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Onze HE-kathedraal, annex boothuis of weerhuisje, staat al weer 
enige tijd overeind en er wordt ijverig gebouwd om “Menskracht 
12“ gestalte te geven. Ook op het bloemenveld wordt driftig 
gewerkt om het veld onkruidvrij te houden, de boel te beregenen 
en de dahlia’s te plukken.

De eerste zondag in september 
komt steeds dichterbij, om in 
Vlaamse wielertermen te spreken: 
onze “hoogmis”. Dus kom gerust 
eens kijken in de tent of op het veld, 
er is voor eenieder wel wat te doen 
en we kunnen het niet vaak genoeg 
aangeven, maar vele handen maken 
licht werk. 

Bij de bekendmaking van de 
stoetvolgorde, hebben wij nummer 
2 toebedeeld gekregen. We rijden 
dus lekker vooraan in 2016.

Verder bestaat de buurt dit jaar 
70 jaar en vonden er al diverse 
jubileumactiviteiten plaats. Het 

buurtuitstapje naar Delft, het 
seniorenuitstapje naar het Groene 
Hart en de kindermiddag bij het 
aardbeienterras in Rijsbergen. 
Hierover kunt u verslagen 
terugvinden in deze editie. Maar de 
vaste rubrieken zullen ook dit keer 
ook weer niet ontbreken!

Wij wensen iedereen veel leesplezier 
en misschien zien we u wel in de 
tent of op het veld, of bij één van 
onze georganiseerde activiteiten, 
zoals het bouwersweekend of het 
jubileumfeest.

De redactie

voorwoord
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inhoud

De Tam Tam verschijnt drie 
keer per jaar en wordt aan 
alle leden van buurtschap 
Helpt Elkander toegestuurd.
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Voor de vierde keer op rij bezoeken we voor dit interview een 
woning aan de Achtmaalseweg. Ditmaal worden we verwelkomd 
door Will en Wilma Eestermans.

Will en Wilma wonen samen met 
hun dochters Jaimee en Séline sinds 
2 jaar aan de Achtmaalseweg. Ze 
zijn hier komen wonen omdat hun 
vorige huis niet voldoende ruimte 
had voor hun dochters en het bedrijf 
van Will (Bouw & Visie). Ze voelen 
zich hier erg op hun gemak en 
hebben dan ook geen minuut spijt 
gehad van de verhuizing. 

Bouw & Visie bestaat nu bijna 12½ 
jaar. Will: “Al vanaf mijn 14e jaar 
werk ik in de bouw. Dat is begonnen 
met vakantiewerk en later ben ik 
begonnen als uitvoerder bij een 
aannemer. In 2004 ben ik gestart als 
zelfstandige en maak allerlei werk: 
van renovatie van huurwoningen 
tot grote verbouwingen bij 
particulieren.” Het leukste van 
ondernemer zijn vindt hij het zoeken 

naar mogelijkheden en oplossingen. 
Wilma was vroeger werkzaam bij 
bakkerij Ooms in Zundert, maar 
werkt nu alweer bijna 10 jaar bij 
een transportbedrijf en verzorgt de 
administratie van vrachtbrieven. Het 
leukste aan haar baan vindt ze het 
contact met haar collega’s.

Heel veel tijd voor hobby’s heeft 
dit drukbezette stel niet. Wilma 
kan erg genieten van de tijd die 
ze doorbrengt met de kinderen 
en het wandelen met de hond. De 
grote hobby van Will is darten. Hij 
speelt in maar liefst 3 teams: 2 in 
Zundert en 1 in Breda. Hij heeft 
dan ook 2x met een team van Helpt 
Elkander succesvol deelgenomen 
aan het Dahlia Darts Toernooi van 
buurtschap Klein Zundertse Heikant.

voorgesteld Het buurtblad Tam Tam wordt van 
voor tot achter gelezen. Ze hebben 
er ook expres voor gekozen om 
de papieren versie te ontvangen. 
Wilma: “Via de mail zou ik ‘m denk 
ik niet lezen.” Wilma vindt de 
interviews het meest interessant. 
“En voor de kinderen zijn de foto’s 
heel leuk, vooral als er kinderen in 
staan die ze kennen van school.” 
Will: “Ik vind het buurtblad wel 
belangrijk. Wij doen niet veel aan 
corso, maar het interesseert me wel 
en ik blijf graag op de hoogte.” Als er 
activiteiten voor de kinderen worden 
georganiseerd, proberen ze hier aan 
mee te doen. Wilma: “Vorig jaar 
heb ik tijdens het tikweekend mee 
geholpen met de kinderactiviteit 
en dat vond ik erg leuk. Ik vind het 
belangrijk dat de kinderen kennis 
maken met het corso, het is iets 
waar ze mee opgroeien. Ze willen 
nu al weer naar de tent (half juni), 
maar ze zullen nog even moeten 
wachten.” Will: “Bij het darten 
heb ik gezien hoeveel mensen 
elkaar kennen via het corso, dat is 
onvoorstelbaar. Heel veel jongeren 
kennen elkaar, ook al bouwen ze 
niet bij dezelfde buurtschap. We 
hebben ook overwogen om mee 
te gaan met het jubileumuitje naar 
Delft, maar helaas hadden we geen 
tijd.”

De meeste Zundertenaren bekijken 
het corso jaarlijks live langs de route. 
Will en Wilma hebben jarenlang de 
optocht bekeken op tv. Will: “Je 
hebt het corso wel eens gezien, dus 
je weet hoe imposant die wagens 
zijn en hoe het op je overkomt. Thuis 

in de bank kan ik er minstens net zo 
van genieten en zijn alle wagens 
goed te zien.” Afgelopen jaar zijn ze 
voor het eerst met het hele gezin in 
het dorp naar de stoet gaan kijken. 
Wilma stond op zondag zelfs al vroeg 
bij onze corsotent, te wachten tot 
de wagen de tent uit kwam. Wilma: 
“Ook al ben ik geen bouwer, dan 
krijg ik wel kippenvel.” Wilma houdt 
van kleurrijke wagens en wagens 
met dieren. Wat dat betreft moet 
2016 een prachtig corso worden 
voor haar. Will houdt van alle type 
corsowagens. “Maar het moet wel 
kloppen: een gezicht dat knullig 
gemaakt is of als de beweging niet 
in dienst van de wagen is, dat is 
voor mij een afknapper. De egel 
van vorig jaar (Geslepen) vond ik 
geen hoogstaand idee, maar hoe de 
wagen uitviel in de zon, de geslepen 
delen van het potlood waardoor 
diepte ontstond: dat was echt 
subliem.” De wagen ‘Geslepen’ is 
voor beide de meest favoriete wagen 
die ze ooit gezien hebben. Voor 
Wilma komt ‘Paardenkracht’ op de 
tweede plaats. Wilma: “Misschien 
ook wel omdat ik die wagens in het 
echt gezien heb. De tijger (Moeders 
Kroost) heb ik bijvoorbeeld alleen 
op tv gezien.” Will: “Het grappige is 
ook dat als een egel oversteekt, hij 
vaak wordt platgereden. Nu stond 
er ineens een egel van 9 meter voor 
je neus.”

Voor het volgende interview kiest 
Will een aan het darten gerelateerd 
ledennummer: 501. Zou dit lid ook 
aan de Achtmaalseweg wonen? We 
zullen zien.
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Op 16 april gingen 68 buurtgenoten een dag naar Delft, ter 
gelegenheid van het 70-jarig jubileum van Helpt Elkander.

jubileumuitje

Een bus én klein busje zaten vol 
toen de groep naar Delft vertrok. 
Na een uurtje rijden kwamen we 
daar ook aan.

Vervolgens liepen we naar het 
centrum om met z’n allen een 
boottocht te maken. Eenmaal daar 
moesten we even wachten, wat alle 
Helpt Elkandenaren de gelegenheid 
gaf om de lekkernijen van de lokale 
bakkerij uit te proberen.

De groep werd over twee boten 
verdeeld. Er werd een ronde 
gemaakt door de smalle Delftse 
grachten, met een gids (welke 
ook meteen de stuurman was) die 
verhalen vertelde over Delft, de 
grachten en de geschiedenis van de 
stad.

Heel wat verhalen verder kwamen 
we weer aan land. De rest van de 
dag mocht vrij ingedeeld worden, 
als men maar weer op tijd terug 
was bij de bus. Dat was voor een 
aantal buurtgenoten het signaal om 
richting de Bierfabriek van Delft te 
gaan. 

Anderen beklommen de Nieuwe 
Kerk, wat met een hoogte van 
100 meter één van de hoogste 
kerktorens van Nederland is. De 
wel erg smalle trappen maakten 
de lange klim er niet makkelijk 
op, zeker niet wanneer mensen 
zowel naar boven als naar beneden 
moesten. 

Uiteindelijk zijn de meeste 
buurtgenoten wel op een terras of 
in een café beland (of hebben ze 
er zelfs meerdere bezocht). In het 
gezellige centrum van Delft kwam je 
in ieder geval overal buurtgenoten 
tegen die middag!

Aan het eind van de middag was 
het tijd om weer richting Zundert te 
gaan. Niet iedereen had de tijd even 
goed in de gaten gehouden, maar 
uiteindelijk waren we compleet en 
kon er naar Zundert vertrokken 
worden.

In Zundert werden we verwacht bij 
Happy Garden om de dag af te sluiten 
met een Chinese maaltijd. Hierbij 
schoven 75 buurtgenoten aan en 
kon er nog even worden nagepraat 
over het uitje en natuurlijk ook over 
andere onderwerpen.

Het was een gezellige en geslaagde 
dag. Dank aan de jubileumcommissie 
voor de organisatie!
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Maart
De veldploeg begon de 
maand maart met goed 
nieuws. De veldcommissie 
heeft namelijk alle knollen 
die verkocht konden 
worden ook daadwerkelijk 
verkocht. Deze prestatie is 
natuurlijk voor een groot 
deel te danken aan onze 
veldploeg. Zij zorgden 
ervoor dat de knollen 
goed worden verzorgd. 
De maand maart betekende ook 
een voorzichtige start met de 
werkzaamheden op het veld, 
dat werd omgeploegd. Ook zijn 
deze maand de bestelde knollen 
geleverd.

April
De eerste helft van april stond in het 
teken van de voorbereidingen voor 
het planten van de knollen en de 
stek: potgrond halen, kisten klaar 

zetten. De ontwerpers 
kwamen met een eerste 
schatting van de kleuren 
en het aantal kisten 
dat ze nodig denken te 
hebben voor Menskracht 
12. Op donderdag 21 
april zijn al onze knollen 
geplant. Er waren zo’n 20 
à 25 personen aanwezig 
om deze klus te klaren. 
Een paar dagen later 
was het de beurt aan 
de stekplantjes. Het was 
bijzonder koud (ongeveer 
5 graden en veel regen), 

De lente kunnen we vrij kort samenvatten: deze was vooral 
uitzonderlijk nat. Hieronder kunt u lezen welke werkzaamheden 
onze veldploeg in de periode van maart tot en met juni heeft 
uitgevoerd.

veldnieuws

maar met een extra laag kleding 
heeft de veldploeg meer dan 5000 
stekjes opgepot.

Mei
Nadat alle knollen en stekjes 
waren geplant, werd de kantine 
van de knollenschuur eens stevig 
onder handen genomen door de 
schoonmaakploeg. Verder kwamen 
de eerste dahliaplantjes al met hun 
kopje boven het zand uit samen met 
wat onkruid, dat direct bestreden 
werd. Halverwege mei was de stek 
al voldoende geworteld en kon 
het plastic van de tunnels worden 
afgehaald. De regenbuizen werden 
ingegraven in het veld, al 
zou later blijken dat we 
die nog niet vaak nodig 
zouden hebben. Tegen 
het einde van de maand 
werden de stekplantjes uit 
de potten gehaald en in de 
volle grond geplant. Vanaf 
31 mei wordt er 3 keer 
per week onkruid gehakt: 
op dinsdagochtend, 
woensdagavond en 

donderdagochtend.

Juni
Op dinsdag 7 juni werd er 
niet gewerkt op het veld. 
Een groot deel van onze 
veldploeg ging samen met 
nog wat andere senioren 
uit onze buurtschap mee 
met het seniorenuitje 
naar onder andere Gouda. 
Een aantal dagen later 
is er begonnen met het 
tellen van de opgekomen 

planten: bijna 40.000 stuks. Weer 
een paar dagen later zijn de planten 
terug geknipt. We hopen hiermee 
een betere opbrengst te behalen 
tijdens ons eigen corsoweekend. 
Zoals het er nu naar uit ziet, zal 
het ook in de eerste dagen van juli 
blijven regenen. Tegen de tijd dat u 
de Tam Tam leest, zullen we weten 
of ons beter weer is gegund.

Heeft u vragen, of interesse in de 
werkzaamheden op en rondom het 
veld? Bel of mail dan naar Krisjan 
van Ostaayen 06 – 1235 6448, 
krisjan@helptelkander.nl
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op het veld
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in de tent
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Hoe heet je? Nina Vermeiren.

Hoe oud ben je? 10 jaar.

Wat zijn je hobby’s? Hockey en paardrijden

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

Wat vind je het leukste om te doen bij Helpt 
Elkander? Dat ik dit jaar op de wagen mag 
helpen.

Welke wagen vind je het allermooist? Waarom 
vind je dat? Booming City, omdat de kleuren en lichtjes zo mooi zijn.

Wat vind je leuker, kindercorso of groot corso? Allebei even leuk.

Wat doe je het liefst bij het kinderkot? Knutselen.

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

Wat doe je meestal op corsomaandag? Op de veiling wagens kijken.

Wat is je favoriete kleur bloem? Zalm/roze.

Wat is het allerleukste dat je al hebt meegemaakt bij Helpt Elkander?  Dat 
we derde zijn geworden vorig jaar.

Wat wil je later graag nog gaan doen bij Helpt Elkander? Tikken en plakken 
op de wagen.

Wat vind je van de wagen van dit jaar? Mooi en leuk bedacht.

Wat vind je leuk in de Tam Tam? HE-Kidz.

Onze HE-kidz zijn hier aan het 
woord! In deze editie leren we 
Nina Vermeiren en Jente ten 
Velde een beetje beter kennen.

HE-kidz
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Dit jaar bestaat buurtschap Helpt Elkander 70 jaar! In het voorjaar 
van 1946 richtten bewoners van de wijken Rutven, Slagmoer en 
de Berk een buurtschap op die de neutrale naam ‘Helpt Elkander’ 
kreeg. Later dat jaar werd de eerste corsowagen gebouwd, het 
startsein voor de deelname van Helpt Elkander aan het Zundertse 
corso. Het jubileum is een mooi moment om eens terug te blikken 
op wat er door de jaren heen allemaal gebouwd is.

terug in de tijd

1946 Zwaan van Lohengrin
De allereerste corsowagen die 
door buurtschap Helpt Elkander 
werd gebouwd was ‘Zwaan 
van Lohengrin’. Dit gebeurde 
naast de boerderij van Jan 
Cockx. Het ontwerp kwam van 
Toine van Aert. Op de wagen 
stonden Annie Balemans en Jef 
Meeuwissen als figurant en de 
wagen won een vijfde prijs.

1956 Prinses Roselijn
Tien jaar later bouwde Helpt 
Elkander twee wagens voor 
het corso. De wagens werden 
gebouwd aan de Achtmaalseweg 
60-66. ‘Prinses Roselijn’ was de 
eerste inzending, een ontwerp 
van Toine van Aert. Ria Heynen, 
Annie Godrie en Jeanne Koeken 
figureerden en de wagen won 
een zevende prijs.

1956 Symphonie
Naast ‘Prinses Roselijn’ werd in 
1957 ook de wagen ‘Symphonie’ 
gebouwd. Naar ontwerp van 
Leo Havermans werd met 
deze wagen een tweede prijs 
behaald. Figuranten waren in 
deze tijd bijna net zo belangrijk 
als de bloemen, en hierop 
figureerden Caroline Godrie en 
Corrie Rombouts.

1966 Fantasie rond het sprookje van Assepoester

In 1966 werden bij Frans 
van Look ook weer twee 
corsowagens gebouwd door 
buurtschap Helpt Elkander. 
‘Fantasie rond het sprookje 
van Assepoester’ was de eerste 
van die twee corsowagens. Dit 
onderwerp van André Verheijen 
leverde uiteindelijk een 9e prijs 
op.

1966 Perspectief
Dit was het derde jaar dat 
de wagens het parcours 
aflegden zoals tot en met 2015 
gedaan werd. Ook vond de 
prijsuitreiking destijds al op de 
Markt plaats. ‘Perspectief’, naar 
ontwerp van Leo Havermans, 
mocht daar de 7e prijs in 
ontvangst nemen.
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1976 Helpt Elkander door de jaren heen
Aan de Fazantstraat 4 werd 
in 1976 ‘Helpt Elkander door 
de jaren heen’ gebouwd, een 
wagen waar tijdens het corso 
11 figuranten op stonden. 
De wagen werd ontworpen 
door Leo Havermans en André 
Verheijen sr., en was goed voor 
een vierde prijs.

1976 Vrucht van de lente
In 1976 ontwierpen vader en 
zoon tegelijkertijd voor Helpt 
Elkander. ‘Vrucht van de lente’ is 
namelijk een ontwerp van André 
Verheijen jr. Beide hadden al 
eerder voor Helpt Elkander 
ontworpen, maar nooit eerder 
tegelijk. ‘Vrucht van de lente’ 
behaalde een achtste prijs. 

1986 Schone Slapers
Op de hoek van de 
Leeuwerikstraat en de 
Patrijsstraat werd in 1986 
‘Schone Slapers’ gebouwd, naar 
ontwerp van André Verheijen 
jr. Deze wagen won de ‘Ereprijs 
van de Stichting Oranje Comite 
Zundert’ en kreeg een vijfde 
prijs.

1986 Corso Zundert, 50 jaar jong
De tweede wagen van 1986 
was ‘Corso Zundert, 50 jaar 
jong’, een ontwerp van Rinus 
Talboom. Waar Helpt Elkander 
haar 40-jarige jubileum vierde, 
bestond het corso namelijk al 10 
jaar langer. De wagen kreeg een 
19e prijs. In het najaar van 1986 
werden de dahliaknollen voor 
het eerst binnen opgeslagen.

1996 Pazar Alani (Turkse markt)
Voor het 50-jarig jubileum van 
Helpt Elkander werd uitgepakt 
met een feestelijke wagen vol 
figuranten. Dit ontwerp van 
Barry Gommers was het eerste 
dat met inspraak van de leden 
werd gekozen. Naast een 3e 
prijs, werd ook de Ereprijs 
van de gemeente Auvers-sur-
Oise, de Figurantenprijs én de 
Publieksprijs gewonnen.

2006 Pierement
Waarschijnlijk kun je het deuntje 
van ‘Pierement’ nu nog steeds 
meeneuriën. Tien jaar geleden 
werd uitgepakt met een 9 meter 
hoog draaiorgel. Naar ontwerp 
van Barry Joosen, Ronald van 
Loon en Martin Straver werd 
met ‘Pierement’ een vijfde prijs 
en 1e publieksprijs behaald.
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Op 7 juni vond het tweede jubileumuitje ter ere van het 70-jarig 
bestaan van Helpt Elkander plaats. De senioren van de buurt gingen 
op pad richting het Groene Hart.

jubileumuitje II

Om 8.00 uuur hadden 55 oudere 
buurtgenoten, inclusief 3 personen 
van de organisatie, zich verzameld 
op de bouwplaats voor het 70-jarig 
jubileum senioren-uitstapje van onze 
buurt. Iedereen was tijdig aanwezig 
zodat onze Verhoeven bus op 
tijd op weg was. 

Onze gids was wederom onze 
Belgische vriend uit Turnhout, 
Herman. Deze vertelde ons 
namelijk voor het vierde jaar 
onderweg leuke feitjes en 
weetjes over onze reisroute en 
wat zich daar bevindt.

Rond 9.30 uur kwamen we aan 
in Gouda, waar een lekker kopje 
koffie en appelgebak met slagroom 
op ons stond te wachten. Zo kon 
iedereen even op adem komen 
van de enerverende busreis. Na 
deze lekkernij startten we met een 
stadwandeling c.q. rondleiding. 
Hierbij werd de grote kerk (de 

grootste kerk van Nederland) 
bezocht, alsmede de kaaswaag 
en het stadhuis. Ook kwamen 
we meer te weten over de 
grote Nederlandse geleerde 
Erasmus, die enige tijd in Gouda 
gewoond heeft.

Hierna volgde een kleine busreis 
door het Groene Hart (midden 

in de randstad), en dan met name 
het ingepolderde Haarlemmermeer. 
Vervolgens mochten we aanschuiven 
aan een lekkere koffietafel in de 
buurt van Lisse. Hier kregen we 
een lekkere kop tomatensoep en 

broodjes met diverse soorten beleg.

Daarna stapten we weer terug in 
de bus om naar Warmond te gaan. 
Onderweg bleek dat onze Belgische 
chauffeur Saladin zijn vak goed 
verstaat, want we kwamen zonder 
schade via onze route met diverse 
obstakels aan in de haven van 

Warmond.

Onze rondvaartboot had een half 
uurtje vertraging opgelopen dus 
eenieder had wat tijd voor zichzelf. 
Sommigen gingen wandelen of een 
biertje drinken. Anderen rustten 
lekker uit in het zonnetje of in de 
schaduw, want het was die dag 
schitterend weer.

Om 15.15 uur zat iedereen in de 
rondvaartboot en vaarden we door 
de waterrijke omgeving van het 
Groene Hart. Dat het op de boot 
wel erg gezellig was, bleek wel 
uit het feit dat we onderweg nog 

even aan moeten meren om 
extra bier in te slaan. Tijdens 
de rondvaart kregen we van 
de kapitein allerlei feitjes te 
horen over de plaatsen waar 
we langsvaarden. En na diverse 
biertjes meerden we weer aan in 
Warmond. Iedereen weer terug 
de bus in en op naar “de Engel” 
in Terheijden. Vanwege files en 

wegwerkzaamheden kwamen we 
iets later aan dan verwacht, maar 
de maaltijd was goed verzorgd en 
lekker.  Na een kort reisje terug met 
het inmiddels beruchte rondje van 
de zaak over de rotonde bij de Bie 
kwamen we rond 21.30 uur weer 
aan bij de bouwplaats.

Iedereen keerde weer voldoen 
huiswaarts na een gezellig uitstapje. 
Ik wil alle aanwezigen nog hartelijk 
bedanken voor deze mooie dag, 
waar ook wij als organisatie met 
plezier op terug kijken.
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Zundertse Dahlia Darts Toernooi
Net als vorig jaar waren we met zes 
teams naar de tent van de Heikant 
gegaan om zoveel mogelijk prijzen 
mee naar huis te nemen.

Eerst werden er een aantal 
voorrondes gespeeld. Om te 
kwalificeren voor de winnaarsronde 
moest er zoveel mogelijk worden 
gewonnen. Wie niet gekwalificeerd 
werd voor de winnaarsronde 
deed nog altijd mee aan de 
verliezersronde. Helpt Elkander deed 
mee aan de winnaarsronde  en werd 
daar derde. In de verliezersronde 

werd door een ander team van 
HE de finale verloren. We willen 
graag alle darters bedanken voor 
hun deelname en inzet, graag tot 
volgend jaar!

Boerendart
Bij de Boerendart deden dit jaar 2 
teams mee van Helpt Elkander. Na 
een gezellige middag heeft Helpt 
Elkander 1 de 100ste plaats behaald 
en is Helpt Elkander 2 op plaats 76 
geëindigd. In totaal deden er 104 
teams mee. Nick, Tim, Erik, Kevin, 
Casper, Jaro, Krisjan en Bjorn: 
bedankt voor jullie deelname!

Op maandag 16 mei deed Helpt Elkander weer mee met het 
Zundertse Dahlia Darts Toernooi van buurtschap Klein Zundertse 
Heikant, en op zondag 3 juli deden we ook mee bij de Boerendart 
van buurtschap Veldstraat.

(riek)darten
Dit jaar werd voor de eerste keer een commissiedag georganiseerd. 
Zoals de naam al zegt, werd deze middag voor alle commissieleden 
georganiseerd. 

commissiemiddag

In de (nog net niet helemaal dichte) 
tent waren verschillende oud 
Hollandse spelletjes opgezet door 
de organisatie. Na binnenkomst 
met koffie en een lekkere koek 
werden zeven groepjes geloot, 
waarna in deze groepen alle 
spelletjes gespeeld konden 
worden. De organisatie deed zelf 
ook mee. Scheidrechters waren 
er niet, er werd vanuit gegaan 
dat iedereen even eerlijk zou 
spelen (of allemaal even vals). 

De groepjes konden onder andere 
doolhoven tekenen (in een 

spiegelbak), bigbag lopen (op 
verschillende manieren), stokken 
vangen (soms allemaal tegelijk), 
bel gooien (wat nog niet mee 
viel), sjoelen (met een sjoelbak 
die soms niet helemaal waterpas 
lag) en bierpulschuiven (tot óver 
het randje van de tafel) Na (een 
wat dubieuze) puntentelling, 
bleek het groepje van Elly, 

Niels, Denise, Chantal en Bianca 
gewonnen te hebben. Omdat de 
organisatie uitgesloten was van 

winst, gingen de eerste vier er 
met de prijs vandoor. Naast de 
hoofdprijs (3 bakken Schultenbrau) 

mogen zij ook volgend jaar de 
commissiedag organiseren!

Samen werd deze middag 
afgesloten met een frietje 
en snacks uit de frietwagen. 
Iedereen bedankt voor deze erg 
gezellige dag!
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“Mijn terugblik voert ons terug 
naar het jaar 1996, naar de wagen 
“Pazar Alani” (de Turkse Markt), 
een ontwerp van Barry Gommers.

Het begon allemaal op feestje 
rond het 50-jarig bestaan van onze 
buurtschap. Ron Schijfs benaderde 
mij of ik interesse om op deze 
wagen te figureren. Eigenlijk 
bedoelde Ron om op deze wagen te 
acteren, want dit ontwerp stond of 
viel met de act van de figuranten. Ik 
had een paar jaar in het HE cabaret 
gespeeld, dus mijn keuze was snel 
gemaakt. Op de eerste samenkomst 
werden de rollen verdeeld en ik 
werd tapijtverkoper. 

Er volgden nog diverse repetities 
onder de bezielende leiding van 
Ron Schijfs en Ron Schellekens, en 
zo werd de act tot in de puntjes 
geperfectioneerd. Ik moest mijn 
tapijten proberen te verkopen 
aan de passerende marktgangers, 
maar dit moest wel allemaal in 

het Turks. Nu heb ik een redelijke 
talenknobbel, maar dit was toch wel 
even heel wat anders. Toch lukte het 
iedereen zijn “Turkse” rol eigen te 
maken. Heidy, Ilse en Miranda waren 
mijn potentiële kopers. En bij wie 
voor de rest passeerde probeerde ik 
de aandacht te trekken.

Corsozondag, verzamelen bij 
garage Godrie, voor het schminken. 
Nog even een snelle hap, maar door 
de zenuwen kreeg ik geen hap 
naar binnen. Omkleden dan maar, 
in de kledij van de jaren stilletjes, 
compleet met harembroek, Turks 
kalotje, foute sokken en dito 
sandalen. Ik had een mooi Turks 
ringbaardje laten groeien, dus mijn 
outfit was compleet. Op de veiling 
nog even de peptalk van Ron: wat er 
ook gebeurt, altijd in je rol blijven.  
En aan de gang.

Wij vertrokken als nummer 12, en ik 
rammelde continu mijn riedeltje af; 
Bayan, Bayan, yapildi ihi. Pahali deyl 
(of zoiets dergelijks). De weergoden 

Ad Michielsen blikt terug op het jaar 1996, toen Helpt Elkander haar 
vijftigjarig jubileum vierde met de wagen “Pazar Alani”.

terugblik waren ons minder gunstig gezind 
dan het publiek, want we kregen 
enkele stevige buien op ons dak. 
Dit maakte het voor de duwers 
niet makkelijker op, want deze 
wagen liep al slecht vanwege het 
overhangende stuk en het daarvoor 
geplaatste contragewicht. De extra 
hoeveelheid regenvocht maakte 
dit alleen nog zwaarder. Maar het 
publiek was erg enthousiast, want 
onze strak geregiseerde puinhoop 
leek op een echte Turkse Markt met 
diverse verkopers, marktgangers, 
bedelaars en schoenenpoetsers. Dat 
alles met Turkse achtergrondmuziek.

Bij de tweede doorkomst gierden 
de zenuwen door mijn keel, maar 
ik bleef koste wat het kost in mijn 
rol. Staat Twan Toet ineens met een 
camera recht voor mijn gezicht, en 
ik maar stug door blijven spelen. 
Om van hem af te komen wierp ik 
nog even “Tourist” met een Turks 
accent toe, om daarna snel naar de 
andere kant van de wagen te lopen.  

Toen hoorde ik dat we de derde 
plaats behaald hadden, en ook de 
figuranten- en eerste publieksprijs! 
Iedereen gaat uit zijn Turkse dak. 
Omhelzingen, felicitaties en zelfs 
een traantje wegpinken. Op de 
terugweg naar de veiling nog 
fanatieker je rol spelen en ook in de 
figuratieblokken op corsomaandag, 
waar het toegestroomde publiek 
mischien nog wel enthousiaster was 
dan op zondag. Want zodra wij van 
start gingen, leek onze wagen net 
een magneet die al het publiek van 
de veiling naar zich toe trok. Ik heb 
de longen uit mijn lijf geschreeuwd. 
Dit heeft me wel drie dagen mijn 
stem gekost, maar dat had ik er 
graag voor over. 

Het was een onvergetelijke 
ervaring. Ik wil iedereen nog eens 
bedanken, Barry, Ron en Ron en 
al mijn medespelers. En als ze mij 
nog eens zouden vragen (ook na de 
Verffabriek) dan zou ik meteen ja 
zeggen.”
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Op zaterdagmiddag 18 juni was het tijd voor de derde 
jubileumactiviteit: een middag voor de kinderen! Op deze middag 
werd het aardbeienterras in Rijsbergen bezocht.

jubileumuitje III
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Bianca vraagt zich af of het in de 
winter koud is in de knollenschuur 
bij Wim van Aert. Riny: “Nee hoor, 
je neemt gewoon een extra vest 
mee.” Later in het gesprek vertelt 
hij terloops dat de schuur voorzien 
is van vloerverwarming! Er wordt 
gelukkig goed voor onze veldgroep 
gezorgd.

Riny kan zich niet voorstellen 
dat hij niet aan het corso mee 
zou helpen: “Dat zit er gewoon 
ingeworteld. Ik heb het van mijn 
ouders meegekregen. Mijn kinderen 
waren ook heel fanatiek en ik zie 
het nu ook bij mijn kleinkinderen 
van 3 en 6, die vragen al of ze dit 
jaar weer mogen gaan prikken en 
ze wisten de titel van de wagen 
voordat ik die wist.” Bianca: “Op 
mijn werk praat ik bijna elke dag 
over het corso. Collega´s vragen 
nu zelf of ik nog nieuwe foto´s 
van de wagen op mijn telefoon 
heb. Ze zijn heel geïnteresseerd.” 
Riny: “Waarschijnlijk straal je dat 
ook uit. Ik vind het heel positief 
dat er zoveel jeugd in de tent is. Ik 

vind (sier)tikwerk heel leuk om te 
doen, maar ik ben een aantal jaren 
geleden bewust plaats gaan maken 
voor de jeugd. Het was dan zo druk 
op de steigers dat je er amper nog 
tussen kon.  Dan ging ik maar op 
de grond iets tikken. Alhoewel ik 
met ´Droogstekke´ weer wel op de 
steiger heb gestaan.”

Wat zijn de favoriete klusjes? Riny: 
“Bloemen plukken vind ik het aller-
leukst. Je hebt al die maanden 
gewerkt om ervoor te zorgen dat 
er dahlia´s gaan groeien. Dan zie 
je die zwerm met bloemen en dat 
is geweldig. Onvoorstelbaar dat 
er zoveel bloemen uit die knollen 
komen.” Bianca vindt gastvrouw 
zijn hartstikke leuk om te doen. “In 
het tikweekend komen er allerlei 
mensen kijken. Ook mensen die in 
de omgeving van Zundert een hotel 
geboekt hebben en op zaterdag 
een kijkje nemen in de tenten. Je 
mag ze vertellen over jouw passie. 
Mensen zijn heel geïnteresseerd in 
wat wij doen.”

Twee buurtgenoten die bijna naast elkaar wonen, hoe goed kennen 
ze elkaar eigenlijk? Het woord is aan Riny Kerstens en Bianca 
Braspennincx.

Riny kent vooral de moeder van 
Bianca (Silvy) en heeft Bianca pas de 
laatste paar jaren in de tent gezien. 
Bianca: “Dat kan kloppen, vanaf ‘De 
Verffabriek’ ben ik veel meer gaan 
bouwen. Daarvoor kwam ik alleen 
de laatste weken.” Bianca weet 
wel dat Riny af en toe in de tent 
komt kijken, maar niet dat hij en 
zijn vrouw Rita de ouders zijn van 
Roland en Renate. Bianca: “Ik weet 
eerlijk gezegd pas sinds vorig jaar 
dat ze broer en zus zijn!”

Fleur Bastiaansen heeft er voor 
gezorgd dat Bianca de tent van 
Helpt Elkander binnen kwam. “We 
gingen samen naar het kinderkot 
en na de lagere school gingen we 
helpen met pappen en plakken. In 
het jaar van ‘Booming City’ (2008) 
heb ik een lascursus gevolgd en zo 
ben ik steeds meer gaan doen in de 
tent.” Bianca is als bouwer op vele 
fronten inzetbaar:  “Vormen is niet 
mijn ding, maar ik kan wel heel goed 
vuillakken.” Verder is ze coördinator 
van de commissie buurt, waaronder 
o.a. de werkgroep gastheerschap 
en de werkgroep sfeer vallen. 
“Vorig jaar heb ik een keer mee 
geholpen met het kinderkot en met 
de commissie sfeer verzorgen we 
de aankleding van de koffiehoek 
en organiseren we een aantal 
vrijdagavonden in augustus iets 

leuks. Tijdens de laatste 2 weken 
ben ik zo’n 3 à 4 dagen gastvrouw 
in de tent.” Nu begint er een lampje 
te branden bij Riny. “Daar ken ik je 
van, dat heb ik inderdaad gezien.”

Riny is van de generatie dat je 
alleen in de tent mocht komen van 
de buurt waarin je woonde. “Ik 
ben geboren in Wernhout, maar 
vrij kort daarna zijn we verhuisd 
naar de Achtmaalseweg en daarom 
bouwden wij bij buurtschap Poteind. 
Mijn vader was heel fanatiek. Ik 
ben bij die buurt figurant en duwer 
geweest. Tikken mocht ik alleen 
omdat mijn vader er ook bij was. 
Later zijn we verhuisd naar de 
Plataanstraat en hoorden wij bij 
buurtschap Veldstraat. In 1973 ben 
ik met mijn vrouw binnen Helpt 
Elkander komen wonen en zijn we 
daar gaan helpen.” Riny werkt nu 
sinds een jaar of 8 op het veld. Hij 
helpt mee met alle werkzaamheden 
die gedaan moeten worden. “Toen 
ik bij de veldploeg begon wist ik 
van niks. Ik had geen idee hoe alles 
in zijn werk ging. Hakken, palen 
zetten, touwen trekken, het was 
allemaal nieuw voor mij. Als je in 
de veldploeg zit, houd je dat elk 
jaar ongeveer driekwart jaar bezig. 
Daar had ik geen erg in toen ik er 
aan begon. Gelukkig hebben we 
een hele grote en gezellige groep.” 

gebuurt
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Zon, gezelligheid en lekker eten, de perfecte ingredienten voor de 
jaarlijkse barbecue met de buurt; dit jaar in combinatie met een 
fietstocht.

fietstocht / BBQ
Nu mag jij aan het werk! Vul deze woordzoeker in, geheel in Helpt 
Elkander stijl!

woordzoeker

BLIKSEM 
CORSO 
DAHLIA
DONDER 
DUWERS 

FIGURANTEN
GOLVEN 

HELPTELKANDER 

JUBILEUM
KINDERKOT 

LASSEN 
MENSKRACHT

ONWEER 
PAARS 

PLAKKEN
ROZE 

STORM 
TENT

TWAALF 
WIT 

WOLKEN
ZEVENTIG 

ZWART

De fietstocht
Het was zondag 17 juli om 12:45 
of de eerste mensen meldde zich 
al voor de fietstocht van HE. In een 
vrij korte tijd stond er een man of 
10/15 om een ronde te gaan fietsen. 
Ze hadden de keuze uit een route 
van 14 kilometer en een route van 
28 kilometer. De grote route ging 
als een tierelier. Hierdoor  waren 
er een paar mensen die dachten 
mwah als niemand de kleine route 
gaat doen, dan fietsen ook wij maar 
de grote route. En jahoor, tussen 
13:00 en 14:30h fietste uiteindelijk 
niemand de kortere variant. Naast 
heerlijk fietsen door onder andere 
de Ruchphense bossen, zijn ook 
heel wat terrasjes meegepakt! 
Uiteindelijk hebben 39 mensen 
meegefietst, waarvan 35 de 28km 
en 4 de 14km.

De barbecue
Na het fietsen was er een gezellige 
barbecue. Hierdoor was er tijd 
genoeg om lekker over de bouw van 
de wagen en vanalles en nog wat te 
buurten. Het vlees smaakte heerlijk 
en is dan ook bijna allemaal op 
gegaan. Op een gegeven moment 
begonnen mensen een kaartspel te 
spelen, waarna werd gestart met 
ezelen; dit was een groot succes 
(zie de foto hieronder). Uiteindelijk 
was het weer heel gezellig en dat 
betekende ook dat de tent pas om 
2 uur sloot, naja iets later want 
de muziek stond nog aan toen de 
laatste hun fiets wilden pakken.
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28 augustus  Hij-mot-af-dag (+ kinderactiviteit)

3 september  Corsozaterdag (+ kinderactiviteit)

4 september  Corsozondag

5 september  Corsomaandag lunch en  

    kroegentocht

10 september  Corso afterparty

30 september  Bouwersweekend

t/m 2 oktober  

8 oktober   Jubileumfeest

activiteitenkalender
Wij bedanken onze sponsors voor hun gulle bijdragen. De bouw 
van onze wagens is mede dankzij hen mogelijk!

Schouwenaars Bouwbedrijf
Schildersbedrijf Dictus

Volant Interieur Confectie
J & C Verhuur / Wasserij

Hotel-Restaurant De Gouden Leeuw
Drukkerij Vorsselmans

Groenenboom Timmer- en Bouwbedrijf
Schildersbedrijf Jan Bastiaansen

Café ‘t Zonneke
Holland Covers Zeilmakerij

Hendrikx Keurslagerij
Drive-In Show Frans van Gorp

Grand Café De Bocht
Machinebouw Jochems

Café Den Bels
Favo Reclame

Freson Producties
Joko Autodemontage

De-ICT-OOM
Bouwbedijf John Havermans

Pizzeria Shoarma Luca
De Jong Beton Zundert

Betanco Trailers
Café de Kèrel

Euro Accountancy B.V.
Bouwbedrijf Winand Van Iersel 

Van de Locht
Tenniscentrum de Leeuwerik

Nouws Mechanisatie BV
Löwensteijn IT

Total Looks 4 You
SKG Services

Boomkwekerij Jos Willemsen
Verdaasdonk Hoogwerkers en Metaalbankwerkerij

Bouw en Visie
Boomkwekerij Gebr. van den Broek

Praktijk voor Mondhygiëne
Danny van Bergen Graafwerkzaamheden

Zuiderplastics
Boomkwekerij Leenaerts-Halters en Zn

Café-Zaal Victoria
Maas-Jacobs

Martin Gaus Hondenschool
Telermaat

Dave Mutsters Autoservice
Het Wapen van Zundert

Sponsors en begunstigers

sponsors




