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Ons 70e jubileumjaar is al met al een heel speciaal corsojaar 
geworden.

Zondag 4 september 2016 beloofde 
een heugelijke dag te gaan worden. 
Het weer stribbelde een beetje 
tegen, maar ja, wat wil je met een 
titel als “Menskracht 12”, uiteraard 
afgeleid van windkracht 12. 30 
bewegers, 20 duwers, 1 stuurman 
en nog een handvol begeleiders 
stuurden deze storm door de straten 
van Zundert tot aan de tweede 
doorkomst bij de markt.

Daar mochten we de tweede prijs én 
een pluim voor onze “Menskracht 
12” in ontvangst nemen. Deze 
topper van de hand van Ad, Roel en 
John zal nog lang blijven hangen 
in ons geheugen. We hebben 
redelijk relaxed gebouwd. We 
hebben weinig gemerkt van het 
bloementekort. En er zat een hele 
kluif aan beweging en geluid op 
de wagen, maar alles werd perfect 
uitgevoerd en heeft gewerkt tot 
het einde. Ook het constructief 
hoogstandje van de 14 meter lange 
vrijhangende constructie heeft 
menigeen verbaasd en verwonderd. 
Ook tijdens de figuratieblokken op 
maandag werd onze wagen nog 
steeds druk bezocht.

Daarom willen we graag iedereen 
bedanken voor dit fantastische 
jubileumjaar en dito corso! 
Van veldwerker tot lasser, van 
cateringdame tot tikker, van 

prikker tot gastheer, natuurlijk alle 
sponsoren en donateurs, en verder 
iedereen die we nog vergeten zijn. 
En de grootste dank gaat uit naar 
onze ontwerpers Ad, Roel en John.

Wij wensen iedereen veel leesplezier. 
Buiten de vaste rubrieken kun je 
in deze editie een heleboel foto’s 
van het corso en natuurlijk ook 
nog van de bouw bekijken. Ook 
lees je onder andere hoe duwers 
en bewegers de optocht hebben 
meegemaakt, vind je de notulen 
van de evaluatievergadering en 
zie je de creaties van de jonge 
Helpt Elkandenaren tijdens het 
Kindercorso. 

Lees ze!

De redactie

voorwoord
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Voor de vijfde keer op rij bellen we aan bij een Helpt Elkanderlid 
aan de Achtmaalseweg. Misschien kent niet iedereen zijn naam, 
Johan van Kuijck, maar velen zullen zijn gezicht herkennen.

Johan is geboren in de 
Biggelaarstraat, rond zijn zevende 
jaar met zijn ouders verhuisd naar 
de Achtmaalseweg en daar woont 
hij nu nog steeds. Hij woont dus 
al zijn hele leven binnen Helpt 
Elkander. 

Hij begon met werken op zijn 
veertiende, in de tuinderij van zijn 
ouders. Ze teelden onder andere 
aardbeien, frambozen, bessen, 
appels en peren, en in de winter 
spruiten. Op zijn achttiende is hij 
samen met zijn vader gaan werken 
bij kabelaannemer Hogenboom in 
Spijkenisse. “In het begin moesten 
we heel veel kabels en buizen 
aanleggen voor de praatpalen 
aan de snelwegen, die waren in 
die jaren nogal in opkomst. Later 
hebben we veel tv-
kabels aangelegd in 
de steden.” Na een 
jaar of acht is Johan 
vrij plotseling van 
baan veranderd. “Ik 
was altijd al heel 
erg geïnteresseerd 
in voertuigen en 
ik was inmiddels 
geslaagd voor 
mijn busrijbewijs. 
Toevallig kwam ik 
in gesprek met de 
eigenaar van Muys 

Reizen en ik vroeg of ze chauffeurs 
konden gebruiken. Ze hadden 
er nog een aantal nodig en een 
week later was ik buschauffeur.” 
Inmiddels is hij ook nog chauffeur 
bij Touringcarbedrijf E. van den 
Broek in Zundert.

Als buschauffeur brengt en haalt hij 
kinderen van en naar school, zwemles 
of schoolreisjes. “Ik heb vroeger 
ook vaak fabrieksarbeiders naar 
hun werk gebracht in bijvoorbeeld 
Delft of Rotterdam. Soms moest ik 
al om 4 uur weg, omdat ik dan in 
Belgisch Limburg mensen moest 
ophalen voor hun werk in Breda. Na 
zo’n rit kon ik even een uurtje naar 
huis en daarna had ik dan een rit 
met schoolkinderen, daarna weer 
een rit met de fabrieksarbeiders 

voorgesteld en vervolgens de schoolkinderen 
weer ophalen. Dan had ik mijn uren 
wel weer gemaakt.” Het leukst 
aan buschauffeur zijn vindt Johan 
de schoolreisjes. “Er zijn wel eens 
wat deugnieten, maar de meeste 
kinderen zijn heel aardig. Kleuters 
vallen in de bus vaak in slaap, dat 
is lekker rustig. In het weekend rij 
je vaak met feestvierders. Als ze 
dronken en irritant zijn is dat niet 
leuk, dan kunnen ze beter gaan 
zingen.”

Johan heeft niet veel tijd voor 
hobby’s, maar hij heeft een grote 
voorliefde voor oldtimers. Tot een 
paar jaar geleden had hij zelf een 
Ford Mustang, maar die heeft hij 
moeten verkopen. Zo af en toe 
gaat hij nog wel eens naar een 
oldtimershow. Verder werkt hij 
heel erg graag in zijn tuin. “Maar 
dan moet ik er wel de tijd voor 
hebben. Een uur is te kort, dan 
ben je net begonnen en moet je 
alweer stoppen.” Ook gaat hij 
graag wandelen en naar het strand. 
Toevallig mocht hij dit jaar een 
groep naar Zoutelande vervoeren.

De Tam Tam wordt door Johan 
doorgebladerd, maar niet echt 
gelezen. “Ik kijk graag naar de 
foto’s van wagens van vroeger, 
dat vind ik heel mooi. Als je dan 
ziet hoe alles veranderd is en hoe 
ze groter zijn gaan bouwen, dat 
is mooi om te zien. Ik heb zelf 
een keer meegedaan met het 
kindercorso, samen met mijn oudste 
zus. We bouwden toen op het 
onderstel van een kinderwagen een 

Volkswagen busje. De liefde voor 
auto’s en bussen zat er al vroeg in. 
Toen ik klein was ging ik met mijn 
twee zussen in de corsotent helpen 
met het prikken van de bloemen, 
maar toen ik ging werken had ik 
daar geen tijd meer voor en is het 
verwaterd. Dat vind ik wel jammer.” 

Vanwege zijn werk is Johan niet 
altijd in de gelegenheid om het 
corso te bekijken. “Maar als ik 
tijd heb, ga ik naar de optocht 
kijken en twee dagen feesten. Ik 
maak dan met mijn vrienden een 
ronde door Zundert en we komen 
overal.” Dit jaar bracht Johan met 
een pendelbus bezoekers van een 
parkeerplaats in Klein-Zundert 
dichterbij de corsoroute. “Ik heb 
helaas maar twee wagens kunnen 
bekijken: ‘Krachtstroom’ van De 
Lent en ‘Wildebeest’ van Stuivezand. 
Ik heb gehoord dat twee wagens 
niet mee mochten rijden vanwege 
de wind, dat is heel spijtig.” Het 
liefst ziet Johan corsowagens met 
kleurrijke dieren. Als ze dan ook 
nog een beetje bewegen is het 
helemaal geweldig. “Die wagen 
‘Krachtstroom’, dat zeg ik eerlijk, 
daar vond ik niet zoveel aan.” Zijn 
meest favoriete corsowagen is 
waarschijnlijk toch ‘Moeders Kroost’ 
van Klein Zundertse Heikant. “Die 
ben ik ’s avonds nog wel drie keer 
opnieuw gaan bekijken.”

Tot slot is het aan Johan om een 
ledennummer te kiezen voor het 
volgende interview. Hij kiest voor 
nummer 322. Zou ook dit lid aan de 
Achtmaalseweg wonen?
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Dit jaar vond de evaluatievergadering plaats op 19 september. 32 
bouwers maakten gebruik van de mogelijkheid om de bouwperiode 
door te spreken. Hieronder staan de punten die op deze avond 
voorbij kwamen.

evaluatie

Ontwerpkeuze
•	De locatie was prima, er 

was genoeg ruimte voor de 
presentatie.

Voorbereiding
•	De maquette was niet altijd op 

bouwplaats, dit was soms lastig 
wanneer afmetingen bepaald 
moesten worden.

•	Veel dingen zijn in vroeg stadium 
voorbereid en uitgeprobeerd.

Maquette
•	Fijn was dat de maquette op tijd 

klaar was en ook al kon bewegen.
•	De maquette was iets te groot, 

vanwege een te grote onderplank, 
handiger is een plank precies op 
schaal.

Tent zetten
•	Circa 2 weken nodig gehad om te 

zetten, op sommige momenten 
was het handiger en sneller 
geweest als er meer mensen 
waren voor het sjouwwerk op de 
grond. De corso kick-off werd niet 
zo drukbezocht.

Veiligheid
•	Figuranten die hoger op de wagen 

zaten, waren goed gezekerd met 
tuigjes. Dit is zo ook ervaren door 

de figuranten.
•	Vanuit bezoekers die een 

rondleiding kregen, werd 
aangegeven dat de steiger goed 
beloopbaar was.

•	Aantal keer zijn bouwers met 
een been tussen steigerplanken 
gezakt, deze openingen eerder 
dicht leggen.

•	Bij steiger afbreken komen 
stukken betonijzer tussen planken 
uit, opruimen is tijdens hele 
bouwperiode een aandachtspunt.

•	Denk ook aan gereedschap en 
verlengkabels opruimen.

•	Eventueel een gootstuk aan de 
steiger maken om betonijzer in te 
leggen.

•	Gehoorbescherming in het zicht 
leggen bij handschoenen, hiervan 
was soms een tekort.

•	Wat betreft het gebruik van 
hoogwerker, goed de regelgeving 
nakijken.

Constructie
•	De berekening en tekening van de 

constructie zat heel goed in elkaar, 
compliment hiervoor! De stukken 
zijn voorgelegd aan de Stichting. 
Uit controle van een medewerker 
van Mammoet kwamen alleen 
wat aanbevelingen.

•	Constructie van de toren is 

groter uitgevallen, zou binnen 
de vorm vallen, maar toren was 
iets naar voren geplaatst en wat 
gedraaid, om binnen de maximale 
maten te blijven. Dit is niet goed 
gecommuniceerd met ontwerpers.

•	Bij de (achterste) wolken moest 
daarnaast nog 60 cm in de 
breedte worden ingenomen, 20 
cm in constructie en 2 x 20 cm in 
de wolken aan beide kanten.

Vormgeving
•	Er was vanaf begin prefab werk 

(golven) waarmee gestart kon 
worden, daardoor was er altijd 
werk. Na de golven konden we 
verder met wolken maken, het 
tekenen van de blokken is versneld 
om niet stil te vallen.

•	Er was 1 moment dat het 
kartonnen nog niet kon worden 
gestart, nadat het plakken van de 
golven af was. Kort daarna kon 
men wel starten met kartonnen, 
was er boven geen laswerk meer 
en konden we volop door. Boven 
vooraan begonnen, naar achter 
werken en dan naar beneden, 
zoals gepland.

Beweging
•	Alle beweging werkte en draaide 

de hele optocht en figuratierondes 
op veiling. Eén golf draaide zwaar, 
er is gerouleerd met bewegers. 
Zondagmorgen is de golf met 
het bootje nog aangepast, zodat 
draaien lichter ging.

•	De laatste week viel alles in elkaar, 
mede door alle voorbereidingen. 
Spullen lagen klaar, montage is 
goed opgepakt en samen tot in 

het tikweekend klaargemaakt. 

Geluid
•	Het geluid van de donderbak, 

windmachine en stalen plaat 
was zoals bedoeld, en er is goed 
mee omgegaan door Guido, met 
medewerking van Van Gorp. 
Geluid en plaatsen boxen e.d. is 
goed afgestemd, de wind speelde 
wel een rol op zondag.

•	De elementen achter op de wagen 
waren goed zichtbaar.

Kartonnen en plakken
•	Heel vroeg gestart met plakken 

van de golven, met een vrij grote 
groep plakkers, soms remde het af 
als er weinig te doen was. Eerste 
golf is geplakt om het idee en de 
vorm te laten zien.

•	Makkelijk om de wolken te 
kunnen draaien, zo waren er 
weinig moeilijke hoeken.

•	Laatste twee weken zijn er 
correcties aan de vorm van 
sommige golven gedaan met PUR 
en piepschuim, dit werkt prima.

Boten
•	Goed vakmanschap, kostte wel 

wat meer tijd dan gedacht, heel 
fijn dat de werkplaats bij Van 
Opstal kon worden gebruikt, hier 
alles bij de hand.

•	Ontwerpers hadden van te 
voren grote zorg hierover, maar 
uiteindelijke uitwerking was heel 
erg goed! Het zeil was misschien 
wat fors uitgevallen. Bij het 
monteren van de zeilboot bleek 
een geroeste pijp te zijn gebruikt, 
die te zwak was om aan te lassen, 
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nu vastgezet met bouten.
•	Alternatief materiaal is op 

tijd gekozen en geknipte 
droogbloemen tijdig geregeld, en 
ruim voldoende. Indien mogelijk 
uitrekenen hoeveel snippers er 
per m2 op zijn gegaan, voor een 
eventuele volgende keer.

Bloemen
•	In totaal zijn 685 kisten bloemen 

op de wagen gegaan, prognose 
was 780 kisten.

•	Probeer ontwerpers goed op de 
hoogte te houden van het aantal 
en kleur beschikbare bloemen, 
zodat een goede afweging 
kan worden gemaakt. Nu is er 
tijdens tikweekend omgekleurd, 
terwijl dit later niet nodig 
bleek. Bloemencommissie had 
problemen en bestelde vooruit. In 
tikweekend was het goed weer, 
zodat er kon worden overgeplukt.

•	Half augustus is de prognose van 
het aantal kisten naar beneden 
bijgesteld, met name omdat 
golven iets kleiner waren.

•	Het sorteren van bloemen (groot 
– klein) is niet helemaal uit de 
verf gekomen, idee was om grote 
bloemen vooraan de wagen te 
gebruiken in de brede stroken, 
en kleine achteraan waar stroken 
steeds smaller werden.

Tikweekend
•	Het tikwerk van donderdag en 

vrijdag was matig, de lijnen en 
vakjes op de golven en wolken 
waren niet overal gevolgd. Taak 
van de tikbegeleiding is om hier 
op toe te zien en bij te sturen 

waar nodig. Duidelijke instructie 
geven, daarna aanspreken als het 
niet goed (genoeg) is.

•	Krammen waren van dramatische 
kwaliteit, waarschijnlijk waren de 
puntjes niet scherp genoeg.

Optocht / Corsoweekend
•	Enkele knelpunten door 

andersom rijden van de route. 
In de Manderslaan was het druk, 
het publiek zat hier heel dicht 
op de straat. Het zou helpen als 
alle lantaarnpalen omgedraaid 
zouden worden.

•	Bij de Ossekop stonden aan beide 
kanten hekken en ook mensen om 
iedereen op afstand te houden. 
Ging nu bij onze wagen goed.

•	Bij VIP-tribune en tribune 
tegenover zou wat meer ruimte 
prettiger zijn.

•	B-tribunes (Oranjeplein, hoek 
Prinsenstraat en hoek Eikenlaan) 
waren slecht bezet, Manderslaan 
was drukker.

•	Zondagmorgen was door Erik en 
Cindy goed geregeld en duidelijke 
instructie.

•	Bij het oprijden van het 
veilingterrein blokkeren mensen 
die op de veiling willen kijken het 
zicht op de ingang, hierdoor lastig 
insturen en onveilig. Mogelijk 
extra dranghekken plaatsen.

Figuratie
•	Was goed geregeld en leuk om te 

doen!
•	Bij onweer iedereen van de wagen 

was een juiste beslissing.
•	Het proefdraaien was op het 

voorplein om het verkeer niet 

onnodig te hinderen.
•	Tussen de figuratieblokken 

is er voor bezoekers op het 
veilingterrein geen beweging te 
zien, dit is jammer.

•	De top 3 vooraan veroorzaakte 
file en veel drukte bij de ingang, 
het zou fijner zijn om deze wagens 
midden op de veiling een mooie 
plaats te geven.

Slopen en tent afbreken
•	Het aftillen van wagen ging 

zonder problemen, totaalgewicht 
was 8,7 + 3,2 ton.

•	Het tent afbreken ging vlot.

Evaluatiepunten voor SBZ
•	Onderling controleren van 

buurtschappen op maatvoering 
e.d. is een goed initiatief. Daarom 
ook aangeven bij Stichting dat 
laatste wagen niet aansloot bij de 
rest van de optocht. 

•	Afstemming van de tekst van 
de omroepers was heel laat, nu 
hebben ontwerpers een eigen 
tekst gegeven.

•	In de Veldstraat liep een korps 
achter ons, omdat ze net voor 
Molenstraat liepen, voor beiden 
niet prettig, maar ook geen 
optie om dit in de optocht op 
eigen initiatief te wijzigen. 
Wagenbegeleiders achter hebben 
korps op afstand gehouden i.v.m. 
microfoontjes achter op wagen.

•	In de tent op het Oranjeplein was 
het geluid heel erg hard, eventueel 
oordopjes ter beschikking stellen 
of volume lager zetten.

•	Kwaliteit van de krammen.

Rondvraag
•	Kunststof rijplaten met noppen 

naar beneden leggen, anders 
schuiven ze onder de wielen door.

•	Mooi bouwjaar, met veel plezier 
en gezelligheid. We kunnen trots 
zijn op de behaalde prijs.

•	Achteras stuurde vanzelf door het 
gewicht op achteras, in winter 
voorziening maken zodat te zien 
is wanneer het stuur recht staat.

•	Gastheren en -vrouwen in de tent 
worden als zeer prettig ervaren 
door bezoekers en buurtgenoten.

•	Kunnen prefab vormen die 
geplakt zijn, eventueel buiten 
drogen? Dit is vaak lastig wanneer 
overdag niemand in de tent is.

•	Kunnen we voor de tweede (losse) 
bankschroef iets maken, zodat 
we deze in de tent aan de steiger 
kunnen gebruiken?

•	Waren we op tijd op de veiling? 
Geplande tijd was 9.30 uur, door 
onweer is het 10.45 uur geworden.

•	Is winst te behalen door het 
uitrijden van de wagen op straat 
niet met de tractor te doen? 
Afspraak met gemeente is dat we 
eenmaal per jaar over rijplaten 
over de grasstrook mogen, 
duwend zouden we over een 
verharde ondergrond moeten 
omdat de rijplaten niet veilig 
genoeg zijn.

•	Ontwerpers hadden 3 
doelstellingen: fijn bouwen 
(gelukt), een goede wagen 
(gelukt) en een goede prijs (ook 
gelukt!).

•	Ontwerpkeuze commissie zoekt 
nieuwe leden, bij interesse 
doorgeven aan bestuur.
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Op deze pagina is het woord aan onze HE-kidz. Dit keer leren we 
Thomas van der Kloot en Jaimee Eestermans kennen!HE-kidz
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Op corsomaandag organiseerde werkgroep sfeer opnieuw een 
gezellige lunch, waarbij zo’n 60 buurtgenoten aanwezig waren.
Daaropvolgend vond een kroegentocht plaats langs Café De Kèrel, 
Café-Zaal Victoria en Café Den Bels. En die middag zag er zo uit!

corsomaandag
Ook dit jaar zijn er weer vier sfeeravonden georganiseerd door 
de werkgroep sfeer! Deze vonden plaats op vrijdag 5, vrijdag 12, 
vrijdag 19 en vrijdag 26 augustus.

sfeeravonden

Dit jaar werd op de 
vrijdagavond vooral de 
kennis van de buurtleden 
getest. Van muziek tot 
algemene kennisvragen, 
en van de tuin van Rinus 
en Elian tot hoe Roel graag 
had willen heten als hij 
dit zelf mocht kiezen. Het 
kwam allemaal voorbij. 
Sommige antwoorden 
zullen niet snel vergeten worden... 
Alle buurtgenoten hebben in ieder 
geval veel kunnen lachen tijdens 
deze avonden.

Dit jaar werd er tijdens deze 
avonden Hertog Jan op tafel gezet, 
waar de meeste buurtgenoten 
erg blij mee waren. Hier stond 
tegenover dat er wel flink wat 
namen ingevuld moesten worden 
op het consumptiefonds. De 
bierliefhebbende buurtgenoten 
droegen graag hun steentje bij aan 

het vullen daarvan. Ondanks dat 
waren er op de laatste sfeeravond 
nog best een aantal open plekken. 
Amanda nam vanuit de werkgroep 
sfeer het initiatief om in een soort 
van spelvorm de lijst te vullen. 
Met veel succes, want er bleven 
niet veel plekken meer over. (Op 
corsomaandag deed ze dit trouwens 
nog eens over, waardoor ook de 
laatste plekken gevuld werden.)

Bedankt buurtgenoten voor de 
gezelligheid!
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Dit jaar werd er tijdens het bouwseizoen natuurlijk ook weer aan 
de kids gedacht. 

kinderactiviteiten

De eerste kinderkotavond vond 
plaats op 28 juli. Op deze avond 
hebben de kinderen kartonnen 
platen geschilderd en gaf ontwerper 
Ad uitleg over de maquette.

Zaterdag 6 augustus was het tijd 
voor het ouder-kind plakken. Met 
een grote groep kinderen werd er 
op de grond geplakt aan de golven. 
Papa’s, mama’s, opa’s en oma’s 
werkten samen met de kinderen en 
kleinkinderen. Na het harde werken 
was het tijd voor pannenkoeken! 
Ook de groep van het ouder-kind 
lassen was aangeschoven bij het 
pannenkoeken eten en zo aten we 
met een gezellige groep. 

De 2e kinderkotavond was op 11 
augustus. Helaas konden we door 
het slechte weer niet naar het 
bloemenveld. De kinderen hebben 
daarom geknutseld en een bootje of 
vis gemaakt. Ook werd er gekleurd. 

De laatste kinderkotavond was op 
18 augustus. Op deze avond konden 

we wel naar het 
bloemenveld. Krisjan 
legde de kinderen 
het een en ander uit, 
en iedereen mocht 
een bloem plukken. 
We hebben over het 
hele veld gelopen 
en daarna in de keet 
nog iets gedronken 
en een koekje 
gegeten. Eenmaal 

terug bij de tent hebben de kinderen 
nog een waterballonnengevecht 
gehouden op het voorterrein. 
Tijdens de Hij mot af dag werd er 
‘s middags een grote vis geplakt. 
Daarnaast is er volop gespeeld met 
playmais en gekleurd en geknutseld. 
Het was heerlijk weer, daarom 
hebben de kinderen aan het eind 
nog een waterestafette gedaan. 
Daarna was het tijd om frietjes te 
eten!

De laatste activiteit was zaterdag 
voor corso. We begonnen met het 
prikken van bloemen voor op de 
grote wagen. Daarna hebben we de 
geplakte vis ingekleurd en geverfd 
en gekleurd. Vervolgens zijn de 
kinderen naar de speeltuin geweest 
en tot slot werd de ingekleurde vis 
getikt. Dit was wel het allerleukste 
van de dag! Aan het einde van de 
dag was het weer tijd voor frietjes.
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Rinus van Caam en Elian 
van den Beemt zaten voor de eerste 
keer op de wagen, als beweger (en 
tegelijkertijd figurant). “Een heel 
bijzondere ervaring.”
 
Elian: “Als beweger zat ik onder een 
grote golf met overslag. In acht tellen 
moest ik deze ronddraaien voor de 
juiste snelheid. Daarbij moest ik de 
golf continu tegenhouden zodra als 
de golfslag naar beneden draaide 
en harder duwen als deze naar 
boven draaide. Maar ik had het 
zwaarder verwacht, uiteindelijk 
viel het viel allemaal mee. Ik heb de 
gehele route gedraaid, met tussenin 

één pauze aan het begin van de 
Veldstraat. Achteraf heb ik gelukkig 
geen spierpijn gehad. Als ik schuin 
naar voren keek, kon ik het publiek 
zien. Dat was ook handig om mijn 
golf goed in de gaten te houden. 
Het was in 1 woord  GEWELDIG. Ik 
ben blij dat ik de kans heb gehad en 
hem heb aangepakt, en ik zou het 
zo weer doen.  Bedankt!”
 
Rinus: “Ook ik heb voor de eerste 
keer op de wagen gestaan. Ik 
was één van de bewegers van 
de donderkist, samen met mijn 
dondermaat Ad Michielsen. Het 
hele parcours hebben we de 
beweging volgehouden. Het was 
een hele mooie ervaring om mee 
te maken. Vanuit mijn plek aan de 
achterkant van de wagen kon ik het 
publiek enorm goed zien. Ze keken 
vol verbazing naar onze wagen. 
Weer een ervaring rijker, op naar de 
volgende wagen!

Dit jaar waren er tijdens de optocht meer dan 50 mensen in, 
onder en rond onze wagen te vinden. We vroegen vier van deze 
buurtgenoten om hun ervaringen te delen.

in/onder de wagen

Dennis Jansen en Marlou de Bie 
hebben dit jaar voor het eerst de 
wagen geduwd.

Dennis en Marlou: “Zondagochtend 
ging de wekker al om 
kwart voor 5 ’s ochtends. 
We begonnen de dag met 
een bakje koffie en een 
broodje. Daarna moest de 
tent afgebroken worden, 
zodat de wagen eruit 
kon worden gereden. 
Na het uitrijden van 
de wagen moesten we 
even wachten door 
het slechte weer, maar 
daarna mochten we 
hem eindelijk naar 
de veiling rijden. In 
de tussentijd hebben we nog wat 
kunnen eten en 
de andere wagens 
kunnen bekijken. 
Toen was eindelijk 
het grote moment 
daar: de optocht 
begon. We hadden 
er allebei heel erg 

veel zin in. 

Tijdens de optocht moest er 
regelmatig flink geduwd worden, 
maar het was superleuk om te doen! 

De tweede doorkomst 
op de markt was 
heel spannend en we 
gingen uit ons dak 
toen we hoorden dat 
we de tweede plaats 
hadden behaald. Op 
de terugweg naar de 
veiling ontvingen we 
veel gejuich en applaus. 
Het was een speciaal 
gevoel om met zijn allen 
de wagen te duwen, 
waar we al die tijd samen 
aan gewerkt hebben. 

Aan het einde van 
de dag waren we 
erg moe en hadden 
zere voeten, maar 
het mocht de pret 
niet drukken. We 
hebben de 2e plaats 
goed gevierd!”
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corso in foto’s
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Juli
Halverwege juli werd de 
veldploeg verrast door 
onze vlogger Jurriën Haast. 
Hij kwam niet alleen om 
te filmen, maar ook om de 
handen uit de mouwen te 
steken. Dankzij Jurriën kan 
nu iedereen die toegang 
heeft tot het wereldwijde 
web, het werk van onze 
veldwerkers bekijken en 
zien dat er op het veld wel 
hele speciale koffie en thee 
wordt geschonken (www.youtube.
com, zoek op ‘jurrien haast hakken’). 
Ook werd er gestart met het drogen 
van bloemen voor op de boten van 
Menskracht 12. In juli hebben we 
nog regelmatig te maken gehad 
met enorme regenbuien en dat was 
op z’n zachtst gezegd iets meer dan 
onze dahlia’s nodig hadden. Op 20 

juli zijn de eerste dahlia’s van 2016 
geplukt en eind juli was de eerste 
levering aan de Bloemencommissie. 
Vanaf dan werd er 2 à 3 keer per 
week geplukt en geleverd.

Augustus
Begin augustus begonnen we ons 
serieus af te vragen of het nog een 

keer zou gaan stoppen met 
regenen. De plukopbrengst 
viel week na week tegen en 
ook behoorlijk wat andere 
buurten plukten niet wat 
ze verwacht en gehoopt 
hadden. De ontwerpers 
namen een definitief 
besluit over de boten: 
deze werden bekleed met 
geknipte bloemsnippers 
van gedroogde dahlia’s. 
Halverwege augustus werd 

Net als de bouwers, hebben ook de veldwerkers in de afgelopen 
maanden hard gewerkt. Hieronder een verslag van de maanden 
juli, augustus en september.

veldnieuws

het eindelijk warm en droog… 
tropisch zelfs. Hulde aan de mensen 
die bij deze hoge temperaturen 
toch naar het veld gekomen zijn. 
De veldcommissie heeft nog een 
uitstapje gemaakt naar Lisse om 
eens te kijken of daar dahliasoorten 
staan die we misschien een volgend 
jaar kunnen planten.

September
In de week voorafgaand aan 
het Zundertse corso hebben we 
drie keer geplukt: op maandag, 
donderdag en zaterdag. De dahlia’s 
die op maandag geplukt zijn, zijn 

in de koeling gegaan. Op 
donderdag voor corso is 
een afvaardiging van de 
Zundertse buurtschappen 
naar Lisse gegaan om daar 
dahlia’s te plukken voor 
ons corso. Het tikweekend 
is verder prima verlopen. 
Op donderdag na ons eigen 
corso zijn er tussen de 
middag pannenkoeken en 
tosti’s gebakken voor meer 
dan 40 personen. Hiervoor 
willen we de catering 

hartelijk bedanken. Deze nieuwe 
traditie moeten we zeker in ere 
houden. Vanaf half september zijn 
we begonnen met het opruimen 
van het veld, te beginnen met de 
spullen van de beregening. In de 
hele maand september is er volop 
geplukt en geleverd. Iedereen 
hartelijk bedankt voor zijn of haar 
inzet.

Heeft u vragen, of interesse in de 
werkzaamheden op en rondom het 
veld? 
Mail dan naar Krisjan van Ostaayen 
via krisjan@helptelkander.nl!
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Onze jongste buurtgenoten waren weer massaal aanwezig bij het 
Kindercorso 2016. Bekijk een aantal van de prachtige wagens!

kindercorso
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Als eerste willen we natuurlijk weten 
of deze buurtgenoten elkaar (her)
kennen. Jaro heeft Jan al wel eens 
in de tent gezien, maar Jan kan zich 
Jaro niet herinneren. Het wordt dus 
tijd voor een kennismaking. Jan: “In 
de tent zijn veel jongelui, de grote 
meerderheid ken ik eigenlijk niet. Is 
dit interview bedoeld om daar wat 
aan te doen?” Jan slaat de tikspijker 
op zijn kop! Hij vindt het een goed 
streven.

Jan komt oorspronkelijk uit Breda, 
maar is vanwege Gonnie in Zundert 
komen wonen. Gonnie ging toen 
regelmatig naar het bloemenveld 
om te plukken en zo is Jan ook 

de buurtschap binnen gerold. “Ik 
hielp toen wel een beetje met het 
bouwen van de wagen, die was 
toen nog van hout en wat tempex.” 
Hij is het hele jaar rond met het veld 
bezig. “Kort gezegd doe ik alles wat 
me opgedragen wordt.”

Dat wil niet zeggen dat hij 
daar al zijn tijd in steekt. Als de 
kleinkinderen een dagje naar opa 
en oma komen,  gaan die uiteraard 
voor. “En we gaan ook graag op 
vakantie, dus kan ik wel eens een 
paar weken niet.” Verder vindt Jan 
het heerlijk om elk jaar te helpen 
met het tikken van de wagen. Hij 
heeft dan altijd wel ergens een 

plaatsje op de steiger. “Tikken vind 
ik leuker dan prikken, want dan 
zie je resultaat. Bij ‘De Verffabriek’ 
ben ik figurant geweest. Dat wilde 
ik een keer meemaken. Vanaf ‘De 
Verffabriek’ heb ik wel gemerkt dat 
het heel leuk is als je ook mensen in 
de tent kent en contact hebt met de 
bouwers. Je gaat naar de tent om 
te tikken, maar de mensen van het 
veld en uit de tent kennen elkaar 
vaak niet en dat is jammer.”

Jaro is ongeveer sinds groep 8 of de 
brugklas besmet met het corsovirus. 
Hij woont binnen buurtschap De 
Berk, maar zijn ouders waren al 
lid van Helpt Elkander. Zijn goede 
vriend Casper nam hem mee naar 
de corsotent. “Ik vond het daar heel 
gezellig. We zijn begonnen met 
helpen in het jaar van ‘En Passant’ 
(2009). Dit jaar ging ik 4 of 5 keer per 
week naar de tent en ook met het 
opbouwen van de tent ging ik af en 
toe helpen. Dit seizoen heb ik heel 
veel gelast en gewerkt aan zowel 
de constructie als de vormgeving en 
ik ben samen met anderen tot en 
met corsozaterdag bezig geweest 
met het in orde maken van de 
beweging.” Tijd om te plakken of te 
tikken heeft hij eigenlijk niet.

Wat is er nou zo leuk aan dat 
bouwen en het veld? Jaro: “Het is 
heel gezellig, ik vind het leuk dat 
je met je handen iets kunt maken 
en het is weer eens wat anders. Ik 
werk bij een boomkweker en dan 
is het heel leuk dat je ’s avonds iets 
anders kunt doen en andere mensen 
spreekt.” Jan: “Ik ga voor de sociale 

contacten en je hoort op het veld 
nogal eens wat.” Zijn er ook minder 
leuke dingen? Jan: “Nee, voor mij 
niet. We zijn met een grote groep en 
daardoor is elke klus zo geklaard.” 
Jaro: “Plakken vind ik niet zo leuk, 
maar als het nodig zou zijn zou ik 
het wel gewoon doen hoor.”

Het bloemenveld, waar ligt dat 
eigenlijk? Jaro: “Ja, dat weet 
ik! In een zijstraatje van de 
Achtmaalseweg. Ik ben er denk ik 
wel eens geweest met het kinderkot, 
maar verder nooit.” Jan komt aan 
het einde van de bouwperiode wel 
eens een paar keer de tent binnen 
lopen om te kijken. “Dat kan net 
zo goed pas in het tikweekend zijn. 
Je ervaart in het tikweekend ook 
de stress en de vermoeidheid van 
de corsobouwers, maar daar heb ik 
begrip voor.” Een toekomst op het 
veld is voor Jaro nog heel ver weg: 
“Ik sta nu de hele dag al op het veld. 
Wie weet als het bouwen ooit te 
zwaar voor me wordt. Dat weet ik 
nu allemaal nog niet, dat is nog ver 
weg.”

Hoe is het afgelopen corsojaar 
bevallen? Jaro: “Ik vond het zowel 
tijdens de bouwperiode als tijdens 
het corso heel erg gezellig, ik 
heb niks te klagen.” Jan: “Op het 
bloemenveld is ook alles prima 
gegaan en we hebben een hele 
mooie prijs behaald.” Na afloop van 
het interview ontdekken Jan en Jaro 
per toeval dat Jan een kennis is van 
de opa van Jaro en dat de vrouw van 
Jan, Gonnie, Jaro’s peuterleidster is 
geweest. Zo zie je maar weer.

Een paar weken na het corso is het weer tijd om bij te buurten. We 
zijn samen met bouwer Jaro Elst te gast bij veldman Jan Braspenning 
en zijn vrouw Gonnie.

gebuurt
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Nog geen maand na het bloemencorso, op 30 september, was het 
tijd voor de elfde editie van het HE-bouwersweekend.

bouwersweekend

Dit keer stond er een tocht binnen 
de landsgrenzen op het programma, 
maar daarmee nog niet minder ver 
van huis. De uitvalsbasis betrof het 
pittoreske Idskenhuizen, een Fries 
dorpje dat nog geen 500 inwoners 
telt. Het plaatsje is de thuishaven 
van zeilschool ‘Neptunus’. Bij deze 
zeilschool waren wij te gast. Van een 
man-made storm op zee, naar wat 
rustiger vaarwater. Een oude kerk 
was omgebouwd tot een uitgebreide 
accommodatie voor grote groepen. 
Op de benedenverdieping waren 11 
slaapruimtes voor 4 tot 8 personen 
en op de bovenverdieping bevonden 
zich de gezamenlijke ruimte en 
een horecakeuken. De kerk biedt 
onderdak voor zo’n 60 personen, 
dus voor 28 Helpt Elkandenaren was 
het zeker ruim genoeg. 

De middaggroep is na aankomst 
boodschappen gaan doen en langs 
de bierwinkel geweest, waar een 
enkeling een aantal Friese biertjes 

heeft ingeslagen voor thuis. 
Vervolgens is begonnen aan het 
bereiden van de maaltijden. Toen 
de avondgroep gearriveerd was 
konden we aan tafel. Op het menu 
stond shoarma en hamburgers met 
pitabroodjes. Vrijdagavond is er 
onder het genot van een heleboel 
bier en ander lekkers een (voor de 
meesten) late avond van gemaakt.
 
Zaterdagochtend werd van ons 
verwacht dat we om half 10 klaar 
zouden staan. Helaas ontbrak er 
de eerste ochtend direct al iemand, 
dankzij de bijwerkingen van de 
drank een avond eerder. We hadden 
vijf zeilboten, met elk plaats voor 
vier personen en een begeleider. 
Daarnaast was er ook een sloep die 
motorisch aangedreven werd, voor 
iedereen die buiten de (zeil)boot 
viel of liever niet ging zeilen.

Op het water hebben we vervolgens 
een aantal zeiltechnieken geleerd. 

Zo hebben we leren 
strijken (zeilen open 
gooien), afvallen (de 
stuurstok naar je buik 
toe halen zodat je 
meer of minder tegen 
de wind in gaat) en 
overstag gaan (90 
graden draaien zodat 
het grootzeil aan de 
andere kant van de 

boot komt te staan). 
In de middag hebben 
we geluncht op een 
terras in Heeg. Na 
de middag is een 
enkeling die op de 
sloep zat gaan zeilen 
(en omgekeerd). Aan 
het begin van de middag was het 
goed vertoeven met een warme 
zon, maar naarmate de tijd vorderde 
begon het af te koelen. 

Voordat we terug waren bij onze 
kerk was het al begonnen met 
stortregenen. Zeiknat van de regen 
heeft iedereen bij terugkomst 
snel droge kleren aangetrokken. 
Gelukkig waren de meeste 
voorbereidingen voor het avondeten 
een dag eerder al getroffen. Deze 
keer stond er macaroni op het 
menu. Na het avondeten heeft de 
halve groep eerst een kort rondje 
gewandeld. Toen zij terug waren 
liet de onweer niet lang op zich 
wachten en dat leverde mooie 
beelden op. ’s Avonds laat hebben 
we de film ‘Sneek Week’ opgezet. 

Natuurlijk bleef er na de film een 
groepje aan de bar hangen om nog 
wat pilsjes weg te tikken voor het 
slapengaan. 

De volgende ochtend stonden we 
weer om half 10 klaar voor een 
nieuwe zeildag. We merkten al snel 
dat het een stuk harder waaide 
dan een dag eerder, wat zorgde 
voor wat meer spektakel en sneller 
varen. Ondertussen hadden we de 
basistechnieken al een beetje onder 
de knie, zodat we meteen op pad 
konden. Plaats van bestemming was 
Sloten, maar niet zonder eerst over 
het Slotermeer gevaren te hebben. 
In Sloten hebben we verdeeld over 
twee restaurants geluncht. In de 
middag zijn we rustig teruggevaren 
naar de kerk, zodat we de spullen 
konden inpakken voor de terugreis. 

Omdat de afsluiting bij café De 
Valk vorig jaar goed was bevallen, 
hebben we ook dit jaar weer 
snel alle spullen thuisgebracht en 
daarna daar van een lopend buffet 
kunnen genieten. We hebben 
het weekend zo gezellig en met 
een volle maag af kunnen sluiten. 
Organisatie bedankt, het was 
weer een geslaagde editie van het 
bouwersweekend. Op naar de 12e 
editie volgend jaar!
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Elke maandagavond Klusavond (in de loods)

16 november   Sinterklaasmiddag

26 november   Dart- en kaarttoernooi 

10 december   Seniorenmiddag

17 december   Kerststukjes maken

7 januari    Nieuwjaarsborrel

activiteitenkalender
Wij bedanken onze sponsors voor hun gulle bijdragen. De bouw 
van Menskracht 12 was 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




