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Ik denk dat iedereen wel bekend is met het sprookje over “het 
lelijke eendje”, waarin een lelijk eendenkuikentje later een sierlijke 
zwaan blijkt te zijn. Zo is het ons dit jaar ook vergaan. 

De ontwerpkeuzecommissie 
presenteert tijdens de 
ontwerpkeuzeavond een ontwerp 
waar menigeen zijn twijfels over 
heeft, namelijk “Geslepen”. Het 
wordt met een kleine meerderheid 
door de bouwers overgenomen. 

Het bouwen is een taaie klus, 
vanwege de hoeveelheid te 
maken en te plaatsen potloden, 
de beweging van deze potloden 
en de kop van de egel en het 
drogen van vele kisten bloemen. De 
opkomst is laag, we lopen uit op de 
planning en er zijn her en der wat 
frustraties. Maar Helpt Elkander is 
Helpt Elkander, dus de blik gaat op 
oneindig en gaan met dat egeltje. 

Ondertussen sijpelen er steeds meer 
berichtjes binnen dat dat egeltje er 
toch steeds beter uit komt te zien en 
we wel eens voor verrassing kunnen 
gaan zorgen. Vooral tijdens het 
tikweekend krijgen we compliment 
op compliment, maar de meeste 
buurtgenoten geloven dit (nog) 
niet. 

Zondagochtend tijdens het uitrijden 
wordt er al veel positiever naar 
onze creatie gekeken. En dan is 
het zondagmiddag, tijd voor de 
tweede doorkomst op de Markt. 
Nadat Wernhout een verdiende 

eerste prijs behaalt, stopt opeens 
de informatievoorziening. Omroep 
Brabant en ook de livestream gaan 
uit de lucht. Het wordt zoeken 
naar informatie via de diverse 
media, maar gelukkig is er ergens 
een speaker met het geluid van 
de Markt. Dus horen we tijdig dat 
we 616 punten behaald hebben en 
daarmee de derde plaats! Tranen, 
kreten van blijdschap en ongeloof. 
Iedereen valt elkaar in de armen en 
viert het bijbehorende feestje. 

Het was een hectisch jaar met een 
niet verwachte, maar achteraf 
wel dik verdiende beloning. 
Iedereen hartstikke bedankt: de 
ontwerpkeuzecommissie (die het 
toch goed gezien had), de bouwers, 
sjouwers, kartonners, plakkers, 
plukkers, prikkers, tikkers, catering 
en zeker niet te vergeten; Joris en 
Gijs. Bedankt voor een prachtig 
corsojaar 2015. Dit hadden we echt 
weer eens nodig.

Veel leesplezier toegewenst!

De redactie
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We blijven aan de Achtmaalseweg, steken over en schuiven deze 
keer aan bij Kees en Gerda van den Broek.

Kees en Gerda hebben drie kinderen, 
waarvan er één nog thuis woont, en 
inmiddels ook al drie kleinkinderen. 
Gerda komt oorspronkelijk uit 
Nijmegen. In de zomer ging ze 
altijd een paar weken op vakantie 
bij kennissen in Zundert. In een café 
aan de Katerstraat heeft ze Kees 
leren kennen. Kees is opgegroeid 
aan de Akkermolenweg, waar zijn 
ouders een bedrijf hadden in onder 
andere aardbeien.

Kees is zijn carrière begonnen in 
de bouw, als opperman. Na vijf 
jaar was het tijd voor iets anders. 
Kees en Gerda kochten in 1976 een 
bedrijf over aan de Achtmaalseweg 
en gingen daar ook wonen. Later 
kwam hier ook de broer van Kees bij 
en ontstond het bedrijf Gebroeders 
Van den Broek. Begin jaren tachtig 
bouwden Kees en zijn broer de twee 
woningen waar ze nu nog steeds 
wonen. Het bedrijf begon met het 
telen van gekoelde aardbeien, 
maar ging al vrij snel over naar een 
boomkwekerij.  Het bedrijf doet aan 
pluggenteelt, wat wil zeggen dat de 
zaden in trays worden uitgezaaid. 
Later worden de planten dan over 
gepot. Gerda helpt mee in de kas. 
Haar favoriete werk is het inzaaien 
van o.a. beukennoten en eikels. 
Kees heeft altijd veel plezier in zijn 
werk en is vooral blij dat hij hierdoor 
veel buiten kan zijn. Vanwege het 

bedrijf was er weinig of geen tijd 
voor hobby’s. Gerda: “Al maak ik 
voor het leggen van puzzels altijd 
tijd, dat is ontspanning.” 

De Tam Tam is in dit gezin wel bekend 
en wordt niet zozeer gelezen, maar 
vooral doorgebladerd. Vooral aan 
de activiteiten, met name voor 
kinderen, wordt aandacht besteed. 
Zelf hebben ze nooit deelgenomen 
aan activiteiten binnen de buurt, 
ook niet toen hun kinderen klein 
waren. De kinderen van Kees 
en Gerda gingen naar speciaal 
onderwijs in Breda en hadden 
daarom vriendjes en vriendinnetjes 
buiten de buurtschap. Kees: 
“Achteraf vind ik het wel jammer 
dat ze geen vrienden hadden hier in 
de wijk. Misschien hadden we daar 
zelf meer aan moeten doen. We 
hadden het altijd maar druk met 
het bedrijf.” Kees is zelf vroeger 
heel actief geweest als corsobouwer 
bij Laer-Akkermolen. In die tijd 
was er nog veel timmerwerk. Hij 
denkt nog graag terug aan het 
jaarlijkse ‘worstenbroodfeestje’. 
Ook als kleine jongen was Kees 
al actief in het corso. Samen met 
jongens uit de buurt bouwde hij 
kindercorsowagens. “We hebben 
een keer een draaiorgel gebouwd. 
Een paar jongens gingen met een 
collectebus rond en we haalden die 
dag 90 gulden op. Dat was voor ons 

voorgesteld en in die tijd heel veel geld!”

Het corsoweekend is voor Gerda en 
Kees vrij eenvoudig en ze krijgen 
geen berg familie over de vloer. 
Ze gaan samen met hun zoon naar 
de optocht kijken, lopen over de 
braderie en gaan weer naar huis. De 
plaats waar ze de optocht bekijken is 
bijna nooit hetzelfde. Als het bedrijf 
het toelaat gaan ze op maandag 
nog naar de wagens kijken op het 
veilingterrein. Beiden hebben niet 
echt een voorkeur voor een bepaald 
type corsowagen, het liefst van alles 
wat. Gerda: “Maar een wagen moet 
wel goed ingekleurd zijn.” Kees: 
“Tijdens de maquettefeesten vind ik 
de ontwerpen vaak niks en met corso 
zie je dat het dan toch hele mooie 
wagens zijn geworden. Ik sta er elk 
jaar weer van te kijken hoe groot en 
mooi alles is en het is prachtig om 
te zien dat alles vooruit gaat zonder 
dat er een tractor voor of achter 
rijdt. Duwers zie ik liever niet in het 
zicht. Ook vind ik het leuk dat Schijf 

en Rijsbergen erbij gekomen zijn, 
met twintig buurtschappen is het 
een mooie optocht.” Een favoriete 
corsowagen aller tijden hebben ze 
niet, maar Kees vindt wel dat zijn 
oude buurtschap Laer-Akkermolen 
heel vaak mooie wagens bouwt.

Ons ‘Geslepen’ egeltje vond Gerda 
wel mooi. Ze miste iets bij de 
potloden, maar kan niet precies 
zeggen wat. Kees: “De beweging 
maakte de wagen heel goed, zonder 
beweging zou dat een stuk minder 
zijn geweest. Het leek allemaal heel 
simpel, maar het maken van zoveel 
beweging is vast heel veel werk, 
daar heb je vakmensen voor nodig. 
Als je tegenwoordig met een wagen 
komt zonder beweging, dan tel je 
haast al niet meer mee.”

Voor het volgende interview kiezen 
Kees en Gerda lidnummer 450. We 
zijn benieuwd bij wie we dan aan 
mogen bellen.
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Zaterdagavond 15 augustus was het weer tijd voor de jaarlijkse 
BBQ van buurtschap Helpt Elkander in de corsotent. 

barbecue

Dit jaar kwamen er 60 buurtgenoten 
naar de barbecue. Rond 18:30 
verzamelden we bij de corsotent. 
Hier werden de barbecues 
aangestoken, zodat iedereen 
zijn eigen stukje vlees zelf kon 
gaan bakken. Voor het spel na de 
barbecue had Dion een muziekquiz 
in elkaar gezet waar jong en oud aan 

mee konden doen. Hierbij moesten 
buurtgenoten muziek herkennen, 
hun muziekkennis op de proef werd 
gesteld, en ze moesten natuurlijk 
zelf een stukje zingen. Al met al 
een hele leuke en gezellige avond! 
Iedereen bedankt en tot volgend 
jaar.

Op maandag 21 september vond de evaluatievergadering van de 
bouw van de wagen ‘Geslepen’ plaats bij ‘t Wapen van Zundert. Er 
waren 32 buurtgenoten aanwezig. Dit zijn de notulen.

evaluatie

Ontwerpkeuze
•	De tijd tussen de kiescommissie 

en de keuzeavond was te lang in 
verband met de kerstvakantie. 
Komend seizoen zal de procedure 
worden aangepast en komt er ook 
verduidelijking ten aanzien van 
de hoeveelheid meer stemmen 
die het winnend ontwerp 
moet hebben. De wijziging(en) 
worden gecommuniceerd aan de 
buurtgenoten. Het al dan niet laten 
vervallen van “blanco” stemmen 
wordt hierin meegenomen.

•	Er wordt in de kiescommissie 
gerouleerd. Belangstellenden 
kunnen zich melden bij de 
coördinator, ter aanvulling of ter 
vervanging van zittende leden.

Voorbereiding
•	Voor het lijmen, spuiten of plakken 

van de laurier had eerder een 
besluit kunnen worden genomen, 
nu is er vroegtijdig getest en advies 
gegeven dat lijmen het mooiste 
resultaat gaf. Later bleek om 
praktische en veiligheidsredenen 
dat lijmen niet mogelijk was. In 
zo’n geval geeft de commissie 
een advies, en neemt het bestuur 
hierover een besluit.

•	De bewegingen en het maken van 
de mal hiervoor is goed aangepakt 
en voorbereid, het plan was er al 
vroeg. Het seriematige werken is 

goed gegaan.
•	De planning mag duidelijker 

opgezet worden, met mijlpalen 
(wanneer een onderdeel af 
moet zijn), en deze wordt dan 
opgehangen in de tent, zodat hij 
voor iedereen inzichtelijk is.

•	Demontabele potloden op de rug 
is een goed idee geweest, en de 
redding om de wagen af te krijgen, 
zaterdag voor corso kon iedereen 
(op steiger, grond en steektafels) 
aan de potloden tikken.

Maquette
•	Er is dit jaar weinig van de 

maquette gemeten, de basis waren 
autocad-tekeningen (doorsnedes 
van het lijf van de egel) van de 
constructie. De maquette was wel 
een goed model.

Bloemen
•	In totaal zijn 717 kisten verse 

bloemen gedroogd.
•	In de laatste week zijn potloden 

bijgemaakt, maar geen 
droogbloemen. Er was rekening 
gehouden door extra te drogen, 
maar uiteindelijk waren er enkele 
kisten te kort.

•	Verse bloemen waren van goede 
kwaliteit.

•	Bij de linkervoorpoot was met 
zilveren spuitbus op verse 
bloemen gespoten, dit was 
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probeersel om de verse bloemen 
op droogbloemen te laten lijken.

Tent zetten
•	Corso kick-off was niet zo druk, al 

met al zijn er ca. 3 weken nodig 
om de tent helemaal compleet 
met electra, licht, blusapparatuur 
te zetten.

•	Alle sponsorzeilen horen 
gelijktijdig opgehangen te 
worden. Dit jaar moest de stelling 
voor de zeilen worden aangepast 
omdat er zeilen bijkwamen, en de 
hoogwerker was niet beschikbaar. 
Komend jaar kan alles in een keer 
worden gehangen. Verder hingen 
de sponsorzeilen er strak in.

Veiligheid
•	De ladder die in de egel zou 

worden gelegd, is daar niet 
terecht gekomen.

•	Er was bij het afbreken van de tent 
een tuigje zonder veiligheidsriem/-
haak. Let op: de tuigjes moeten 
weer worden gekeurd.

•	Voor een tweede trappenhuis zal 
samen met de constructie een 
vergunningaanvraag ingediend 
worden, zodat dit meteen goed is. 
Het is niet zeker dat dit komend 
jaar wordt gerealiseerd.

•	Kan er een smalle trap worden 
gemaakt op de positie van de 
ladders?

Constructie
•	De constructie zat heel goed in 

elkaar en was lastig te slopen.
•	Als er interesse is onder (jonge) 

buurtgenoten om constructie te 
leren lassen, dan kan dit worden 

doorgegeven bij de werkgroep of 
bestuur.

Vormgeving
•	In de potloden zat weinig 

uitdaging voor de vormgevers. De 
meeste vorm zat in de kop. Deze is 
een paar keer aangepast.

•	De bogen (ovalen) waren de vorm 
van het lijf van de egel. Het richten 
en plaatsen van de potloden op 
het lijf was “natte vingerwerk”.

Beweging
•	Een compliment aan werkgroep 

beweging voor de goed op elkaar 
afgestemde bewegingen, met een 
mooi eindresultaat als gevolg.

•	De uiteindelijke beweging in de 
wagen was naar wens van de 
ontwerpers. In eerste instantie 
was bedoeling om minder stekels 
te laten bewegen, maar omdat het 
doorkoppelen van de potloden en 
de “vertraging” zo goed werkte, 
bewogen een groot deel van de 
potloden.

•	De kop was zwaar om te bewegen.

Kartonnen en plakken
•	Het kartonsysteem voor losse 

potloden werkte goed. Hiermee 
is veel tijd bespaard en strak werk 
geleverd.

•	Bij (ver)plaatsen van (getikte) 
potloden bleek soms het karton 
los om het potlood te zitten, 
omdat er geen tyrap om een 
dwarsverbinding in het potlood 
zat.

•	Bij het kartonnen van de potloden 
op de bodem is er een avond nodig 
geweest om de juiste werkwijze te 

bepalen, daarna ging dat goed.
•	Bijzonder om te zien hoe er als 

vanzelf allerlei systeempjes of 
hulpmiddelen door buurtgenoten 
worden bedacht en uitgewerkt.

Tikweekend
•	We hebben een druk en soms 

hectisch tikweekend gehad. Op 
zaterdag is er efficiënt gewerkt en 
ontzettend veel werk verzet.

•	Er was bedacht om al vroeg in 
de week met droogbloemen te 
beginnen, maar doordat er nog 
veel gelast werd viel dit plan in 
duigen en kwam alles aan op 
de laatste dagen. Gelukkig was 
er al wel een begin gemaakt 
om de laurier te plakken met 
dubbelzijdige tape.

•	Proberen volgens opgestelde 
planning te werken in het hele 
seizoen, zodat er wat meer 
structuur in het werk komt.

•	Omgerekend (droogbloemen 
naar vers) zijn er in totaal ca. 1300 
kisten bloemen op de wagen 
gegaan.

•	Zaterdagochtend zijn de 
schafttafels weggehaald en 
daarvoor zijn jukken geplaatst 
om zoveel mogelijk mensen aan 
potloden te kunnen laten tikken.

•	Gastvrijheid naar stekers en 
tikkers toe kan soms beter, met 
aanbieden van drinken. Als er 
op de steiger blikjes worden 
uitgedeeld (dit is met name in 
avond-/nachturen), dan ook bij de 
steektafels rondgaan.

•	Bij de tikbegeleiding was op 
een gegeven moment niet 
bekend wat de bedoeling was. 

De wijzigingen ten opzichte van 
de bespreking met ontwerpers 
was niet gecommuniceerd naar 
alle begeleiders. Aandachtspunt: 
overleg met en communicatie 
naar alle begeleiders.

Corsoweekend
•	Het nieuwe potsysteem is als 

prettig ervaren door eenieder, ook 
al liep het zondag mis doordat 
we laat op de veiling waren en 
de meesten nog even naar huis 
gingen. Maandagavond werkte 
het perfect.

Slopen
•	De wagen zonder bewegers, 

stuurman, boxen, contragewichten 
en aggregaat woog op dinsdag 
13,8 ton.

•	Het slopen is vlot gegaan.

Tent afbreken
•	Bij afbreken van de tent zijn een 

paar handen meer altijd welkom, 
er moet veel worden versjouwd, 
en met meer gaat dit vlotter.

•	Nadeel dit jaar was dat de wagen 
laat klaar was, dus op zondag is 
alleen voorzeil eraf gehaald en 
voorkant steiger afgebroken.

•	Op zaterdag na corso was alles 
opgeruimd.

Evaluatiepunten voor SBZ
•	De optocht duurde te lang.
•	Jammer dat Omroep Brabant stopt 

met uitzenden voor het einde van 
de optocht.

•	De wagens stonden lang klaar 
voor het oprijden bij de Markt.

•	De wagenbegeleiding werd 
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Hierbij de stand van zaken op en rond het bloemenveld.

Na het planten van de knollen en 
het wieden en hakken van onkruid 
werd het weer tijd om bloemen te 
plukken. Ook dit jaar kwamen er 
heel veel bloemen, die we ook weer 
moesten plukken. Hierbij kregen we 
veel hulp.

Dit jaar hadden we ook nog 
een extra uitdaging, namelijk 
het drogen van de bloemen. 
Uiteindelijk hebben we 717 kisten 
met verse bloemen gestoken en 
in gaasbakken te drogen gelegd. 
Tijdens het drogen krompen 
deze bloemen zoveel dat ze 
daarna in slechts 308 kisten 
pasten! Deze zijn allemaal 
op de wagen gebruikt naast 
de ongeveer 600 kisten met 
verse bloemen. Ondanks het 
feit dat we zoveel bloemen 
hebben gedroogd hebben 
we ook aan onze leveringen 
bij de bloemencommissie 

kunnen voldoen. Een groot 
compliment voor iedereen die 
hieraan heeft meegeholpen 
is dan ook wel op zijn plaats!

Een paar weken na het corso 
plukken we nog voor andere 
corso’s, maar beginnen we 
ook al weer aan volgend jaar 
te denken... Eind oktober, 
begin november gaan we 
knollen rooien; welke soorten 
wel of niet? Wat gaan we 

volgend jaar zetten? Wat bestellen 
we? Allemaal zaken die weer op ons 
pad komen.

Terwijl wij weer langzaam van 
het veld naar de knollenschuur 
verhuizen wil ik ook ontwerpers, 
bouwers en iedereen die het mede 
mogelijk heeft gemaakt feliciteren 
met de mooie derde plaats en 
iedereen bedanken voor hun 
bijdrage! 

Tot de volgende keer!

veldnieuwsingesloten door een korps dat 
“terug” komt lopen voor hun 
show. Instructie gewenst aan 
korpsen dat dit tot gevaarlijke 
situaties kan leiden.

•	Ter hoogte van café De Ossekop is 
de tweede doorgang erg moeilijk.

•	Er werden bij het verlaten van 
parcours onzichtbare stempels 
uitgedeeld. Bij terugkomst op 
parcours met deze stempel en 
veilingbandje werd geredeneerd: 
je hebt een bandje, dus mag door.

•	De bedoeling was om tussen 9.00-
9.30 uur op de veiling te komen. 
Echter, bij het oprijden van de 
veiling wilden we presenteren, 
maar de jurering startte pas om 
9.30 uur.

•	Stichting en wagenbegeleiding 
in zelfde kleding, zo is niet altijd 
duidelijk wie in welke functie is. 
Voor de optocht is er zo wel een 
eenduidig beeld en eenheid wat 
betreft kleding.

•	Leveranciers van de veiling reden 
gelijktijdig met corsowagens op 
het veilingterrein?

•	Er was een goed programma 
op de Zonnewende, echter was 
er wel een overlap in hoofdact 
en afscheid van de wagens. Het 
afscheid van de wagens, trofee 
voor de winnaar en de rode 
lantaarn zijn informeel geworden 
en ter invulling aan de betrokken 
buurten.

•	De afsluiting van wegen was 
niet goed geregeld, o.a. via 
Wernhoutsweg en Blauwstraat 
kwamen auto’s bij de veiling of op 
de braderie terecht.

•	De draaimolen naast de tribune 

Oranjeplein stond bijna op de 
Molenstraat, hierdoor vanaf de 
tribune beperkt zicht tijdens 
optocht.

•	Achteraan op het veilingterrein 
mistte de muntverkoop.

Rondvraag
•	De verdeling van het werk op de 

bouwavonden zou een (nieuwe) 
invulling mogen krijgen, zodat 
voor bouwers bekend is wie op 
welke avond de aanspreekpunten 
zijn. In de commissie bouw wagen 
zal dit worden opgepakt.

•	Compliment voor het knappe 
werk van de buurt en ontwerpers 
voor de wagen die op straat is 
gezet, met een mooi resultaat!

•	Voor het tikweekend zouden er 
shirts in plaats van hesjes kunnen 
komen voor de tikbegeleiding en 
kistensjouwers.

•	Gebruik de derde prijs als een 
positieve inbreng voor de 
buurtschap en zet er met z’n allen 
de schouders onder.

•	Er geldt een decibellimiet voor 
het geluid van de wagens. 
Boven het limiet (> 85 dB) moet 
er gehoorbescherming worden 
gedragen op de wagen. Daarbij 
voegt extreem hard geluid niets 
toe aan de wagen. Het is goed 
om dit naast de wagen  te gaan 
meten.

Hartelijk dank voor aanwezigheid 
en inbreng vanavond, en natuurlijk 
voor het bouwen van de wagen.
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corso in foto’s



16 17

Hoe heet je? Lieke Noorden.

Hoe oud ben je? 7 jaar. 

Wat zijn je hobby’s? Hockey.

Met wie ga je naar de tent toe? Meestal met papa 
(Bas Noorden), mama (Bianca Bastiaenen) en 
mijn zusje Suze Noorden.

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

Welke wagen vind je het allermooist? Waarom 
vind je dat? Die van Schijf, Stil-Leven, omdat het mooi was dat uit de 
bloemen vlinders kwamen.
 
Wat vind je leuker, kindercorso of groot corso? Kindercorso. 

Wat doe je het liefst bij het kinderkot? Naar het bloemenveld gaan.

Waar kijk jij de optocht op corsozondag? Ergens aan de kant van de weg 
waar we alles goed kunnen zien. 

Wat doe je meestal op corsomaandag? Naar de veiling toe.

Wat is je favoriete kleur bloem? Knalrood.

Wat is het allerleukste dat je al hebt meegemaakt bij Helpt Elkander? Dat 
we dit jaar heel veel konden doen, zoals het plakken van de potloden 
beneden.

Wat wil je later graag nog gaan doen bij Helpt Elkander? Tikken, en heel 
hard aan de wagen werken.

Wat vind je van de wagen van dit jaar? Heel mooi.

Wat vind je leuk in de Tam Tam? Dat ik nu zelf in de Tam Tam kom te 
staan!

aan het woord! In deze editie leren we Nele Haast en Lieke Noorden

Hoe heet je? Nele Haast.

Hoe oud ben je? 8 jaar.

Wat zijn je hobby’s? Turnen en viool spelen.

Met wie ga je naar de tent toe? Met mama 
(Anouschka Haast).

Wat vind je het leukste om te doen bij Helpt 
Elkander? Tikken (van de potloden vond ik erg 
leuk!)

Welke wagen vind je het allermooist? Waarom 
vind je dat? Booming City vond ik erg mooi door de lichtjes.

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

Wat doe je het liefst bij het kinderkot? Daar ben ik nog nooit naartoe 
geweest.

Waar kijk jij de optocht op corsozondag? Op de tribune. 

Wat doe je meestal op corsomaandag? Dan ga ik met mama naar de 
veiling en naar de kraampjes kijken.

Wat is je favoriete kleur bloem? Wit met een beetje roze (ster).

Wat is het allerleukste dat je al hebt meegemaakt bij Helpt Elkander?  
Tikken en dat we dit jaar derde werden!

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

Wat vind je van de wagen van dit jaar? Hij is erg meegevallen! Leuk om te 
zien! 

Wat vind je leuk in de Tam Tam? Het interview.

HE-kidz In deze rubriek komen onze HE-Kidz 
een beetje beter kennen.
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uit de oude doos

5. Kees Braat op het veld in 1998.

4. ‘Hij die wegneemt’ 
(2004) is hier net de tent 
uitgereden. Het ontwerp 
van Ad Hereijgers en Roel 
Wassenaar leverde Helpt 
Elkander een vijfde prijs 
op.

6. Helpt Elkandenaren vieren feest naar het winnen van de  
eerste prijs met ‘Evenbeeld’ in 1998.

3. ‘Hanengevecht’ uit 1983. Het ontwerp van 
Andre Verheijen sr en Leo Havermans was goed 
voor een negende prijs.

1. Corsozondag in 1981, na de optocht. Helpt Elkander deed mee met de 
wagens ‘Maskerade’ en ‘Tarra-bom, tarra-bom, tarra-bom’.

2. Jac van Hassel 
werkt aan de wagen 
‘Vliegensvlucht-T’ uit 1979. 
De wagen, ontworpen 
door Andre Verheijen jr, 
kreeg een 13e prijs, net als 
de andere wagen van HE 
dat jaar (‘Schaakmat’).

1

2

6

5

3

4
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Meer dan 30 buurtgenoten zaten dit jaar in of onder onze egel. Tijd 
om ze aan de tand te voelen. We stelden een aantal vragen aan 
bewegers Susan Deckers en Niek van Bergen en aan duwers Lars 
Havermans en Peter van Bergen.

in de wagen

Lars Havermans
“Ik ben corsobouwer bij buurtschap 
Helpt Elkander. Dit jaar heb ik naast 
het bouwen ook voor het eerst de 
wagen mogen duwen. Het duwen 
was zwaar en warm, maar ook 
supergezellig. We kregen heerlijk 
te eten en te drinken onder de 
wagen. De wagen was zo zwaar dat 
op sommige punten extra mensen 
mee moesten helpen duwen. Toen 
we de tijdens de tweede doorkomst 
op de markt de punten en de plaats 
te horen kregen waren we allemaal 
zo blij dat het publiek ons kon 
horen roepen van vreugde. Op de 

veiling stonden vele mensen van 
onze buurtschap de wagen op te 
wachten met een warm onthaal. 
Ik zou het volgend jaar zeker weer 
willen doen!”

Susan Deckers
“Ik moest de stekels laten bewegen 
samen met de andere bewegers. Ik 
vond het super leuk om te doen, 
want ik had het nog nooit gedaan 
en wilde het al heel lang een keertje 
meemaken. Het leukste was toen we 
op de Markt kwamen en de uitslag 
te horen kregen. De spanning gaat 
er dan af en het is dan nog mooier 
om te horen dat we derde zijn 
geworden. Het minst leuke was dat 
het soms wel even zwaar was, maar 
iedereen hielp elkaar erdoorheen. 
Ik zou het graag nog een keer doen 
en zou ook nog een keertje willen 
figureren en duwen.”

Niek van Bergen
“Ik moest de kop van de egel 
bewegen. Ik vond het een leuke 
ervaring. Het leukste in de wagen 
was dat ik mocht bewegen en dat 
we met veel mensen erin zaten 
,want daar konden we nog wel 
mee lachen. Het minst leuke was 
dat het zo zwaar en lang was, maar 
ja, als je wilt bewegen moet je de 
consequenties ook accepteren! Het 

was mijn eerste keer en ik zou het 
gerust nog een keer willen doen.”

Peter van Bergen 
“Ik was dit jaar duwer. De reden om 
dit te gaan doen was dat mijn dochter 
Inge wilde gaan bewegen, mijn 
zoon Rick wilde gaan duwen en mijn 
vrouw Marlies en zoon Ron hadden 
tribunekaarten overgenomen. Ik 
bleef dus alleen over om naar de 
optocht te gaan kijken, en omdat 
er nog niet genoeg duwers waren 
dacht ik: laat ik eens gek doen en 
me opgeven om te gaan duwen. 
Was ik toch een beetje in de buurt 
van een groot deel van mijn gezin. 
Ik vond het leuk en een eer om te 
mogen doen. Om de corsowagen 
waar we met z’n allen aan gewerkt 
hebben op deze manier aan het 

publiek te laten zien. Het leukste 
moment was toen we op de Markt 
te horen kregen dat we de 3e prijs 
hadden gewonnen. Iedereen onder 
en in de wagen ging uit zijn dak 
toen we dit hoorden, zeker omdat 
we het niet hadden verwacht. Het 
minst leuke was dat we geen tijd 
hebben gehad om tosti’s te bakken. 
De wagen was heel zwaar waardoor 
we niemand konden missen die 
tijdens het duwen de tosti’s zou 
bakken. Het was de vijfde keer dat 
ik duwer was. Naast dit jaar heb ik 
in 1994 (Levensdans), 1995 (Rodeo), 
1996 (Pazar Alani (Turkse markt)) en 
in 1997 (Het bos van Oeterwaele)  
geduwd. Ik ga het niet nog eens 
doen, vijf keer is genoeg. Maar het 
bloed kruipt waar het niet gaan 
kan…”
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Deze corsomaandag hebben we alweer de derde editie van onze 
gezamenlijke lunch en kroegentocht gehad. 

De eerste avond was het tijd voor 
een quizavond. De quiz stond in 
teken van de wagen en het Van 
Gogh-jaar. Zo kwamen we nog een 
aantal leuke dingen  te weten over 
egels en van Gogh!

De tweede sfeeravond zijn we met 
z’n allen naar café het Zonneke 
gegaan en eenmaal daar werd ook 
nog een spel gespeeld. Dit was een 
zeer geslaagde avond!

De derde sfeeravond was een 
avondje prik. Allerlei lekkere hapjes 
zaten op een prikker en de prikkers 
waren in de vorm van een egel 
geprikt. Op deze avond was er ook 
een quiz, maar dit keer voor de 
ontwerpers. De quiz ging over onze 
buurtschap en we waren benieuwd 
hoe goed onze ontwerpers de buurt 
al kenden. De quiz is gewonnen 
door Gijs en hij kreeg een mooie 
beker. Uiteraard was er ook een 
prijs voor Joris: een prachtige oranje 
lantaarn.  

Tijdens de vierde en laatste 
sfeeravond hebben we allemaal 
gezellig bingo gespeeld Tijdens de 
bingo waren er leuke prijzen te 
winnen in het thema van de wagen.

De sfeeravonden waren weer erg 
gezellig en goed bezocht. Op naar 
volgend jaar!  

Dit jaar zijn er vier sfeeravonden georganiseerd door de werkgroep 
sfeer! Op elke vrijdagavond in augustus was het tijd voor veel 
gezelligheid.

sfeeravond lunch/kroegentocht

Om 12.30 hadden zich 46 
buurtgenoten bij de tent verzameld 
om gezamenlijk te lunchen en na 
te praten over de uitslag. Om ons 
voor te bereiden op een gezellige 
corsomaandag en een goede bodem 
te hebben, had werkgroep sfeer 
(met ondersteuning van diverse 
buurtgenoten, waarvoor bedankt!) 
een lekkere lunch verzorgd. 

Na de lunch zijn we op pad 
gegaan voor de kroegentocht. We 
begonnen met een klein groepje bij 
café De Kerel. Bij café Victoria sloten 
al meer buurtgenoten zich bij ons 
aan en bij café Den Bels waren we 
met een flinke en gezellige groep. 
Voor de laatste figuratieronde zijn 
we met de hele groep naar het 
veilingterrein gegaan en hebben 
zo succesvol de kroegentocht 
beëindigd. 

We willen iedereen bedanken 
voor de gezellige middag en 
hopen volgend jaar weer op jullie 
deelname!
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corso in foto’s
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We buurten over de overeenkomsten en verschillen tussen werken 
op het veld en in de tent. Deze keer met veldwerker Frank Bastiaenen 
en bouwer Marlou de Bie.

Ze zijn beide actief binnen 
buurtschap Helpt Elkander, maar 
hebben elkaar nooit eerder gezien. 
Een eerste ontmoeting dus voor 
Frank en Marlou. Frank verklapt al 
dat hij speciaal voor dit interview 
een plukochtend op het veld heeft 
moeten laten schieten. Voor Marlou 
is het dus al meteen duidelijk dat 
Frank sowieso regelmatig naar 
het veld gaat als er geplukt moet 
worden. Ze denkt dat hij zich ook 
wel bezig houdt met het onderhoud 
op het veld. Frank: “Ja, want na het 
plukken, moeten de dahliaknollen 
uit de grond en gaan ze in kisten 
de schuur in. De knollen moeten 
worden schoongemaakt en om de 
zoveel weken wordt er nagekeken 
of er een rotte knol tussen zit. In 
de winter worden de grote knollen 
gesplitst.” Frank is het hele jaar 
door zo actief mogelijk op het veld. 
“Afgelopen seizoen sukkelde ik wat 
met mijn gezondheid en daarom 
heb ik nu minder geholpen dan ik 
zou willen. Inmiddels gaat het weer 
goed en hoop ik de draad weer op 
te kunnen pakken. Alleen stekken 
doe ik niet, want ik kan niet goed 
lang krom staan.”

Frank komt al jaren niet meer in de 
tent en heeft dan ook geen flauw 
idee wat Marlou zoal kan en doet. 
Marlou: “Ik kan lassen, maar dat 

vind ik niet zo leuk. Verder ben ik 
graag aan het kartonnen, plakken 
of tikken. Als ik mag kiezen ga ik iets 
liever kartonnen dan plakken, want 
van plakken krijg je koude handen. 
Verder vind ik alles in de tent wel 
leuk, zelfs vegen. Sinds begin 
augustus zit ik ook in de werkgroep 
sfeer, deze werkgroep organiseert 
o.a. op een aantal vrijdagavonden 
in augustus wat activiteiten na het 
bouwen in de tent en zorgt dan ook 
voor de hapjes. Ik ben per toeval bij 
deze commissie gekomen, want  ik 
liep toevallig voorbij toen ze aan het 
vergaderen waren. Ze vroegen of ik 
erbij kwam zitten en ik ontdekte 
dat ik het eigenlijk best leuk vind.”

Marlou is zo’n 10 jaar geleden 
verhuisd naar De Berk. De tent van 
Helpt Elkander stond toen nog bij 
haar oma in de straat (Patrijsstraat). 
Haar moeder vond de weg naar 
de tent van De Berk te gevaarlijk 
en zo is ze bij onze buurt terecht 
gekomen. Frank woont al zijn 
hele leven binnen de buurtschap, 
want zijn ouders woonden in de 
Rutvenstraat. “Wij gingen uit school 
naar de tent. We speelden dan op 
de wagen en trapten vaak door het 
karton wat er de dag ervoor door 
de bouwers op gemaakt was. Vanaf 
dat ik een jaar of 12 was, mocht ik 
ook helpen (Helpt Elkander bouwde 

gebuurt

toen ook nog een jeugd-/B-wagen): 
bierdopjes platslaan en zagen, dat 
was heel leuk. Pas toen we wat 
ouder waren mochten we ook 
tikken. Je houdt er in ieder geval de 
jeugd mee van de straat, dat is nu 
nog zo.” 

Frank is dus een veldwerker die 
vroeger ook actief was als bouwer. 
Zou Marlou zich ook kunnen 
voorstellen dat ze later op het veld 
gaat werken? “Als het met een 
gezellig clubje mensen is, dan zou 
dat best kunnen. Uiteindelijk gaat 
het toch vooral om de gezelligheid, 
al is het ook leuk om samen iets 
te maken.” Frank: “We hebben 
gelukkig ook een grote veldploeg. 
Als er met het plukken minder dan 
20 mensen zijn vinden we dat al 
weinig. Da’s een groot verschil met 
sommige andere buurtschappen.” 
Het bloemenveld is ook voor Marlou 
geen onbekend terrein, maar dan 
vanwege het Kinderkot. “Ik ben 
met het Kinderkot een keer of 2, 

3 naar het bloemenveld geweest, 
dat vond ik wel heel erg leuk.” 
Frank komt nooit in de tent, ook 
niet om even te kijken. “Alleen op 
zondagochtend kom ik kijken hoe 
de wagen de tent uit rijdt.” 

Over het afgelopen corso heeft 
Frank een duidelijke mening. Wat 
hem betreft gaat de kwaliteit hard 
achteruit. “Je kunt dahlia’s kleuren 
in alle mogelijke kleuren en tinten, 
dan heb je geen alternatief materiaal 
meer nodig. Een echte corsowagen 
is bedekt met alleen maar dahlia’s 
en heeft geen ijzer of duwers in 
het zicht. Verder vraag ik me af of 
al dat harde geluid nou werkelijk 
iets toevoegt.” Marlou denkt dat 
het themajaar de creativiteit van de 
ontwerpers heeft beperkt. Net als 
Frank ziet ze liever dichte wagens. 
“Alternatief materiaal kan een 
toegevoegde waarde hebben, maar 
soms wordt er teveel van toegepast. 
Bij ‘Geslepen’ kon het nog net.”
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Op zondag 20 september was het de beurt aan de allerjongste 
corsobouwers om hun creaties aan het publiek te tonen. Hier zie je 
een aantal mooie wagens van onze buurtgenootjes! De foto’s zijn 
gemaakt door Erwinnet.nl.

kindercorso
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Frans van Doremalen blikt terug op het voor hem erg bijzondere 
corsojaar 2006.

terugblik

In 2006 vierden we het 60-jarig 
bestaan van onze buurtschap met 
een geweldig feest in de loods van 
v.d. Broek aan de Achtmaalseweg. 
Als grote verrassing werd ik erelid 
van onze buurtschap Helpt Elkander, 
waar ik heel erg trots op ben.

We bouwden dat jaar de wagen 
Pierement en daar kwamen 
figuranten op. Van de ontwerpers 
Barry, Martin en Ronald kreeg ik 
een aantal keer de vraag of ik me 
al aangemeld had als figurant. 
Hierdoor werd mijn twijfel steeds 
groter. Uiteindelijk heb ik toch de 
beslissing genomen om het doen, 
iets waar ik nooit spijt van heb 
gehad.  Je moest, om in aanmerking 
te komen als figurant, auditie  
doen in de school naast de tent in 
de Patrijsstraat. Ik was één van de 
gelukkigen om op de wagen te 

mogen als muziekpoppetje van 
het orgel, samen met onze dochter 
Judith en Miranda Kerstens. 

Toen begon het repeteren. Op de 
orgelmuziek, met mijn 2 bekkens, 
in samenspel met de bel en triangel 
van Judith en Miranda, was niet 
altijd gemakkelijk. Vooral omdat 
ik regelmatig bewust uit de maat 
moest slaan. Na de nodige repetities 
zat ons samenspel er gelukkig 
goed in. Er werden prachtige 
kledingstukken en pruiken op maat 
voor ons gemaakt. We zagen er op 
de grote dag dan ook schitterend 
gekleed en geschminkt uit met z’n 
allen en heel veel mensen herkenden 
me niet eens. Gespannen begon ik 
op corsozondag aan mijn debuut 
als figurant, maar die spanning 
het veranderde al heel snel in 
ontspanning. Dat kwam mede door 

de vrolijke orgelmuziek en positieve 
spontane reacties van heel veel  
buurtgenoten. Tijdens de optocht 
zag je het publiek genieten langs de 
route, wat het spelen alleen maar  
gemakkelijker maakte. En als je dan 
hoort dat je de publieksprijs wint, 
dan kan je corso niet meer stuk. De 
vijfde prijs is dan maar bijzaak. 

Gelukkig mochten we op 
corsomaandag weer figureren, 
want ik had de smaak erg goed te 
pakken. Wat geeft het een kick om 
te mogen spelen voor zoveel gezellig 
en enthousiast publiek. Hoe kon het 

ook anders met zo’n vrolijk deuntje, 
dat vergeet je nooit meer. Een niet 
vergeten vertederend moment op 
corsomaandag was toen een klein 
meisje een bloem naar mij gooide. 
Ik kon hem niet vangen, maar een 
buurtgenoot loste dit op. Daarna 
kwam ze nog een keertje terug 
kijken of ik de bloem nog had, 
wat gelukkig zo was, en met een 
big smile verdween ze weer in het 
publiek. 

Dit corsojaar vergeet ik nooit meer. 
Het was bijzonder, schitterend en 
gezellig. In een woord FANTASTISCH.

31 oktober  Halloween

18 november  Sinterklaasmiddag

21 november  Buurtfeestmiddag + buurtfeest

9 december  Kerststukjes maken

12 december  Seniorenmiddag

12 december  Ontwerpkeuzeavond

8 januari   Nieuwjaarsborrel

2 februari  Jaarvergadering

27 februari  Zwemmen

Begin maart  Paasstukjes maken

26 maart   Paaseieren zoeken

activiteitenkalender
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... is oud gedaan! Bij Helpt Elkander kunnen ook de jongsten volop 
aan de slag. De werkgroep kind & gezin organiseerde ook dit jaar 
weer verschillende activiteiten voor onze HE Kidz.

We hebben zoals ieder jaar de eerste 
avond geverfd. Er was een mooie 
grote egel gemaakt van karton aan 
de zijkant van het kinderkot.

De kinderen hadden dit jaar geluk 
want er was veel plakwerk. Er waren 
heel veel potloden die geplakt 
moesten worden. De overige 
avonden van het kinderkot hebben 
we dan ook veel geplakt. De meeste 
kinderen vonden dit absoluut niet 
erg. Lekker viezerikken! 

Er waren ook ballonnen die geplakt 
konden worden door de kinderen 
die geen potloden wilden plakken. 
Hier konden we dan een egel van 
maken. Na twee keer plakken 
konden de ballonnen geverfd 
worden. 

De tweede dinsdag zijn we naar 
het bloemenveld geweest. De 
meeste kinderen waren hier al eens 
geweest. In kleine groepjes kregen 
ze een aantal vragen. De kinderen 
konden op zoek naar de nodige 
bloemsoorten en kleuren. Aan het 
einde van iedere avond was er nog 
een lekker glaasje ranja en een 
snoepje. 

Alle kinderen bedankt voor het 
komen en zeker tot volgend jaar!

In augustus was het weer zover. Terwijl de grote kinderen en de 
volwassenen aan de wagen bezig waren mochten de kleinere 
kinderen weer zes avonden naar de tent komen voor het Kinderkot.

kinderkot jong geleerd

Wat een goede regeling; kinderen 
vanaf tien jaar op de steiger met 
ouders. Dit doet HE goed! Heel wat 
kinderen komen zo eerder in de 
tent en proeven van het plakken, 
kartonnen, lassen en dit jaar ook 
van het werken met laurier. De iets 
jongere jeugd wil natuurlijk ook aan 
de slag, en om deze kinderen ook te 
laten ervaren wat werken in de tent 
is, kennen we bij Helpt Elkander al 
jaren het Kinderkot. 

Sinds een paar jaar worden de 
kinderkotavonden uitgebreid met 
activiteiten in de weekenden.   
Zo is er dit jaar een ouder-kind 
plakochtend gehouden. Uiteraard 
moesten de vele potloden allemaal 
in het wit papier gezet worden en 
dit bleek een prima klusje voor de 
jongste jeugd van onze buurt!

Daarnaast is er dit jaar op de 
Hij-mot-af-dag een kidsmiddag 
georganiseerd. Samen met de 
ouders, die dan in de tent konden 
werken, was er volop bedrijvigheid. 

Op het voorterrein een partytent 
opgezet waar er een klein egeltje 
gemaakt kon worden. De hele 
middag was gevuld met kleuren, 
egel maken en laurier knippen. 
Omdat het zo warm was werd de dag 
afgesloten met een waterestafette. 
De catering bakte heerlijke friet 
voor ons en het was meer dan 
geslaagd.  Bedankt catering!

Op de tikzaterdag hebben we een 
timmerhoek gecreëerd. Van restjes 
hout, planken en gewapend met 
hamer en spijkers werden er enorme 
creaties gebouwd. Voor de kinderen 
een fijne afwisseling van het 
prikken in de tent en het timmeren 
of kleuren buiten in de partytent. 
Naast timmeren werd er ook nu 
weer gekleurd, geknutseld met 
playmaïs en konden de kinderen 
zich laten schminken door de grote 
meiden uit de buurt! Dikke duim 
voor deze schminkers!

Op naar het volgend corsojaar! 
Dankjewel voor ieders komst!
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We willen alle sponsors bedanken voor het mede mogelijk maken 
van de bouw van “Geslepen” in 2015!

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
Vrijdag 31 juli werd het beachweekend in Loenhout georganiseerd. 
Dit is een jaarlijks terugkerend feestweekend, georganiseerd door 
de jeugdbeweging Chiro Loenhout. 

beachweekend

Dit weekend traden er verschillende 
artiesten op en werden natuurlijk 
de nodige drankjes genuttigd door 
de bezoekers. Voor het tappen 
en verstrekken van deze drankjes 
werd de hulp ingeroepen van 
verschillende verenigingen in de 
buurt, zodat voor Chiro de kosten 
relatief laag blijven en de andere 
verenigingen een leuk zakcentje 
kunnen verdienen. 

Dit jaar hebben wij als Helpt 
Elkander voor het eerst ook ons 
steentje bijgedragen. We zijn met 
25 buurtgenoten naar Loenhout 
gegaan. We werden verdeeld 
over diverse barretjes rondom 

het feestterrein en moesten 
de drankjes doorgeven aan de 
klanten. We mochten zelf ook 
een drankje nuttigen. Dankzij de 
goede organisatie vanuit Chiro en 
de gezellige sfeer is dit erg goed 
bevallen. Wij willen dan ook graag 
iedereen die hieraan meegewerkt 
heeft bedanken voor hun inzet. 
Het is zo goed bevallen dat we als 
buurt graag in de toekomst meer 
van dit soort evenementen willen 
gaan doen en hopen dan ook weer 
een beroep op jullie en op andere 
enthousiastelingen te kunnen 
doen om zo een leuk centje bij te 
verdienen voor de buurt. 




