer en 
meer wegen geprefabt welke op 
een speciaal daarvoor gebouwde 
zolder in de bijtent werden gelegd 
en waar ze aan een (duur)test 
onderworpen werden. Tijdens dit 
testen zagen we al wel dat er zo 
nu en dan een witte LED dienst 
weigerde en aanvankelijk dachten 
we dat dit incidenten waren en 
werden de LED’s met de hand 
losgesoldeerd en vervangen door 
een nieuwe. De rode LED’s gaven 
geen enkel probleem, maar toen 
steeds weer en meer witte LED’s 
bleven uitvallen werden we toch 
wel ongerust. Wat blijft er straks in 
godsnaam over van ons wegennet?!
 
Ralf zag maar één oplossing; met 
de hand repareren. Testen. Uitval? 
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In juni was het weer tijd voor het jaarlijkse evenement van 
buurtschap Klein Zundert, Corso Zonder Grenzen. Onze buurt was 
dit jaar met 1 team van 6 personen aanwezig.

zonder grenzen

Er waren verschillende soorten 
spellen waarbij je punten kon halen 
en wie aan het eind bij de top 12 
hoorde mocht meedoen aan het 
finalespel. Tijdens het finalespel 

moest men met een papiertje vol lijm 
van een zeephelling afglijden, met 
dat papiertje onder een net door 
tijgeren en tenslotte het papiertje 
op een bouwhek plakken. Wie het 
meeste papier op zijn bouwhek had 
geplakt had gewonnen.

Helpt Elkander stond op de 11e plek, 
waardoor we net genoeg punten 
hadden om met het finalespel mee 
te doen. Na het finalespel zijn we 
toch 12e geëindigd. Wel was het 
een leuke, sportieve en geslaagde 
dag.

Repareren! Testen. Uitval? Eindeloos 
repareren en niet opgeven! En dat 
heeft hij tot aan de zondagochtend 
stug volgehouden. Hij bleef erin 
geloven. Ondanks de problemen 
werd afgesproken dat we het 
wegennet op de ingeslagen weg 
zouden afbouwen, en mocht op 
corsozondag blijken dat er zodanig 
veel LED’s uitgevallen waren dat 
het er niet meer uitzag, dan zou 
de stekker uit de besturing gaan en 
zouden we zonder verlichte wegen 
rondrijden. Slik!

Hoewel het bouwen van de wagen 
dat jaar goed opschoot was het nog 
een hels karwei om alle wegen op 
de wagen te bevestigen, de kabels 
zo goed mogelijk beschermd naar 
de machinekamer te leiden en 
ze daar nog aan te sluiten en te 
testen. Ook bleek een aantal kabels 
te kort en het verlengen ervan 
vergde extra tijd. Uiteindelijk is er 
ruim 2 kilometer kabel in de wagen 
verwerkt.

Voor de besturing, de 
geluidsapparatuur en het aggregaat  
was er ter hoogte van de tweede 
steiger een verdiepingsvloer in 
de wagen aangebracht voor de 
zogenaamde machinekamer. Op die 
manier zat de besturing centraal 
t.o.v. het wegennet en hadden we 
rondom het onderstel meer ruimte 
voor de duwers.

Het tikweekend was spannend. 
Als er tienduizenden bloemen met 
spijkers rondom het weggennet 
aangebracht worden is de kans 

op beschadiging van de LED’s of 
het doorboren van een kabel niet 
gering. Daarom werd besloten 
om de LED’s regelmatig aan te 
zetten om te kijken of alles nog 
functioneerde en indien nodig te 
repareren. Ook vóór het weghalen 
van steigers werden laatste checks 
gedaan. We konden er daarna 
immers niet meer bij.

Omdat we zoveel problemen met 
de witte LED’s hadden gehad 
en we de levensduur ervan niet 
hoog inschatten, werd besloten 
om op zondagochtend het 
wegennet pas bij aankomst op 
het tentoonstelllingsterrein aan 
te zetten. Zo gezegd, zo gedaan. 
Op het moment dat de stad tot 
leven kwam werden de blikken van 
alle aanwezigen naar de wagen 
getrokken. De nachtkant werkte 
als een magneet, en je zag menig 
bouwer en ontwerper van andere 
buurtschappen denken: ‘Verdomme, 
doar hedde ze wir!’ Dat gaf een 
goed gevoel. Toen ik die ochtend 
door Zundert naar huis fietste om 
mezelf nog even te douchen en om 
te kleden voor de optocht, werd ik 
al diverse malen gefeliciteerd met 
de eerste prijs(!). Ho, ho, zover is het 
nog niet! Maar zou het dan dit jaar 
toch gaan lukken? Kansloos waren 
we  zeker niet. Op van de zenuwen 
reed ik terug naar de wagen en de 
optocht mocht wat ons betreft gaan 
beginnen. Of het aan de regenbui 
van die ochtend gelegen heeft 
of niet, het verbaasde eenieder 
dat we tot dusver nauwelijks nog 
uitval van witte LED’s hadden. 

Viel dan alles op zijn plek? Waren 
dan alle inspanningen niet voor 
niets geweest? Eenmaal met de 
wagen op de Molenstraat was het 
een aanschakeling van ohhh’s, 
ahhhh’s, applaus en complimenten 
gedurende de optocht, hoewel niet 
iedereen de muziek van de wagen 
snapte. Naarmate de afstand voor 
de tweede doorkomst op de Markt 
korter werd, steeg de spanning met 
de meter. We maakten kans, het 
gevoel was goed, maar je weet het 
maar nooit met de jury. De laatste 
meters gleden onder de wagen 
door. Ton en Koen waren aan hun 
praatje over onze wagen begonnen. 
Mijn hartslag ging gevoelsmatig 
richting 200. Hoe lang gaan ze ons 
nog in spanning houden? Plots riep 

Ton uit: “En stoppen maar!!!!”. De 
wagen kwam tot stilstand en de 
duwers vlogen onder de wagen uit. 
Vanuit alle richtingen bestormden 
buurtgenoten de Markt. Op dat 
moment barstten de emoties los. 
Blijdschap, tranen van vreugde, 
euforie, gevoel van trots. We did 
it! De spanning en het gevoel van 
onzekerheid vielen weg. Naast 
de 1e prijs hadden we ook de 3e 
publieksprijs behaald.

Stond Ralf in zijn eerste jaar als 
voorzitter nog op de Markt om de 
laatste prijs in ontvangst te nemen, 
nu mocht hij samen met Johan en 
Ad dé bokaal in ontvangst nemen. 
Wow, ik als ik daar weer aan 
terugdenk…”

Bekijk foto’s van Booming City op pagina 18 en 19.
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Er waren 12 vossen die gevonden 
moesten worden. Elke vos had een 
gebied toegewezen gekregen waar 
hij of zij zich in kon verplaatsen. 
Verschillende groepjes gingen op 
pad om de vossen te vinden. Elke 
vos had één of meerdere letters bij 
zich om aan de groepen te geven. 
Bij terugkomst bij ‘t Zonneke moest 
er van deze letters een zin gemaakt 
worden. Het resultaat van deze 
zondag: 29 deelnemers inclusief de 
vossen, een bijgewerkte tuin, extra 
post die bezorgd was, een schone 
auto en een opgepoetste buggy. 
Het weer was erg goed en er werd 
nog lang nagepraat bij Hugo op het 
terras.

Zondag 28 juni werd er een vossenjacht georganiseerd. Deze 
activiteit kwam dit jaar in plaats van de fietstocht of wandeltocht. 

vossenjacht boerendart
Dit jaar deden we weer met 1 team mee bij de Boerendart van 
buurtschap Veldstraat. We zijn uiteindelijk als 52e geëindigd. 
Het team bestond uit Casper, Tim, Joris en Nick. Bjorn was onze 
teamcaptain en Jaro was de hele dag onze vaste supporter.
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Een paar edities geleden heeft de commissie buurt zich voorgesteld. 
Nu is het de beurt aan de commissie bouwplaats.

bouwplaats

In de winter is onze groep 
elke maandagavond vanaf 
half 7 in de loods te vinden, 
om hier de winterklussen op 
te knappen. De eerste klus 
die meestal na het corso 
op het programma staat, is 
het grondig opruimen van 
de loods, zodat alles weer 
op zijn eigen plek staat. 
Daarnaast zijn we bezig 
geweest met het afwerken 
van de keuken. Zo is er een 
tegelvloer in gelegd (met tegeltjes 
die wat aan de kleine kant waren) 
en heeft de deur van de keuken een 
nieuw likje verf gekregen. Verder 
worden in de winter vaak apparaten 
nagekeken en gerepareerd, zoals 
bijvoorbeeld de compressor, en is 
de bloemenlift afgelopen winter 
helemaal aangepast. 

Ook in de zomer zit de commissie 
niet stil. Zo is een paar weken 
geleden het materiaalhok 

inbraakveilig gemaakt. Niet alleen 
binnen wordt gewerkt, ook het 
terrein rond de tent is onderdeel 
van de commissie. Zo is bijvoorbeeld 
een waterkering gemaakt om het 
regenwater naar de put te laten 
lopen en om zo te voorkomen dat 
nog meer zand vanuit de heg op de 
weg zou spoelen.

Onder de commissie bouwplaats 
valt ook de werkgroep veiligheid. 
Dit niet alleen van de loods, 
maar ook in de tent. Zo zijn er 

afgelopen jaar nieuwe 
brandblussers gekomen en 
hangen er blusdekens in 
de keuken en in de tent. 
Ook is de noodverlichting 
helemaal nagekeken 
en hangt er een nieuw 
noodplan en alarmkaarten 
met alle belangrijke 
telefoonnummers in de 
loods en in de tent. 

Een werkgroep die je 
misschien niet bij de 
commissie bouwplaats 
zou verwachten, is de 
catering. Hier hoort niet 
alleen het koffie zetten 
(zelfs op de “winter-
maandag-avonden”) en 
het schoonhouden van de 
keuken en toiletten bij. Deze dames 
zorgen namelijk ook dat we de hij-
mot-af-dag goed kunnen starten 
met een stevig ontbijt en zowel in de 
tent als op het veld zijn afgelopen 
jaar pannenkoeken gebakken. 
Gehaktballetjes draaien voor in de 
soep, frietjes voor- en afbakken, 
zorgen dat de wagenbegeleiders en 
duwers niets te kort komen, wat er 

ook moet gebeuren, het is altijd een 
gezellige boel!

Er gebeurt dus een hele hoop in de 
commissie bouwplaats. Heb je een 
keer zin om aan te schuiven, ben 
je altijd welkom op de winter-klus-
avonden, elke maandag buiten het 
bouwseizoen!

maquette
Nadat het ontwerp voor ‘Geslepen’ in januari door de buurt gekozen 
was om in 2015 te bouwen, zijn de ontwerpers Joris Verdonck en 
Gijs van den Bemd aan de slag gegaan met het maken van een 
nieuwe, verbeterde maquette. Deze werd op 30 mei aan de buurt 
gepresenteerd.



30 31

op het veld
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In deze editie ontmoeten we Theo van Nederkassel en Etienne 
Hereijgers. We worden hartelijk ontvangen door Theo en zijn vrouw 
José.

De één woont in de Fazantstraat, de 
ander aan de Achtmaalseweg. Dat 
zou een reden kunnen zijn waarom 
ze elkaar nog niet kennen. Ook het 
leeftijdsverschil kan daar een rol 
in spelen. Deze avond leerden ze 
elkaar in elk geval iets beter kennen.

Theo komt eigenlijk nooit in de tent 
en heeft ook geen idee wat Etienne 
zoal doet binnen onze buurt. “Ik 
ga meestal de zaterdag van het 
tikweekend even in de tent kijken 
hoe alles er bij staat, maar verder 
kom ik er nooit. Tenzij ik een verhaal 
hoor op het veld over hoe het gaat 
met de bouw van de wagen, dan ga 
ik soms eens binnen kijken wat er 
waar is van zo’n verhaal en wat ik er 
zelf van vind. Dan kan ik er op het 
veld over mee praten.” 

Theo is van oorsprong geen 
Zundertenaar en vanwege José in 
Zundert komen wonen. “Ik heb ook 
altijd van ’s ochtends vroeg tot ’s 
avonds laat buiten Zundert gewerkt 
en heel lang kende ik hier in de buurt 
bijna geen mens. Ik had me lang voor 
mijn pensioen al voorgenomen: als 
het zover is ga helpen op het veld 
bij Helpt Elkander, dan leer je de 
mensen in de buurt kennen.” Zijn 
kennissenkring is inmiddels flink 
gegroeid!

Etienne is geen hele fanatieke 
bouwer, mede door zijn andere 
hobby’s heeft hij daar ook 
gewoonweg geen tijd voor. 
Daarentegen is hij de laatste weken 
redelijk actief met plakken of 
kartonnen en probeert hij zoveel 
mogelijk uren te prikken en tikken 
tijdens het tikweekend. “Ik ben 
nooit gaan lassen of iets dergelijks. 
Als ik iets doe dan wil ik het ook af 
maken en niet dat ik een week later 
pas weer tijd heb om er mee verder 
te gaan.” 

Etienne is lid van Helpt Elkander, 
omdat dat de buurt is waarin hij 
woont. De rest van zijn familie heeft 
niks met corso en zijn beste vriend 
bouwt bij Veldstraat. “Ik vond dat 
ik moest gaan helpen bij de buurt 
waarin ik woon. Mensen leren 
kennen gaat vanzelf.” Verder maakt 
Etienne deel uit van de werkgroep 
activiteiten en hij probeert om 
sowieso bij alle activiteiten 
aanwezig te zijn. “De keuze voor 
deze werkgroep was voor mij vrij 
logisch, omdat ik ook bij VV Zundert 
in de activiteitencommissie zit. In 
dat opzicht is het bekend terrein.”

Al gaat Theo regelmatig naar het 
veld, hakken is niks voor hem. 
Voor de rest helpt hij o.a. met 
knollen planten, touwen trekken 

gebuurt en bloemen plukken. Werken in de 
tent heeft hem nooit aangesproken. 
Zijn zoon Hans is wel jarenlang 
bouwer geweest bij Helpt Elkander 
en momenteel bij buurtschap 
De Lent. “Vroeger ging ik in het 
tikweekend nog wel eens mee. Ik 
heb ook een keer getikt, maar toen 
ging ik tussen de middag thuis eten 
en toen ik terug kwam hadden ze 
alles er afgehaald omdat er van 

die kleur niet voldoende bloemen 
waren. Toen was het voor mij 
klaar.” Werken op het veld ligt hem 
gelukkig stukken beter. 

Etienne vindt het altijd een mooie 
uitdaging als hij siertikwerk mag 
doen. “Maar ik word ook vaak 
naar lastige hoeken gestuurd of 
naar stukken die ‘blijven hangen’ 
en dat vind ik ook niet erg. Ik zie 
het dan als mijn eigen projectje.” 
Verrassend genoeg heeft Etienne 
ondanks zijn vele bezigheden 
toch al eens een bezoek gebracht 
aan ons bloemenveld. “Ik wist 
altijd al wel dat het ergens aan de 

Achtmaalseweg was, maar dit jaar 
ben ik er voor het eerst geweest 
vanwege het paaseieren zoeken.” 

Omdat we elkaar spreken in 
de week voorafgaand aan de 
‘maquettefeesten’, heeft Theo 
nog niet echt een mening over het 
ontwerp van dit jaar. “Ik heb al 
wel een foto gezien op internet, 
maar pas als ik de maquette heb 

gezien kan ik me er iets meer bij 
voorstellen.” Ook Etienne heeft zich 
er nog niet echt in verdiept. 

Het antwoord op de vraag 
waarom ze beiden actief zijn 
binnen Helpt Elkander, is vanwege 
de gezelligheid. Het nummer 1 
antwoord dat elk interview weer 
terug komt. Etienne: “Ook het feit 
dat je deel uitmaakt van een groep 
en een proces, de saamhorigheid.” 
Theo: “Iedereen weet wel wat te 
vertellen en dan ben je weer op de 
hoogte.” We vragen ons af waar de 
sterkste verhalen verteld worden: 
op het veld of in de tent?
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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
Euro Accountancy B.V.

Bouwbedrijf Winand Van Iersel 
Van de Locht

Tenniscentrum de Leeuwerik
Nouws Mechanisatie BV

Löwensteijn IT
Boomkwekerij Jos Willemsen

Verdaasdonk Hoogwerkers en Metaalbankwerkerij
Bouw en Visie

Boomkwekerij Gebr. van den Broek
Praktijk voor Mondhygiëne

Zuiderplastics
Boomkwekerij Leenaerts-Halters en Zn

Café-Zaal Victoria
ALL-IN Personeel

Martin Gaus Hondenschool
Telermaat

Dave Mutsters Autoservice
Het Wapen van Zundert

Sponsors en begunstigers

sponsors
11 augustus  Kinderkot

13 augustus  Kinderkot

14 augustus   Buurtpromotieavond

15 augustus  Middagprogramma jeugd

15 augustus  BBQ

18 augustus  Kinderkot

20 augustus  Kinderkot

21 augustus   Buurtpromotieavond

23 augustus  Ouder-kind plakochtend

23 augustus  Open tenten route

25 augustus  Kinderkot

27 augustus  Kinderkot

28 augustus   Buurtpromotieavond

30 augustus  Hij Mot Af Dag met 

    middagprogramma kinderen

5 september  Kinderhoek

6-7 september  Bloemencorso Zundert

7 september  Corsolunch en kroegentocht

12 september  Corso afterparty

9-11 oktober  Bouwersweekend

31 oktober  Halloween

activiteitenkalender




