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Na een enerverend corsojaar 2015, staat ons een nieuw jaar 
met nieuwe uitdagingen te wachten. Voor 2016 hebben we een 
ontwerp van Ad Hereijgers, Roel Wassenaar en John Haast gekozen, 
Menskracht 12. 

De eerste bouwvergaderingen 
zijn inmiddels weer achter de rug 
en er wordt hard  nagedacht over 
de beweging. De wagen wordt 
straks namelijk niet alleen door 
mensen geduwd, maar ook geheel 
op menskracht bewogen. Tot slot 
gaat het geluid ook nog eens door 
mensenhanden geproduceerd 
worden. Dus na ons egeltje met 
bewegende potloden, leggen we de 
lat dit jaar weer iets hoger. 

Ondertussen heeft de veldploeg 
ervoor gezorgd dat de knollen goed 
overwinterden zodat  we hiermee 
hopelijk weer een renderend 
bloemenveld mogen krijgen.

Tevens bestaat onze buurtschap dit 
jaar al weer 70 jaar en dat moet 
gevierd worden. Er zijn en worden 
diverse uitstapjes en activiteiten voor 
alle leeftijdsgroepen georganiseerd 
en je wordt hierover in de diverse 
media op de hoogte gehouden. 

In deze editie van de Tam Tam vind 
je weer veel verslagen, interviews 
en terugblikken. Iedereen veel 
leesplezier toegewenst en wij hopen 
je te mogen begroeten tijdens één 
van de uitstapjes of op het veld of 
in de tent. Je bent in ieder geval van 
harte welkom!

De redactie

voorwoord
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Toeval of niet: ook deze editie van Voorgesteld brengt ons naar 
de Achtmaalseweg. Deze keer bij Jack Sprenkels en zijn vrouw 
Jacqueline. Ze hebben 2 kinderen: Sietske en Siebe.

Jack en Jacqueline wonen sinds een 
jaar of 8 binnen Helpt Elkander. Ze 
zijn aan de Achtmaalseweg gaan 
wonen, omdat daar het huis stond 
dat ze zochten. Daarvoor woonden 
ze in buurtschap Klein-Zundertse 
Heikant. Jack is opgegroeid in 
Wernhout en Jacqueline in Sprundel.

Jacqueline werkt bij de Rabobank 
in Zundert als financieel assistent 
en Jack is werkzaam in de cafetaria 
bij Bon Appetit in Rijsbergen. Jack: 
“Toen Sietske heel klein was, zat 
ik zonder werk en ging Jacqueline 
fulltime werken. Ik zocht toen 
werk voor in de avonduren en in 
het weekend en zo kwam ik bij 
Bon Appetit terecht. Het grootste 
voordeel is dat je thuis bent als een 
ander niet thuis is. Ik heb vanwege 
mijn werk veel kunnen bijdragen 
aan de opvoeding van onze 
kinderen en daar ben ik blij om.” In 
hun vrije tijd zijn ze graag thuis en 
op zondagochtend wordt er meestal 
gewandeld. Ook probeert Jack altijd 
naar de voetbalwedstrijden van zijn 
zoon Siebe te gaan kijken.

Vanwege de kostenbesparing 
voor de buurt, hebben ze het 
afgelopen jaar de Tam Tam digitaal 
ontvangen. Jack: “Maar dat gaan 
we terugdraaien, want ik heb 
gemerkt dat ik de Tam Tam dan 

niet lees en vroeger deden we dat 
wel. Een papieren versie is toch 
makkelijker om even in te kijken.” 
Het leukst om te lezen vindt Jack 
interviews als deze. “Ik help niet 
mee aan het corso en daarom 
interesseert de informatie daarover 
me wat minder.” Toch is Jack in de 
jaren ‘80 wel een hele fanatieke 
bouwer geweest bij buurtschap 
Wernhout. “Een jaar of 10 was er 
een hele hechte vriendengroep, 
maar op een gegeven moment 
ging iedereen trouwen en was 
het fanatisme voor het corso over. 
In die tijd was alles nog van hout. 
Ik was deed het grovere werk, 
bijvoorbeeld spijkers uit het hout 
halen en de tent opruimen. Destijds 
was er nog geen aparte veldploeg, 
dus als er wat op het veld gedaan 
moest worden gingen we met een 
stuk of 10 bouwers naar het veld 
om onkruid te wieden ofzo.” Ook 
aan kindercorso heeft Jack vroeger 
meegedaan, maar dan wel in zijn 
tienerjaren in de categorie dat je 
vrij groot mocht bouwen. Sietske, 
die ook bij het interview aanwezig 
is, heeft één keer mee gedaan aan 
kindercorso en dat was met groep 
8 van de Antoniusschool uit Klein-
Zundert. Ze hebben toen de eerste 
prijs gewonnen.

Als het werk het toelaat gaat 

voorgesteld

Jack samen met zijn vrouw in het 
tikweekend naar de corsotent van 
Helpt Elkander om te helpen prikken 
en/of tikken. Op corsozondag gaat 
Jacqueline al lekker vroeg naar haar 
zus in Klein-Zundert om vervolgens 
met een bolderkar met stoelen, 
eten en drinken naar hun vaste 
plek in de Willem Passtoorsstraat 
te lopen. “Daar zitten we altijd al 
een paar uur voor de optocht langs 
komt om mensen te kijken. Nadat 
we alle wagens gezien hebben, 
lopen we weer terug naar mijn zus 
en dan zijn we precies op tijd om de 
tv-uitzending van de prijsuitreiking 
te kunnen zien. Afgelopen jaar 
viel het natuurlijk erg tegen dat de 
uitzending gestopt werd voordat 
alle wagens hun prijs hadden 
ontvangen. Dit jaar moeten we nog 
kijken wat we doen. Nu de stoet 
andersom gaat rijden moeten we 
kiezen of we op ons vaste plek gaan 
zitten of toch ergens anders.” Als hij 
niet hoeft te werken kijkt Jack het 
corso met zijn vrouw, maar hij sluit 
wat later aan. Hij zou het liefst elk 
jaar het corso vanaf de A-tribune 

willen zien. “Maar die kaarten zijn 
altijd zo snel weg.”

Moeders Kroost van Klein-
Zundertse Heikant is hun meest 
favoriete corsowagen aller tijden. 
Jacqueline: “Misschien zijn we 
daarin bevooroordeeld, omdat onze 
zwager één van de ontwerpers was, 
maar toen die wagen aan kwam 
rijden… dat was geweldig.” Ze 
houden niet van abstracte wagens 
waar je zelf van alles bij moet 
bedenken. Jack: “Figuratie vind ik 
ook leuk om te zien, maar het moet 
geen massale groep zijn.” Sietske 
vond het jammer dat er in het 
afgelopen corso weinig figuratie 
was. Het liefst zien ze wagens met 
dieren. Wat dat betreft moet het 
corso van 2016 voor hen een mooi 
corso worden. 

De familie Sprenkels kiest voor 
het volgende interview voor 
ledennummer 509. Wordt dat de 
vierde editie op een rij aan de 
Achtmaalseweg? We zullen zien!
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Op dinsdag 2 februari vond de jaarvergadering 2016 plaats bij café  
‘t Zonneke. Dit zijn de notulen van de avond.

jaarvergadering

1. Opening van de vergadering 
door voorzitter René Gommers
Voorzitter René Gommers opent 
de vergadering om 20:05 uur. Er 
zijn 49 personen aanwezig op de 
jaarvergadering.

De aanwezige ereleden Frans van 
Doremalen, Johan Verheijen en 
Rinus Talboom worden genoemd. 
Als lid van verdienste zijn Lian 
van Doremalen en Agatha Godrie 
aanwezig.

2. Notulen jaarvergadering 3 
februari 2015
De notulen worden doorgenomen. 
Er zijn geen opmerkingen en de 
notulen worden goedgekeurd en 
vastgesteld. 

3. Terugblik doelstellingen 2015
Per commissie wordt teruggekeken 
op het afgelopen jaar en de 
doelstellingen die voor 2015 gesteld 
zijn geweest. De afzonderlijke 
doelstellingen zijn terug te vinden 
in het jaarverslag.

René Gommers bedankt alle 
commissieleden die het behalen van 
de doelstellingen mede mogelijk 
hebben gemaakt.

4. Financieel verslag 2015 + 
kascontrole
Nadat alle doelstellingen besproken 

zijn, neemt penningmeester Erik 
Dockx het woord en aan de hand 
van diverse sheets worden de cijfers 
van het corsojaar 2015 van Helpt 
Elkander doorgenomen. Gevraagd 
wordt om discreet met de cijfers om 
te gaan. Alles is duidelijk en er zijn 
geen vragen.

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

5. Besluitvorming 
Na een aantal jaar werk is het 
huishoudelijk reglement volledig 
herzien, om dit aan te laten sluiten 
bij de huidige manier van werken 
met de commissies. Ad Hereijgers 
vraagt hoe gaat met het aanmelden 
voor een commissie. Dit wordt nog 
opgenomen in het huishoudelijk 

reglement. Op blz. 14 staat 
“vrijblijvend”. Dit houdt in dat we 
als buurtschap niet verplicht zijn 
deel te nemen aan activiteiten van 
andere buurtschappen.

Het afgelopen jaar heeft de 
werkgroep ontwerp een nieuwe 
procedure voor de ontwerpkeuze 
opgesteld. René vraagt of de 
aanwezigen instemmen met 
het hernieuwde huishoudelijk 
reglement en de nieuwe 
ontwerpprocedure.

6. Bestuursverkiezing
René Gommers geeft aan dat hij 
aftredend en niet herkiesbaar is. 
Daarnaast deelt hij mede dat nog 
niemand zich verkiesbaar heeft 
gesteld voor een bestuursfunctie en 
dat Krisjan van Ostaayen herkiesbaar 
is. Er worden stembriefjes 
uitgedeeld onder de aanwezigen 
en iedereen kan anoniem zijn stem 
(ja of nee) uitbrengen. Na een 
korte pauze waarin Tamara van 
Laerhoven, Bart van Ostaaijen en 
Rinus Talboom de stemmen tellen, 
wordt medegedeeld dat Krisjan van 
Ostaayen met een meerderheid van 
de stemmen is ingestemd. 

Ook het vernieuwde huishoudelijk 
reglement en de procedure 
voor de ontwerpkeuze worden 
goedgekeurd.

Na de bestuursverkiezing wordt 
René Gommers door Erik bedankt 
voor zijn werk en inzet en krijgt hij 
een bedankje aangeboden.

René bedankt het bestuur en alle 
buurtgenoten voor het vertrouwen 
de afgelopen jaren.

7. Doelstellingen 2016
Daarna licht René toe dat we 
voor het corsojaar 2016 algemene 
doelstellingen en doelstellingen per 
commissie geformuleerd hebben. 

Algemene doelstellingen
•	 De tentvergunning in orde 

maken
•	 Invulling geven aan het 

jubileumjaar 2016
•	 Het opzetten van een activiteit 

voor alle commissieleden

Commissie veld
•	 Draaiboek verder uitwerken
•	 Het fotobestand van 

dahliasoorten verder uitbreiden     
•	 Meer werkruimte maken 

op het veld voor tractor 
werkzaamheden

•	 Regeninstallatie gedeeltelijk 
voorzien van nieuwe rubbers

•	 Bemestings- en spuitplan verder 
op elkaar afstemmen

•	 Kijken of we (een gedeelte 
van) snelgoeiende soorten ook 
later in het seizoen nog een  
keer kunnen terug knippen, 
waardoor we in het begin 
van het seizoen wat minder 
bloemen weg hoeven gooien

•	 Onderhoudswerkzaamheden: 
regenbuizenkar repareren, 
touwoprolmachine aanpassen 
en het “Turkse Markt” karretje 
aanpassen
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Commissie buurt
Werkgroep kind en gezin
•	 Ondanks dat de zomervakantie 

komend jaar lastig valt, willen 
we dit jaar de activiteiten die 
in 2015 zijn opgepakt, tijdens 
de laatste vier weekenden voor 
corso doorzetten. Dit om de 
continuïteit te bewaken

Werkgroep activiteiten
•	 Bij planning van de activiteiten 

rekening houden met de 
jubileumactiviteiten en de 
activiteiten van de werkgroep 
kind en gezin

Werkgroep sfeer
•	 Een gadget voor corsomaandag 

aanbieden aan buurtgenoten

Werkgroep gastheerschap
•	 De herkenbaarheid van de 

gastheren en gastdames nog 
meer vergroten

Werkgroep identiteit
•	 Samen met de commissie 

financiën meerdere shirt 
leveranciers een offerte laten 
uitbrengen

Commissie informatievoorziening
Werkgroep website
•	 Het vasthouden van de kwaliteit 

van de website en zorgen dat 
deze online blijft

Werkgroep nieuws
•	 Het structureel gebruik maken 

van Twitter om snelle en korte 
nieuwtjes te verspreiden. 
Hiervoor zoeken we iemand!

•	 De opgezette jaarplanning 
voor nieuwsfolders nog beter 
werkend maken en de andere 
commissies hier beter van op de 
hoogte brengen

•	 Buurtgenoten beter informeren 
over de functies van de website

•	 Naast foto’s ook gebruik maken 
van video

 
Werkgroep Tam Tam
•	 Het verspreiden van de 

vaardigheid om de Tam Tam op 
te maken.

•	 Afspraken maken om de Tam 
Tam op tijd te laten drukken

Commissie financiën
•	 Onderzoeken mogelijkheden 

besparen stroomkosten
•	 Begeleiden andere commissies 

met de inkoop van materialen
•	 Consumptiegebruik in beeld 

brengen en mogelijkheden voor 
verbetering in kaart brengen

•	 Alle bedrijven in onze 
buurtschap in beeld brengen en 
benaderen voor sponsoring

Commissie bouwplaats
•	 Reparatie dakgoot loods aan de 

zijde van de Achtmaalseweg
•	 Lage aanplant Achtmaalseweg
•	 Nieuwe zeilen aan de hoge zijde
•	 Mogelijkheden uitbreiding 

noodtrappen bekijken
•	 Andere vaatwasser
•	 Deuren voorzijde van de tent 

schilderen met het HE logo
•	 Stroom en watervoorzieningen 

aanleggen voor de buitenkeuken

Commissie ontwerp en historie
Werkgroep ontwerp
•	 Vasthouden behaalde resultaat 

in werkwijze

Werkgroep historie
•	 Verder digitaliseren van archief 

en historisch materiaal

Commissie bouw wagen
•	 Gaan werken met een andere 

planning, die is aan te passen. 
Deze tevens ophangen 
waardoor deze voor iedereen 
inzichtelijk is

•	 Gaan werken met een actielijst, 
welke tevens opgehangen 
wordt

•	 Wagen bouwen binnen 
voorgesteld budget

•	 Voorraad constructie-ijzer 
uitbreiden i.v.m. redelijk lage 
ijzerprijs

8. Begroting 2016
De begroting voor 2016 wordt 
door Erik Dockx gepresenteerd. 
De posten die onder een bepaalde 
commissie vallen, zijn ook door die 
commissie begroot. Erik ligt toe 
dat we dit jaar een ander (duurder) 
biermerk willen, waardoor de 
consumptiefondsprijs omhoog zal 
gaan. Dit om het voor de buurt 
kosten-neutraal te houden.

De doelstellingen en de begroting 
voor het corsojaar 2016 worden 
goedgekeurd door de aanwezigen.

9. Rondvraag
Er zijn geen vragen.

10. Afsluiting jaarvergadering
De vergadering wordt om 21:35 uur 
gesloten door René. Hij bedankt 
iedereen voor de komst.

sinterklaasmiddag
Ook dit jaar hadden Sinterklaas en zijn Pieten weer tijd vrij gemaakt 
om de kindjes van Helpt Elkander een bezoekje te brengen. 

Om twee uur verzamelden de HE 
kinderen zich in de zaal bij Victoria. 
Hier kregen ze eerst een kroon op 
met daarop hun naam en leeftijd. 
Daarna begon iedereen aan de 
verschillende spellen die opgesteld 
stonden in de zaal: vier op een rij, 
toren van Pisa, Banana Express, 
memory, kleurplaten en boter 
kaas en eieren lagen klaar. Dit 
jaar was toch wel het leukste spel; 
Egeltje prik! In plaats van Ezeltje 

prik, hingen er nu twee grote 
egels waarop ballonnen zaten. De 
kinderen kregen een blinddoek om 
en met een satéprikker moesten 
ze de ballonnen kapot prikken. 
Net toen iedereen aan dit spelletje 
bezig was, kwam er een seintje 
dat Sinterklaas en zijn pieten in 
aantocht waren!

Snel begonnen de kinderen te 
zingen en toen werd het eerste 
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strooigoed de zaal al in gegooid 
door de pieten. Drie zwarte pieten 
kwamen de zaal binnen en gingen 
gezellig met de kinderen spelletjes 
spelen. En natuurlijk was Sinterklaas 
er ook bij! Sinterklaas keek eerst 
even naar alle spelende kindjes. 

Daarna mochten alle kinderen 
bij Sinterklaas en zijn pieten 
langskomen. Het was een drukte van 
jewelste! Alle kinderen luisterden 
aandachtig naar Sinterklaas. De 
meegekomen mama’s, papa’s, 
opa’s en oma’s maakten volop 
foto’s en hielpen de kinderen waar 
nodig met antwoord geven. Het 
hoogtepunt waren natuurlijk de 
cadeautjes! Wat had Sinterklaas dit 
jaar meegebracht? Rond half vier 
stond er een lekker glaasje ranja 
klaar en begonnen de kinderen aan 
het dierenbingospel. 

De kleine kindjes hadden hun 
middagslaapje erop zitten en waren 
ondertussen gearriveerd. Ook zij 
kregen een mooie kroon en mochten 
naar Sinterklaas. Deze kindjes 
waren een stuk minder uitbundig 
dan de eerste groep! Aandachtig 
en afwachtend zaten ze te kijken. 
Natuurlijk had Sinterklaas ook voor 
hen een cadeautje meegebracht. 

Aan het einde waren alle kinderen 
gezellig in de zaal aan het spelen en 
toen ook de taxi van Sinterklaas en 
zijn pieten was gearriveerd, was het 
tijd om Sinterklaas uit te zwaaien. 
Natuurlijk werd er nog een liedje 
gezongen en ging Sinterklaas met 
alle kindjes (die durfden) op de foto. 
Alle kindjes zwaaiden Sinterklaas 
uit en de pieten strooiden nog eens 
extra met veel strooigoed. Het was 
een geslaagde middag, de kindjes 
gingen moe maar voldaan én met 
een cadeautje naar huis. Sinterklaas 
heeft deze middag 36 kindjes een 
cadeautje mogen geven!

Bedankt Sinterklaas en zwarte 
pieten voor jullie bezoek aan HE. 
En hebben jullie volgend jaar ook 
weer tijd om ons een bezoekje te 
brengen?

Dit jaar werd voor de eerste keer een Halloween griezeltocht 
georganiseerd. Deze tocht werd gelopen door 55 buurtgenoten. 

De tocht begon vanuit de loods en 
liep door de Ambachten naar het 
bloemenveld. In de Ambachten 
begon het gegriezel al. Hier kwamen 
de deelnemers iemand tegen met 
een winkelkarretje. Daarna liepen de 
deelnemers langs een lange laan van 
allemaal uitgeholde pompoenen met 
daarin lichtjes. 

Aangekomen bij het bloemenveld 
werd het pas echt spannend! Hier 

werd eerst een verhaal verteld en daarna was er een projectie. Ook was 
er iemand verstopt in een dixie. Daarna kwam er een auto recht op de 
deelnemers afgereden. De deelnemers moesten door een doolhof lopen en 
kwamen daar verschillende ongure types tegen. Verder viel er ook nog een 
pop uit de boom en tot slot liep er nog een 
onguur type rond. 

De avond werd afgesloten bij ‘t Zonneke 
waar de deelnemers een kop erwtensoep 
en een consumptiebon kregen en gezellig 
konden naborrelen. 

halloween
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Op 12 december 2015 werd door een meerderheid van aanwezige 
buurtgenoten het ontwerp voor 2016 gekozen: Menskracht 12. Dit 
is een ontwerp van Ad Hereijgers, Roel Wassenaar en John Haast.

menskracht 12

Omdat de foto’s van de maquette 
nog wat te raden overlaten, vroegen 
we hen wat meer tekst en uitleg te 
geven. Ad, John en Roel leggen uit 
wat er in september 2016 door de 
Zundertse straten zal rijden:

“We hopen natuurlijk dat 4 
september 2016 een zonovergoten 
zondag wordt. Maar als het publiek 
een moment de neiging heeft om 
de kraag wat hoger op te trekken of 
naar de paraplu te grijpen, dan zou 
dat een goed teken zijn – namelijk 
dat Menskracht 12 doet wat hij 
moet doen: een flinke storm door de 
straten van Zundert laten trekken, 
een storm die de zee opzweept en 
schepen in gevaar brengt.

Het idee is geboren in het 
operatheater. Opera’s waren de 
blockbusters van vroeger. De 
nieuwste special effects bekeek 
je niet in 3D met dolby surround 
sound, maar werden op de bühne 
gerealiseerd met allerhande 
toneelmachines. Een kabbelende 
zee bestond bijvoorbeeld uit een 
aantal wokkelvormige cilinders 
achter elkaar, die rondgedraaid 
werden. Houten wind- en 
dondermachines zorgden voor 
slecht weer als het verhaal dat 
vereiste. Zoekend naar een zinnige 
toevoeging aan de traditie van 
speciale effecten die het corso de 
laatste jaren heeft opgebouwd, 
zijn wij als ontwerpers met deze 

oude theatertechnieken aan de 
slag gegaan. En wel in de overdrive: 
de zee moest niet kabbelen maar 
opgezweept worden, de wagen 
moest één grote dreigende storm 
worden.

Dat bracht wel een handicap met 
zich mee: op een toneel, dat maar 
van één kant gezien wordt, kun je 
in de coulissen allerlei technieken en 
toneelknechten verstoppen en zo de 
illusie compleet maken. Maar een 
corsowagen kun je van alle kanten 
bekijken en de ruimte is er beperkt. 
Op onze wagen is de techniek 
achter de storm daarom gewoon te 
zien voor het publiek; de mensen 
die de machinerie aandrijven zijn 
zichtbaar, draaiend aan een golf, 
sleurend aan een donderwolk of 
rammelend tegen een stalen plaat. 
Zeker dertig buurtgenoten gaan 
we op die manier in actie zien 
– nog afgezien van de duwers, 
die natuurlijk ook een bijdrage 
leveren aan het voortstuwen van 
de storm. Daarmee wordt de mens 
als aanstichter van de storm een 
tweede thema van de wagen. Een 
actueel thema: juist bij heftig weer 
beseffen we steeds meer dat het 
doen en laten van de mensheid een 
factor is in de ontwikkeling van het 
klimaat. Een orkaan kun je dan ook 
niet alleen  - de schaal van Beaufort 
volgend - windkracht 12 noemen, 
maar ook menskracht 12.

Op de wagen zijn ruim twintig kokers 
zo vormgegeven en gerangschikt, 
dat ze bij het naderen van de 
wagen een golvend wateroppervlak 

vormen. Twee boten deinen met 
de golven mee: een klein zeiljacht 
dat nog probeert aan de storm te 
ontkomen, en een containerschip 
dat er middenin zit en al de nodige 
lading verloren heeft. De schaal van 
de schepen moet ervoor zorgen 
dat je je als toeschouwer in een 
groot zeelandschap waant, met een 
perspectivisch verloop naar achteren 
toe. En dat blijkt dan gelijk een 
rode draad te zijn in onze laatste 
ontwerpen die Helpt Elkander 
gebouwd heeft: op de beperkte 
ruimte van een corsowagen een 
groots landschap suggereren. Het 
is een uitdaging en een gok, die 
de ene keer beter uitvalt (Booming 
City, 2008) dan de andere (Vulture 
Valley, 2010). In ieder geval moeten 
de schepen gaan afsteken tegen het 
natuurgeweld waarin ze verzeild 
zijn geraakt. Met welk alternatief 
materiaal, dat zijn we nog aan het 
bedenken.

Het lastigst om te ontwerpen was 
het wolkendek dat het landschap 
aan de bovenkant afsluit. Een wolk 
tekenen is makkelijker dan er echt 
een in 3D maken. Het was een flinke 
zoektocht om de juiste vormentaal te 
vinden en om de techniek te bepalen 
waardoor ze aan komen rollen en 
zich naar boven toe opbouwen. 
We hebben dan ook tijdens het 
maken van de maquette heel wat 
stop-motionfilmpjes gemaakt om te 
kunnen nagaan of het effect klopte 
met onze bedoelingen. Ook voor 
de presentatie aan de buurt wilden 
we de maquette in beweging laten 
zien. De verschillende delen zijn 
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wel beweegbaar, maar 
een aansturing zit er nog 
niet in – daar moeten 
de techneuten van de 
buurt zich nog in gaan 
verdiepen. Daarom 
hebben we dan ook voor 
die film een reeks foto’s 
achter elkaar gezet. 
Voor wie de film nog 
niet gezien heeft: hij 
komt voorlopig helaas 
niet online. Dan blijft er 
voor de concurrentie in 
Zundert tenminste nog 
wat te raden over.

In het ontwerp hadden 
we ondersteuningen 
voor het wolkendek 
ingebouwd, maar op de 
eerste bouwvergadering 
bleek dat die wat de 
constructeurs betreft 
overbodig waren – 
alleen maar goed 
nieuws dus. Ook gaat 
het waarschijnlijk 
goed lukken om de 
prefabtechniek die we 
al jaren toepassen bij HE 
ook dit jaar in te zetten. 
Samen met het timmeren 
van geluidsmachines 
en het verwerken van 
alternatief materiaal zal er voor 
heel veel mensen in alle stadia van 
de bouw genoeg werk zijn. En zeker 
ook tijdens het corso zelf, wanneer 
er dus zo’n vijftig buurtmensen met 
Menskracht 12 het nieuwe rondje 
door Zundert zullen maken. En dat 
is wel zo leuk in een jubileumjaar 

waarin Helpt Elkander alweer voor 
de zeventigste keer meedoet. Wij 
hebben er in ieder geval zin in om 
samen met jullie deze corsoklus 
voor 2016 te klaren!”

Ad, John en Roel

Een terugblik op het veldavondje van 11 november 2015.

In november wordt het corsoseizoen 
bijna afgesloten. Er moeten nog 
wat knollen worden gerooid en dan 
zit het werk er op. 

Dat betekende ook dat het toen tijd 
was voor het jaarlijkse veldavondje 
om de veldwerk(st)ers te bedanken 
voor hun inzet van het afgelopen 
jaar. Dit keer vond het veldavondje 
op woensdag de 11e van de 11e 
plaats bij Café-Zaal Victoria. Het 
is altijd een gezellige avond waar 
veel wordt nagepraat over het 
afgelopen seizoen.

Onder het genot van een kop koffie 
of thee, nam Krisjan het woord en gaf 
een samenvatting van het afgelopen 
seizoen. De grootste klus was het 
drogen van ca. 700 kisten verse 
bloemen. Alle gedroogde bloemen 
zijn op de wagen aangebracht. Ook 

heeft Helpt Elkander weer veel 
bloemen mogen leveren aan de 
Bloemencommissie. Al met al een 
goed seizoen, waarvoor dank aan 
de gehele veldploeg. 

Na deze woorden was het tijd 
voor een uitgebreide koffietafel. 
Toen iedereen zijn buikje rond 
had gegeten, liet Krisjan in 
een presentatie de cijfers van 
het afgelopen jaar zien. Uit 
deze presentatie bleek dat het 
bloemencorsojaar 2015 een goed 
jaar is geweest.  Krisjan benadrukte 
nogmaals dat zonder de steun van de 
vele veldwerkers en veldwerksters, 
dit niet mogelijk was geweest. 
Daarna werd de avond onder het 
genot van een drankje afgesloten. 
Nadat iedereen voldoende had 
gebuurt, was het tijd om naar huis 
te gaan.                                                         

veldavondje
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Helpt Elkander bestaat dit jaar 70 jaar! Reden genoeg om ook in 
deze editie terug te kijken op vroegere jaren.

uit de oude doos

3. Bloemen tikken op de wagen ‘Toernooi’ (1983).

4. ‘De boom 
van Jesse’ rijdt 
de veiling op 
in 1984. Later 
op de dag werd 
deze wagen, 
naar ontwerp 
van Andre 
Verheijen jr., 
met 448 punten 
de winnaar van 
het corso.

1. ‘Show en fantasie’ uit 1965, ontworpen door Leo Havermans.

2. De wagen ‘Het bos van Oeterwaele’ rijdt 
bijna de tent uit in 1997. Een ontwerp van 
Barry Joosen en Ronald van Loon.

1

2

3

5. Paaseieren zoeken 
is een activiteit die 
bij buurtschap Helpt 
Elkander al jaren wordt 
georganiseerd. Dit was 
17 jaar geleden, in 1999.

6. De jeugd is druk bezig tijdens het tikweekend van 1979. 
Dit jaar werden de wagens ‘Schaakmat’ en ‘Vliegensvlucht-T’ 
gebouwd, die allebei op een 13e plek eindigden.

6

5

4
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Jurriën Haast blikt terug op het bouwersweekend van 2015.

bouwersweekend
“Vrijdag 9 oktober was het dan 
zover, het weekendje weg met HE. 
Waar de ene groep ‘s ochtends om 
9 uur vertrok, vertrokken de andere 
groepen later op de dag naar het 
mooie Rendeux. De groepen die 
eerder aangekomen waren, sloegen 
alvast de boodschappen in. In de 
middag was er tijd om te gaan 
wandelen en een drietal ging fietsen 
(waar ze goed afzagen). Die avond 
hebben we lekker gesnackt en een 
keigoed kampvuur gemaakt, op een 
schaal waar ons vuur eigenlijk niet 
oppaste.

Op de zaterdag, toen er ‘s ochtends 
een aantal mensen ontdekten dat 
het vrijdagavond toch wat te laat 
geworden was, gingen we voor 
de verandering bier proeven. We 
bezochten de brouwerij van Lupulus. 
Daar hebben we een rondleiding 
gevolgd en natuurlijk lekkere bieren 
geproefd. Veel mensen namen dan 
ook een paar flessen en glazen mee 

naar huis. Maar aan alles komt een 
einde, we moesten door. Hupsakee 
iedereen de auto in en een plek 
zoeken om te lunchen. 

We stopten aan de kant van de 
weg en aten wat broodjes. De 
groepen werden opgesplitst, want 
‘s middags ging er een groep 
wandelen met een gids en de 
andere groep ging een Via Ferrata 
doen. De wandeltocht ging naar 
een kasteel toe en iedereen kon een 
mooie afstand lopen om het bier te 
verbranden. De deelnemers van de 

Via Ferrata hebben misschien 
geen lange afstand afgelegd, 
maar wel wat spannende 
momenten meegemaakt. Dat 
rotsklimmen was niet 1, 2, 3, 
dat doen we even (zie foto 
rechts!). De proeverij haalde 
wel de meeste spanning weg. 
Uiteindelijk is iedereen, hoe 
dan ook, boven gekomen en 
zonder kleerscheuren ook weer 
beneden gekomen.  

Toen kwam de beruchte avond… 
Niet alle flessen van de bierproeverij 
waren opgegaan, en ja: wat is een 
kampvuur zonder bier? Die flessen 
waren dus na de zaterdagavond 
wel leeg. Net als de kelder van het 
verblijf. We hebben de mensen 
geholpen met het opruimen van 
hun lege dozen, maar ja, met de 
gezelligheid (wat hebben we die 

avond gelachen), grote mannen 
en een paar kunststof stoeltjes kan 
het niet lang goed gaan. Zo was 
er ineens een knal en vielen drie 
mannen in een domino achterover 
op de grond, want de stoel miste 
ineens een paar poten. En wat doe 
je met het bewijsmateriaal doen als 
er een kampvuurtje is? Laten we het 
erop houden dat het vuur top was 
die avond!

En op een gegeven moment moet je 
dan toch je bed in, maar dat ging 
niet bij iedereen even 
soepel. De een lag op 
de bank te slapen, half 
gemummificeerd en wel, 
en de ander werd met 
koekjes bekogeld.

De volgende ochtend was 
daar weinig meer van te 
merken, want het drietal 
vond het nodig om weer 
te gaan fietsen (waar dat 
ze nog net wat harder 
afzagen dan vrijdag). 
Ook waren er nog een 
aantal buurtgenoten 
die gingen hardlopen 
en een aantal anderen 
die een rondje hebben 
gewandeld. 

‘s Middags zijn we 
naar een museum in La 
Roche gegaan waar we 
bijzondere dingen van de 
wereldoorlogen zagen. 
De middag hebben we 
lekker afgesloten op 
een terrasje, in heerlijk 

zonnetje met, je raadt het al, vul 
zelf maar in …. 

Later op de middag zijn we toch 
maar eens naar huis gereden. Om 
thuis gauw spullen te droppen 
en een afterparty bij De Valk te 
houden. Daar is het top weekendje 
dan ook met een goede maaltijd en 
lekkere borrel afgesloten. 

Bedankt organisatie! Wat hebben 
wij ervan genoten, tot volgend 
jaar!”
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De knollen worden nu gescheurd en 
hebben in het algemeen de winter 
goed overleefd. Er zijn ook weer heel 
veel knollen verkocht aan andere 
buurten en bouwgroepen van 
andere corso’s. De penningmeester 
kan tevreden zijn! 

Verder zijn de kleuren van de 
wagen bekend en in overleg met 
de ontwerpers hebben we ook 
al bepaald wat we dit jaar gaan 
aanplanten om te zorgen dat we 
“Menskracht 12” in de goede kleuren 
krijgen. Ook de bloemenleveringen 
aan de bloemencommissie mogen 
we niet vergeten, dit zorgt mede 
voor de inkomsten om alles te 
kunnen betalen. 

De komende tijd, tot aan het planten, 
staat voornamelijk in het teken van 
voorbereiding op het planten. Land 
bemesten en bewerken, verkochte 
knollen uitleveren aan derden, 
tunnels voor de stekplantjes zetten, 
knollen laden op wagens om naar 

het veld te brengen en nog een 
hoop andere klusjes, volop werk 
te doen dus zoals je ziet! Extra 
menskracht is dus altijd welkom!

Op het moment dat jullie dit lezen 
zijn de stekplantjes al aan het 
groeien en zitten de knollen in 
de grond om al snel hun kopjes 
boven de grond te steken en is het 
buitenseizoen van de veldploeg 
weer volop aan de gang. 

Als je tijd en zin hebt om eens te 
komen helpen kom gerust eens 
langs, er is altijd wel wat te doen. 
Tot slot wil ik iedereen een mooi 
corsojaar wensen met een hopelijk 
mooi resultaat voor “Menskracht 
12” en een mooi 70-jarig jubileum 
voor onze buurt! 

Op het moment van schrijven is het eind februari. Tijd om even 
terug te kijken naar de afgelopen periode.

veldnieuws
Zaterdag 21 november was het tijd voor het jaarlijkse buurtfeest 
en de buurtfeestmiddagactiviteit.

buurtfeest

‘s Middags werd er eerst een 
activiteit werd georganiseerd tijdens 
de buurtfeestmiddag. Dit jaar was 
dat bowlen. We zijn om half twee 
vanaf de bouwplaats naar Breda 
vertrokken. In totaal waren we met 
een groep van 27 bowlers. Er waren 
zes banen waar alle buurtgenoten 
een uur lang op konden gooien. Na 

het uurtje bowlen zijn we terug naar 
Zundert gereden. Sommige gingen 
naar huis, en andere zochten alvast 
het café op!

‘s Avonds was het tijd voor het 
buurtfeest. Hieronder zie je wat 
foto’s van de avond!
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Op deze pagina komen onze HE-
kidz aan het woord! Dit keer 
leren we Renzo Schrauwen en 
Bo Kerstens een beetje beter 
kennen.

HE-kidz
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Negen dames hadden zich 
opgegeven. Iedereen had van 
thuis materialen meegenomen om 
een kerststukje te maken.  Onder 
begeleiding van Carola van Bergen 
werden er hele mooie, totaal 
verschillende stukken gemaakt. 
Ook Carola had veel materialen 
meegenomen die we konden 
gebruiken. Onder het genot van een 
kopje koffie of thee met iets lekkers 
werd er ook weer volop bijgekletst. 

Na afloop ging iedereen met één of 
meerdere kerststukken naar huis.

Ook afgelopen jaar hebben we weer kerststukjes gemaakt in de 
loods. Dit vond plaats op 9 december 2015.

kerststukjes

Hier werd elkaar het beste voor 
het nieuwe jaar gewenst en ook 
werd er met champagne getoast 
op het nieuwe jaar.  Een woordje 
van onze voorzitter René Gommers 

kon natuurlijk niet ontbreken. 
Een aantal dames van de catering 
hadden de hele middag oliebollen 
gebakken in de loods. Wij willen 
hen hiervoor hartelijk bedanken!

Ook dit jaar zijn we het nieuwe jaar weer goed begonnen met de 
nieuwjaarsborrel. Vrijdagavond 8 januari kwamen ongeveer 38 
buurtgenoten bij elkaar bij de Leeuwerik.

nieuwjaarsborrel

seniorenmiddag

Nadat we vorig jaar niet zijn gaan zwemmen met de buurt was het 
dit jaar op 27 februari weer tijd om richting het zwembad te gaan. 

zwemmen

Van half zes tot half acht stond 
het zwembad geheel tot onze 
beschikking. Dit jaar voor de eerste 
keer samen met buurtschap Klein 
Zundert. In totaal waren er 74 
zwemmers gekomen, waarvan een 
kleine meerderheid van buurtschap 
Klein Zundert.

Er waren veel ouders met (kleine) 
kinderen, wat ervoor zorgde dat het 
babyzwembad goed vol zat! Na het 
zwemmen gingen veel zwemmers 
nog iets eten of drinken, de horeca 
was dan ook tot acht uur open, 
waar veel buurtgenoten dankbaar 
gebruik van maakten!

Traditiegetrouw werd 
er deze middag bingo 
gespeeld. We verwelkomden 
in totaal 40 deelnemers. Na 
vier rondes bingo spelen 
waren de prijzen verdeeld 
en had iedereen weer een 
leuke middag gehad. In de 
pauze was er nog een extra 
spel met foto’s van oude 
maquettes. 

Op 12 december 2012 was de jaarlijkse seniorenmiddag. Dit jaar 
vond deze plaats bij de Leeuwerik.
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Op 25 januari 2016 was de eerste bouwvergadering van 2016. Er 
waren 26 personen aanwezig. Dit zijn de notulen van de avond:

bouwvergadering

Constructie
Omdat er niet veel constructie-ijzer 
meer is zijn er de afgelopen weken 
reeds twee partijen constructie-ijzer 
gekocht.

We gaan eerst proberen om de palen 
onder de wolken weg te laten. Als 
tijdens de bouw blijkt dat er toch 
ondersteuning nodig is kunnen ze 
altijd nog geplaatst worden. Echter 
staan ze eigenlijk in de verkeerde 
stand om als steunpalen te fungeren 
en zouden ze geschoord moeten 
worden. Uitgangspunt is dus 
eigenlijk: liefst geen palen eronder.

Achterop de wagen komt een 
stevige toren te staan die binnen de 
vormgeving moet vallen. Hier komt 
dan de overhang met de wolken 
aan vast.

Eerst moet de maquette worden 
ingemeten om te kijken wat voor 
constructie er binnen de vormen 
mogelijk is. Hiervoor is een 
werkgroep gevormd van reeds 6 
personen die hiermee aan de gang 
gaan en dit verder uitwerken.

Vormgeving
De wolken moeten zo licht mogelijk 
worden uitgelast om gewicht 
bovenin te beperken. De bewegende 
wolken beneden uitlassen, testen 
en daarna pas bovenin monteren. 

Eigenlijk moeten we eerst de 
bewegende wolken plaatsen en de 
rest daar omheen bouwen.

Er komen 23 bewegende ‘golven’ 
op de wagen. Alle rollen/golven op 
de maquette zijn te demonteren, 
dit is gemakkelijk voor het uitlassen. 
Golven kunnen ongeveer volgens 
maquette worden uitgelast. Eerst 
de afstand van de as tot buitenkant 
golf uitzetten en daarbinnen blijven 
met uitlassen.

Makkelijkst lijkt het om eerst de 
assen van de golven te plaatsen en 
de golf daarna uit te lassen. Er zou 
eigenlijk een tekening gemaakt 
moeten worden waarop staat waar 
de bevestigingspunten van de rollen 
komen, een soort plattegrond. 
Eerst de omtrek van de wagen 
uittekenen en dan kijken waar 
we de staanders, waar de golven 
aan hangen, constructietechnisch 
kunnen plaatsen.

De boten worden waarschijnlijk 
van tempex gemaakt. Deze worden 
niet heel gedetailleerd. Er wordt 
nog nagedacht over de afwerking/
kleuring van de buitenkant van de 

boten. Alle ideeën hierover zijn 
welkom.

Beweging
De assen van de golven gaan we 
maken met een buis(steigerpijp) 
met een vakwerk tegen het 
doorbuigen. Gaan testen of we de 
draaipunten kunnen maken via een 
buis in buis systeem of met lagers, 
wat waarschijnlijk stuk duurder is.

De golven moeten tegen elkaar in 
draaien en liefst niet gekoppeld 
worden. De golf naar de 
toeschouwer toe draait naar buiten 
de volgende naar binnen.

De boten aan de achterkant laten 
scharnieren en eventueel met een 
soort van krukas aan een golf vast 
maken.

Aandrijving van de bewegende 
wolken eventueel met pedalen 
gelijk de trappers van een fiets.

Geluid
De instrumenten van hout maken, 
behalve dan de ijzeren platen 
voor de bliksem. Er liggen reeds 
een paar ijzeren platen in de 
loods. Het geluid versterken met 
microfoons. Hierdoor aggregaat en 
geluidsinstallatie nodig.

Een werkgroep gaat de instrumenten 
maken. Reeds drie aanmeldingen 
voor deze werkgroep.

Er wordt nagevraagd of we met 
dezelfde geluidsinstallatie als vorig 
jaar uit de voeten kunnen.

Bewegers/figuratie
Bewegers en duwers allemaal in het 
zwart gekleed.

Bewegers vanaf buitenkant halve 
meter in de wagen plaatsen liefst in 
het zicht.

Denken een 30tal bewegers nodig 
te hebben maar dit kan veranderen 
tijdens de bouw, het ligt eraan 
hoe zwaar straks de uit te voeren 
bewegingen zijn.

Planning
Eerst constructietekening maken en 
bewegingen testen dan planning 
vastleggen voor we tent gaan 
zetten.

Liefst verlengstukken onderstel al 
van te voren gaan maken, zodat we 
nadat de tent er staat gelijk aan de 
constructie kunnen beginnen.

Als tent staat kan er op de grond 
ook gelijk begonnen worden aan 
de wolken.

Oproep
Tijdens deze vergadering zijn 
er verschillende werkgroepen 
gevormd:

- Constructie - Geluid
- Vormgeving - Bewegers/figuratie
- Beweging

Lijkt het je leuk om mee te denken 
in één van de werkgroepen, laat het 
dan weten: info@helptelkander.nl
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Op 26 maart om tien uur verzamelde een klein groepje HE-kidz zich 
bij de loods in afwachting van de paashaas. 

paaseieren zoeken

Na aankomst van de paashaas kon 
de zoektocht naar de verstopte 
paaseitjes beginnen. De kindjes 
gingen gezamenlijk met de paashaas 
en de papa’s en mama’s op pad. 

De eerste stop was de speeltuin in de 
Patrijsstraat. Hier had de paashaas 
heel veel eitjes verstopt. Na het 
aftellen gingen de kindjes op zoek. 
De grotere kinderen klauterden op 
het speeltoestel en de kleine kindjes 
zochten bij het speelhuisje en op 
de grond. Toen alle eitjes waren 
gevonden was het tijd voor een 
groepsfoto. 

Daarna had de paashaas nog 
meer eitjes verstopt in een andere 
speeltuin, in het Zwaluwenhof. 
Nadat de paashaas het startsein 
had gegeven gingen alle kinderen 
weer eitjes zoeken. In de zandbak, 
op het speeltoestel, in het gras, op 
het bankje, overal! Toen alle eitjes 
waren gevonden gingen we terug 
naar de loods. 

In de loods hebben de kindjes en de 
papa’s en mama’s wat gedronken. 
De kindjes hebben gekleurd, het 
meegebrachte ei geverfd en buiten 
gespeeld. Tegen twaalf uur ging 

iedereen weer 
naar huis en 
kregen de kindjes 
nog een zak 
snoepjes mee en 
een Mickey Mouse. 
Wij bedanken de 
paashaas voor de 
gezellige ochtend!

Na een paar vergaderingen werd 
besloten dat de tocht in de omgeving 
van Loenhout ging starten, omdat 
dit voor velen een onbekend gebied 
was. De rit werd voorgefietst en er 
werden foto’s gemaakt van locaties. 
De groepen kregen deze foto’s mee 
en konden bonustijd verdienen 
door groepsfoto’s te maken bij die 
locaties. Liep je bijvoorbeeld langs 
het corsobeeld in Loenhout, gingen 
er drie minuten van je eindtijd af, 
maar kon je een groepsfoto bij 
de Eiffeltoren maken, ging er een 
dag af. Wie uiteindelijk de kortste 
looptijd had, won.

Op 19 maart was het zover. De eerste 
groep (team Halters) was al vrij snel 
compleet en alle deelnemers werden 
om half 8 geblinddoekt, in twee 
auto’s gezet en naar een onbekende 
locatie in de buurt van Loenhout 
gereden. Het 2e team (team Krisjan) 
vertrok een half uur later. Al vrij snel 
was team Halters terug. Ze hadden 
lekker doorgelopen en hadden ook 
een paar foto’s. Het andere team 
deed er wat langer over.

Team Krisjan vond rechtstreeks 
lopen geen optie, anders waren 
ze zo snel terug. Dus liepen ze op 
gevoel binnendoor. Over een akker, 
steeds verder, tot daar opeens 
een sloot was. Een sloot van één 
meter breed, daar konden ze wel 
overheen. Toen het hele team over 
de sloot gesprongen was liepen 
ze verder. Alleen na een meter of 
vijftig kwam daar een tweede sloot, 
en deze was geen een, maar twee 
meter breed. Dat was te veel van het 
goede. Het team is toen langs die 
beek gelopen en kwam uiteindelijk 
een kleine honderd meter van het 
begin punt van de akker weer terug 
bij de weg. 

Als de tweede sloot ook maar een 
meter breed was geweest, dan 
had team Krisjan er misschien wel 
korter over gedaan dan het eerste 
team. Maar toen team Krisjan 
bij ‘t Zonneke aankwam was het  
overduidelijk dat team Halters het 
snelste was. Het team kreeg een prijs 
in de stijl van de tocht: een zak drop. 
De zak werd sportief met ‘t Zonneke 
gedeeld. Het was weer ouderwets 
gezellig, waardoor de avond tot in 
de late uurtjes doorging. Bedankt 
deelnemers namens de organisatie! 

Op 19 maart werd een droptocht door omgeving Zundert 
georganiseerd.

droptocht
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iets gemeen hebben: ook Jac heeft 
zich jaren ingezet voor de promotie 
van ons corso. “Met een paar man 
mochten we maquettes wegzetten 
in de V&D en aan het winkelend 
publiek uitleg geven over het corso. 
Dat was heel leuk om te doen en 
de goede catering was een enorm 
pluspunt.”

Maar wat is er nou zo leuk aan 
corso bouwen? Rob: “Het is fijn om 
onderdeel uit te maken van een 
groep die niet alleen binnen maar 

ook buiten de tent bestaat. Het 
maakt niet uit wie of wat je bent 
of wat je leeftijd is: je maakt samen 
iets moois.” Jac vindt het werk op 
het veld heerlijk om te doen. “En 
het contact met leeftijdsgenoten 
uit de buurt is geweldig, het is 
altijd gezellig.” Jeanne: “Toen we 
twee jaar geleden 50 jaar getrouwd 
waren, kwam de hele veldgroep ons 
feliciteren. Het was hartverwarmend 
om zo’n grote groep binnen te zien 

komen!” Omdat Jac last heeft van 
zijn evenwichtsorgaan, kan hij niet 
bij alle werkzaamheden op het veld 
helpen. “Maar dan kies ik iets wat ik 
wel kan doen. Als we knollen gaan 
rapen rijd ik met de kruiwagen, dan 
hoef ik niet te bukken.” Voor Rob 
is kartonnen zijn meest favoriete 
werk. Het liefst gaat hij op zoek naar 
de mogelijkheid om sjablonen te 
maken voor massaproductie, zoals 
het afgelopen jaar bij de potloden. 
Het minst leuk vindt hij het tikken 
van de hoeken waar je haast niet bij 

kunt. “Een paar dagen achter elkaar 
op je rug liggen om te tikken is niet 
leuk, maar het moet gebeuren.”

Terugkomend op het afgelopen 
corso: de derde prijs hadden ze geen 
van beiden aan zien komen. Wel zijn 
ze het erover eens dat het prachtig 
was om ons geslepen egeltje door 
de straten te zien wandelen en ze 
zijn benieuwd wat het ontwerp van 
dit jaar ons gaat brengen.

Dat onze buurtgenoten ook in 2016 nog steeds goed kunnen 
buurten, blijkt wel uit deze editie van ‘Gebuurt’. We buurten met 
bouwer Rob den Braasem en veldwerker Jac Hereijgers en zijn 
vrouw Jeanne.

Jac en Rob kennen elkaar nog niet, 
maar Rob herkent Jac wel van de 
tikweekenden. Dan zijn Jac en 
Jeanne inderdaad van de partij om te 
helpen met het tikken of prikken van 
de bloemen. Rob heeft deze avond 
zijn eigen camera meegenomen en 
dat doet Jac vermoeden dat Rob de 
huisfotograaf van Helpt Elkander is. 
Dat klopt, maar buiten dat is Rob 
ook vanaf eind juni een paar dagen 
per week actief in de tent en doet 
daar diverse werkzaamheden: van 
lassen tot plakken en van kartonnen 
tot vegen. Jac is naar eigen zeggen 
wel veel op het veld, maar niet 
altijd. Zijn vrouw vult aan: “Als hij 
kan gaat hij altijd, zomer en winter.”

Jac en Jeanne zijn in 1973 in onze 
buurtschap komen wonen. Hiervoor 
woonden ze binnen buurtschap ’t 
Kapelleke, waar ze redelijk actief 
waren bij het corso. Jac is daar 
stuurman geweest. “We reden toen 
nog vanaf de Markt de Katerstraat 
in.” Omdat Jac vroeg op moest om 
te gaan werken en pas laat thuis 
was, was er geen tijd om te helpen 
met de bouw van de wagen van 
Helpt Elkander. Wel waren ze beiden 
actief in het tikweekend. Nadat hij 
stopte met werken, heeft hij zich 
aangesloten bij onze fantastische 
veldgroep. Jac komt tijdens het 

bouwseizoen op weg van het veld 
naar huis weleens samen met een 
paar anderen in de tent kijken. “Dan 
kunnen we eens kijken hoe het erbij 
staat en hebben weer wat om over 
te discussiëren.” Hij verbaast zich 
er weleens over hoeveel mensen er 
tijdens de pauze uit allerlei hoeken 
en gaten van de steigers komen. 

Rob komt oorspronkelijk uit 
Rotterdam. Toen hij in 2001 zijn 
vriendin Diana leerde kennen, 
kwam hij in aanraking met het 
corso. De eerste keer dat hij in 
onze corsotent kwam, vond hij de 
tent maar een ‘groot geval’ waar 
het heel druk was. Ik dacht “Wat 
gebeurt hier, wat een puinzooi. 
Tijdens het tikweekend van 2002 
ben ik gaan tikken en binnen een 
uur deed mijn hele lijf zeer en hield 
ik het voor gezien. In 2003 ben ik 
gaan helpen met het tikwerk aan 
het nagebouwde huis van Van 
Gogh en toen ontdekte ik het echte 
corsogevoel: de samenwerking 
tussen allerlei mensen. Voor iemand 
uit een grote stad is dat heel 
bijzonder om mee te maken. Daarna 
ben ik steeds meer gaan helpen in 
de tent en later ben ik me via de 
Stichting Corso Zundert ook gaan 
inzetten voor de promotie van ons 
corso.” Het blijkt dat de mannen 

gebuurt
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7 mei   Corso-kick-off tent bouwen

28 mei   Maquettepresentatie

7 juni   Senioren Jubileumuitje

18 juni   Kindermiddag Jubileumuitje

17 juli   Zomeractiviteit en BBQ

Medio augustus Kind en gezin activiteiten

Medio augustus Kinderkot

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

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

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

Maas-Jacobs
Martin Gaus Hondenschool

Telermaat
Dave Mutsters Autoservice

Het Wapen van Zundert
Sponsors en begunstigers

sponsors




