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Na een mooi jubileum in corsojaar 2016, met alle uitjes, feesten 
en zeker niet te vergeten een welverdiende mooie 2e plaats in het 
corso, staan we dit jaar voor een nieuwe uitdaging.

Drie ervaren krachten hebben het 
bestuur verlaten, René Gommers, 
Adri van Peer en Aïssa Hereijgers. 
Wij willen jullie nogmaals hartelijk 
bedanken voor je inzet al die jaren. 
Maar we vertrouwen nu volledig 
op de drie nieuwe leden om alles 
in goede banen te blijven leiden: 
Kevin Jansen, Jurriën Haast en Bas 
Noorden. Veel kracht en wijsheid 
gewenst in jullie bestuursfunctie!

Op 21 januari hebben we het ontwerp 
voor het corso 2017 gekozen: 
“Aangeslagen” van Louisa Joosen. 
Een gedurfd ontwerp in diverse 
opzichten. Maar Helpt Elkander zou 
Helpt Elkander niet zijn, om hierin 
weer een mooie uitdaging te zien 

en om er weer het maximale uit te 
willen halen. Wij gaan ongetwijfeld 
op de eerste zondag in september 
een aansprekende creatie door de 
straten laten rijden.

In deze editie komt Louisa zelf aan 
het woord, zijn er diverse verslagen 
over afgelopen activiteiten en 
komen buurtgenoten aan het woord 
in de interviews. Veel leesplezier 
gewenst met deze nieuwe Tam Tam!

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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Maar liefst vijf edities op rij waren we voor ‘Voorgesteld’ te gast 
aan de Achtmaalseweg. Deze keer slaan we af, de Spechtstraat in, 
en bellen we aan bij Riny en Rita Kerstens. Of is het Ria? 

“Officieel heet ik Ria, maar toen 
ik in Zundert bij Nelemans (later 
Vögele) ging werken, werkte daar 
al een Ria en daarom noemden ze 
mij Rita.” In 1973 zijn Riny en Ria 
in de Spechtstraat komen wonen, 
een paar maanden na hun huwelijk. 
Riny is in Wernhout geboren en 
heeft aan de Achtmaalseweg en in 
de Plataanstraat gewoond. Ria is 
geboren en getogen op Overa, een 
wijk van Breda aan de rand van het 
Mastbos. Ze hebben elkaar leren 
kennen op een dansavond bij Susse 
(Romantica). Ria: “Samen met mijn 
vriendinnen ging ik vaak wat verder 
weg om uit te gaan zoals naar 
Schaluinen en Raamsdonksveer. 
Toen gingen we een keer naar 
Zundert. Ik vond die avond Riny 
en ook een vriendin van mij vond 
haar toekomstige man.” Riny: “Ik 
woonde in Zundert en werkte in 
Breda en Ria woonde in Breda 
en werkte in Zundert, onderweg 
zwaaiden we dan naar elkaar.”

Na de huishoudschool heeft Ria een 
paar jaar gewerkt als hulp in de 
huishouding bij een aantal mensen 
in het Mastbos. Nelemans kwam 
destijds kleding verkopen aan huis. 
Net toen Ria op het punt stond om 
een opleiding te volgen om in de 
verpleging te gaan werken, vroeg 
Jan Nelemans of ze bij hem in de 

winkel wou komen werken. Dat 
heeft ze tot aan de geboorte van 
hun zoon Roland gedaan. Riny is 
begonnen met werken bij Meeùs 
verzekeringen in Breda en later 
overgestapt naar de Rabobank in 
Zundert. Riny: “Een verzekering 
bestaat voor mij niet uit cijfertjes, 
maar uit mensen vooruithelpen en 
buiten zijn. Het leukste vond ik om 
schades te beoordelen en experts te 
regelen.”

Inmiddels zijn ze beiden 
gepensioneerd en die tijd wordt 
optimaal besteed! Ria: “We hebben 
het nu veel drukker dan vroeger. 
Wandelen en kaarten doen we 
allebei, maar niet samen. De 
kleinkinderen (Bo en Kas) komen 
één dag in de week bij ons en ik help 
twee keer per week in de dagopvang 
van Surplus bij ’t Nonnekeshof. 
Verder ben ik via de Zonnebloem 
de contactpersoon voor een aantal 
leden en dan ben ik ook nog lid van 
het Zwanentranenkoor in Etten-
Leur. We zingen levensliederen 
en vieren dit jaar ons 20-jarig 
jubileum. Bij deze is iedereen 
van harte uitgenodigd.” Riny: “Ik 
biljart, ben secretaris bij ‘Nooit 
Volleerd’ in Klein-Zundert en ik ben 
penningmeester en wedstrijdleider 
van de overkoepelende vereniging 
Zundertse Onderlinge Biljart-

voorgesteld Competitie. Sinds ik met pensioen 
ben, ben ik zoveel mogelijk actief 
voor de veldploeg van Helpt 
Elkander en de onderhoudsploeg 
van het kerkhof in Zundert.”

Ze waren beiden niet actief met 
bouwen in de corsotent, maar hun 
kinderen Roland en Renate waren 
al jong helemaal gek van het corso. 
Riny: “Dan kwam Roland me in het 
tikweekend halen, omdat er nog 
zoveel moest gebeuren. Ik kwam 
dan de tent binnen, zag iedereen 
hutjemutje bij elkaar zitten en ging 
dan langs de andere kant de tent 
weer uit: veel te druk. Later ben ik 
wel gaan tikken, dat heb ik altijd heel 
leuk gevonden. Ria gaat meestal 
bloemen prikken.” Ria: “Tijdens de 
bouwperiode gaan we regelmatig 
even in de tent kijken hoe de stand 
van zaken is.” Aan het kindercorso 
heeft Riny mooie herinneringen: 
“Je mocht toen nog niet plukken 
op het veld van de buurt, maar 
veel mensen hadden dahlia’s in hun 
voortuin staan. Je moest dan gaan 
vragen of je die mocht plukken 
voor je kindercorsowagen. Dat 
was nog een hele 
uitdaging, want 
je moest er wel 
voor zorgen dat 
een ander je niet 
voor was. In die 
tijd kreeg je ƒ 
1,00 per wagentje. 
Het eerste jaar 
moesten we die 
met z’n zessen 
delen, maar het 
jaar daarna waren 

we met acht en hadden we allemaal 
een eigen wagentje: klein, maar 
als er wieltjes onder zaten was het 
goed.” Ria: “Weet je nog dat ene 
wagentje van onze kinderen?” Riny 
lachend: “Dat kon niet door de 
poort en toen hebben we het over 
de schutting moeten tillen!” 

Het corsoweekend verloopt ieder 
jaar ongeveer hetzelfde: er wordt 
zoveel en zo lang mogelijk getikt 
en geprikt. Ria: “Tijdens de optocht 
zitten we samen met vrienden op de 
hoofdtribune. Na de optocht eten 
we een broodje, drinken nog wat bij 
café Neefs en gaan dan naar huis. Op 
maandagochtend gaan zowel Riny 
als ik met mensen van Surplus naar 
de wagens kijken op de veiling. ’s 
Middags gaan we dan met vrienden 
het dorp in, op een terras zitten, nog 
eens naar de wagens kijken en dan 
zien we wel hoe laat het wordt.”

Met de verhalen van Riny en Ria 
kunnen we met gemak vier pagina’s 
vullen, maar het is tijd om een 
volgend ledennummer te kiezen. 
Het wordt nummer 313.
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Op dinsdag 2 februari vond de jaarvergadering 2016 plaats bij café 
‘t Zonneke. Dit zijn de notulen van die avond.

jaarvergadering

1. Opening van de vergadering 
door voorzitter René Gommers
Voorzitter René Gommers opent 
de vergadering om 20:04 uur. Er 
zijn 46 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 Piet en Riet van 
Ostaaijen aanwezig.

2. Notulen jaarvergadering 2 
februari 2016
De notulen worden doorgenomen. 
Er zijn geen opmerkingen en de 
notulen worden goedgekeurd. 

3. Terugblik doelstelling 2016
Per commissie wordt teruggekeken 
op het afgelopen jaar en de 
doelstellingen die voor 2016 
gesteld waren. De afzonderlijke 
doelstellingen zijn terug te vinden 
in het jaarverslag.

René Gommers bedankt iedereen die 
het behalen van de doelstellingen 
mede mogelijk heeft gemaakt.

4. Financieel verslag 2016 + 
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 2016 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 Mireille van Doremalen, Dion 
Gommers en Christel van Aert. 
Dion Gommers vertelt namens de 
kascontrolecommissie dat er geen 
onregelmatigheden zijn gevonden. 
Aan de penningmeester wordt 
decharge verleend. Christel van Aert 
heeft drie jaar in de kascontrole 
gezeten; voor haar moet een 
nieuw persoon komen. Tijdens de 
jaarvergadering wordt gevraagd 
of iemand plaats wil nemen in 
de kascontrolecommissie. Michel 
van Ostaaijen meldt zich aan. De 
volgorde van aftreden is nu: Dion 
Gommers, Mireille van Doremalen 
en Michel van Ostaaijen.

5. Bestuursverkiezing
René Gommers, Aïssa Hereijgers 
en Adrie van Peer zijn aftredend 
en niet herkiesbaar. Kevin Jansen, 
Jurriën Haast en Bas Noorden 
hebben zich beschikbaar gesteld 
voor een bestuursfunctie. Er 
worden stembriefjes uitgedeeld 
onder de aanwezigen en iedereen 
kan anoniem zijn stem (ja of nee) 
uitbrengen. Na een korte pauze 

waarin Rinus Talboom, Piet van 
Ostaaijen en Bianca Braspennincx de 
stemmen tellen, wordt medegedeeld 
dat Kevin Jansen, Jurriën Haast en 
Bas Noorden een meerderheid van 
de stemmen hebben gekregen. 
Hierdoor zijn ze vanaf dat moment 
bestuurslid. Ze hebben er heel veel 
zin in en bedanken de buurt voor 
het vertrouwen.

Na de bestuursverkiezing worden 
Aïssa en Adrie door René bedankt 
voor hun werk en inzet en krijgen 
ze een bedankje aangeboden.

6. Doelstellingen 2017
Daarna licht René toe dat 
we voor het corsojaar 2017 
bestuursdoelstellingen en 
doelstellingen per commissie 
geformuleerd hebben. 

Bestuursdoelstellingen
• De tentvergunning in orde maken.
• Mogelijkheden bekijken voor het 

veldfeest en het buurtfeest.
• Gaan werken met Smart Water.

Commissie veld
• Werkzaamheden aan het 

draaiboek afronden.
• Een ander stuk veld erbij huren/

gebruiken.
• Het plastic voor de tunnels 

vervangen.
• Regeninstallatie gedeeltelijk 

voorzien van nieuwe rubbers.
• Slechte touwen vervangen.
• Verschillende 

onderhoudswerkzaamheden.

Commissie buurt
Werkgroep kind en gezin: 
• De kinderactiviteiten meer 

betrekken bij de bouw van de 
wagen. Tevens de kinderen van 
de bouwers meer bekendheid 
meegeven over het corso.

Werkgroep activiteiten: 
• De opkomst bij de activiteiten 

verhogen door de activiteiten 
efficiënter te organiseren. Tevens 
beter naar de spreiding en de 
doelgroepen kijken. Daarbij is het 
belangrijk om goed draaiende 
activiteiten te behouden maar wel 
nieuwe activiteiten te organiseren. 

Werkgroep sfeer:
• De kroegentocht alleen nog 

organiseren als er geen figuranten 
zijn.

Werkgroep gastheerschap: 
• Een collectebus wegzetten in 

de tent voor bezoekers die 
een rondleiding krijgen van de 
gastheren en gastdames.

Werkgroep identiteit: 
• Gedurende het hele jaar aan 

de buurtgenoten meerdere 
bestelmomenten geven om de 
kledinglijn bij te bestellen.

Commissie 
informatievoorziening
Werkgroep website:
• Het mogelijk maken om via de 

website aan te melden voor 
activiteiten.

Werkgroep nieuws:



10 11

• Actief mensen benaderen om 
meer nieuwsbrieven per mail in 
plaats van per post te versturen.

 
Werkgroep Tam Tam:
• Het verspreiden van de 

vaardigheid om de Tam Tam op te 
maken.

Commissie financiën
• Richtlijnen kascontrole opstellen 

voor de kascontrolecommissie.
• Evaluatie van de huidige sponsor- 

en vriendenpakketten.
• Investeringsplan opstellen voor de 

aanpassingen die gedaan dienen 
te worden naar aanleiding van de 
tentvergunning.

Commissie bouwplaats
• Nieuwe noodtrappen.
• Het onderstel nakijken en 

schilderen.
• Voor de taken in de loods moet 

er een andere motor gezocht 
worden.

• De reclamezuil een stukje 
verhogen.

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 nieuwe, 

overzichtelijke planning.
• Nieuwe opzet bouwvergaderingen 

op maandagavond: Eerst een 

korte bespreking met diverse 
werkgroepen, daarna stand van 
zaken  en actiepunten 
doornemen.

• Wagen bouwen binnen budget.

7. Begroting 2017
De begroting voor 2017 wordt 
door Erik Dockx gepresenteerd. 
De posten die onder een bepaalde 
commissie vallen, zijn ook door die 
commissie begroot. 

De doelstellingen en de begroting 
voor het corsojaar 2017 worden 
goedgekeurd door de aanwezigen.

8. Rondvraag
Piet van Ostaaijen: vanuit het veld is 
de vraag gekomen om het veldfeest 
apart te doen vanwege het geluid.
Rinus Talboom: in de schuur bij 
Wim van Aert staan nog maquettes 
en vaandels, graag hier iets voor 
maken zodat dit netjes weggezet 
kan worden.
Dion Gommers: als er materiaal 
geleend wordt graag dit aangeven 
bij één van de materiaalmeesters.

9. Afsluiting jaarvergadering
De vergadering wordt om 21:25 uur 
gesloten door René. Hij bedankt 
iedereen voor de komst.

Na afloop van de jaarvergadering 
heeft ontwerpster Louisa het 
ontwerp “Aangeslagen” nog verder 
toegelicht en hierover vragen 
beantwoord.

Op 8 oktober 2016 vond het jubileumfeest van Helpt Elkander 
plaats, ter ere van het 70-jarig bestaan van onze buurtschap. Hierbij 
waren alle buurtleden uitgenodigd voor een hapje eten en een 
gezellige feestavond.

jubileumfeest
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Sinds de jaarvergadering afgelopen 21 februari heeft Helpt Elkander 
drie nieuwe bestuursleden. René Gommers, Aïssa Hereijgers en 
Adri van Peer traden af. We stellen de nieuwe leden aan je voor!

bestuursleden

Kevin Jansen, voorzitter
“Mijn naam is Kevin Jansen, 24 
jaar, en ik woon al heel mijn leven 
binnen Helpt Elkander. Sinds het 
jaar van Booming City ben ik 
actief in de tent, en hoe actief 
ik ben is sindsdien alleen maar 
toegenomen. Zo ben ik eind 2012 
toegetreden tot het bestuur, als 
secretaris. Na enkele jaren ging 
ik voor mijn studie op kamers in 
Nijmegen. Dit bleek qua tijd en 
afstand helaas niet te combineren 
met een bestuursfunctie. Als 
bouwer ben ik echter altijd actief 
gebleven. Sinds het jaar van En 
Passant ben ik tijdens corso altijd 
op of onder de wagen te vinden.
 
Inmiddels heb ik mijn studie 
afgerond, woon ik weer in Zundert 
en werk ik als adviseur Ruimtelijke 
Ontwikkeling bij AGEL adviseurs. In 
mijn vrije tijd doe ik, naast natuurlijk 

bloemencorso, aan darten en 
mountainbiken. Ik zie het als een 
grote, maar erg leuke, uitdaging 
om mezelf in te zetten als voorzitter 
van ons mooie buurtschap. Ik kijk 
uit naar de leuke en gezellige 
corsojaren die gaan komen, waarin 
we met heel veel buurtgenoten 
weer aan de slag kunnen om samen 
mooie wagens weg te zetten op 
de eerste zondag van september.”

Jurriën Haast, bestuurslid buurt
“Per dinsdag 21 februari 2017 zit 
ik in het bestuur van onze mooie 
buurtschap. In het bestuur heb ik de 
taken van Aïssa overgenomen. Die 
taken zijn het onderhouden van de 
werkgroepen Activiteiten, Kind en 
Gezin, Identiteit, Gastheerschap en 
Sfeer. In de tent ben ik afgelopen 

jaren voornamelijk met lassen bezig 
geweest. Tja het plakken heeft niet 
mijn voorkeur, maar alles voor de 
wagen. Afgelopen zomer ben ik ook 
een aantal keer op het veld bezig 
geweest. Komende zomer wil ik dat 
zeker weer doen. Daarnaast heb 
ik afgelopen jaar de bouw van de 
wagen vanuit verschillende hoeken 
vastgelegd. Dat ga ik komend 
bouwseizoen ook zeker weer doen.

Verder probeer ik met een 
aantal mensen van onze buurt 
ieder weekend een ronde te 
mountainbiken in de omgeving. 
In het dagelijks leven volg ik de 
studie Accountancy op het hbo. 
Na die studie wil ik nog een studie 
gaan doen, maar welke dit precies 
wordt, weet ik nog niet. Ik heb veel 
zin in mijn bestuursfunctie en ben 
benieuwd hoe het is om deel van 
zo’n organisatie (dat mag het zeker 
genoemd worden) uit te maken. 
Tot in de tent of op het veld!”

Bas Noorden, bestuurslid 
bouwplaats/veiligheid
“Mijn naam is Bas Noorden en 
ik ben sinds februari bestuurslid 
bouwplaats en veiligheid bij 

Helpt Elkander. Ik woon samen 
met Bianca Bastiaenen, en onze 
twee dochters Lieke en Suze. 

Mijn eerste kennismaking met corso 
bouwen bij Helpt Elkander was in 
de zomer van ‘Weerspiegeling’, 
toen ik samen met Bianca naar 
de tent ging. Het is dus niet met 
de paplepel ingegoten, zoals bij 
vele buurtgenoten. Dat is ook niet 
zo gek als geboren en getogen 
Rijsbergenaar. Maar toch ben ik wel 
besmet geraakt met het corsovirus 
en elk jaar een beetje meer gaan 
helpen. Later ben ik ook betrokken 
geraakt bij de commissies, bij 
Bouw Wagen als coördinator 
en daarnaast ook bij Veiligheid.

Daarmee kan ik ook de link 
leggen met mijn dagelijks werk 
als projectcoördinator bij Servicis, 
gevestigd in Hoogvliet. Daar 
bereid ik voor en begeleid ik 
diverse projecten in de betonbouw 
en betonreparatie. Ik ben veel 
werkzaam in het Botlekgebied, 
waar veiligheid een dagelijks en 
belangrijk onderdeel is van het werk.

Bij commissie Bouwplaats en 
Veiligheid zie ik een mooie 
uitdaging in de tentvergunning en 
de hieruit voortkomende eisen of 
aanpassingen vanuit de gemeente. 
En ondersteuning bieden aan 
de werkgroep die het jaarlijks 
onderhoud en klusjes uitvoert om 
tent, loods, gereedschap en onderstel 
in goede conditie te houden. Naast 
het bestuurlijke blijf ik natuurlijk 
ook lekker bouwen in de tent!”
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Op zaterdag 21 januari werd het ontwerp ‘Aangeslagen’ van Louisa 
Joosen gekozen. De ontwerpster kon hier zelf niet bij aanwezig 
zijn. De hoogste tijd om nader kennis te maken met haar en haar 
ontwerp.

aangeslagen

“In de periode van de verschillende 
ontwerpverkiezingen was ik voor 
mijn werk in Spanje. ‘Aangeslagen’ 
was met slechts één stem verschil 
niet gekozen bij buurtschap Klein 
Zundert. Vanuit Helpt Elkander 
kwam de vraag of Leonie (van der 
Meulen, daarover later meer) en ik 
ons ontwerp bij hen wilden indienen, 
dat moest heel snel worden beslist. 
Er is wel geprobeerd om tijdens de 
avond van de ontwerpverkiezing 
contact met mij te maken via 
internet, maar dat werkte helaas 
niet. Daardoor kon ik ook geen 
vragen beantwoorden. Het is heel 
onwerkelijk als je ontwerp gekozen 
wordt en je hebt geen idee hoe 
de mensen op je ontwerp hebben 
gereageerd. Mijn broer Tim deed 
de presentatie en het enige dat ik 
wilde weten was: ‘was het stil?’ ”

Louisa is 38 en woont in Loenhout. 
“Ik heb zo ongeveer van het maken 
van corsowagens mijn werk kunnen 
maken: ik werk als freelancer in de 
decorsector en maak sculpturen van 
onder andere piepschuim en beton 
voor bijvoorbeeld attractieparken, 
dierentuinen en festivals.” Haar 
ouders waren, in tegenstelling tot 
hun kinderen, helemaal niet corso-
minded: “Op mijn 14e ben ik gaan 
tikken bij buurtschap Westhoek 

(Loenhout) en later heb ik 12 
jaar ontworpen bij Wa-Ka-We in 
Loenhout. De bouwgroepen in 
Loenhout zijn heel erg klein: het 
hele proces van constructie tot en 
met het plakken en het bloemenveld 
komt neer op een clubje van zo’n 
10 à 15 personen. Na het corso van 
2015 heb ik de beslissing genomen 
dat ik die kar niet meer wilde 
trekken en geen ontwerper mee 
wilde zijn.” Omdat het bloed kruipt 
waar het niet gaan kan had ze in 
december 2015 wel weer een idee 
voor een ontwerp (Vortex), maar 
ze wist niet goed waar ze daarmee 
naar toe moest. “Ronald van der 
Laag (buurtschap Wernhout) 
adviseerde mij om met het ontwerp 
naar buurtschap Klein Zundert te 
gaan. Ik heb me ingeschreven, maar 

nooit verwacht dat ik gekozen zou 
worden.” Bij Klein Zundert heeft ze 
mede-ontwerpster Leonie van der 
Meulen leren kennen. “Het idee 
komt mede van Leonie. We hadden 
er van tevoren niet over nagedacht 
om ‘Aangeslagen’ bij een andere 
buurt in te dienen. Leonie is een erg 
fanatieke bouwer bij buurtschap 
Klein Zundert en heeft daarom 
besloten niet mee verder te gaan in 
het ontwerpproces.”

‘Aangeslagen’ is ontstaan uit 
meerdere brainstormsessies 
tussen Louisa en Leonie. “Om te 
beginnen hebben we wat ideeën 
opgeschreven: wat willen we? Onze 
uitgangspunten waren om zo snel 
mogelijk zoveel mogelijk mensen 
bij de wagen te betrekken en wat 
meer uitdagende vormgeving dan 
vorig jaar. Daardoor kwamen we 
uit bij figuratie en anatomie. In 
de weken daarna heeft ieder voor 
zich kleine schetsjes gemaakt en 

daar zijn we over gaan nadenken: 
wat kunnen we met die geschetste 
ideeën? We hadden al heel snel 
het idee dat we graag iets met 
verschillende culturen wilden 
doen. De jury heeft vorig jaar laten 
weten dat ze actuele onderwerpen 
op prijs stellen en daardoor is het 
idee van de vluchtelingen overeind 
gebleven. We hebben het er nog 
wel over gehad of dit te pijnlijk 
zou zijn voor mensen uit andere 
culturen die in Zundert wonen. Het 
moeten vluchten en het opvangen 
van vluchtelingen is een eeuwenoud 
probleem in de hele wereld. Een 
probleem waar niemand een 
antwoord op heeft, en daarom 
vonden we toch dat we ermee aan 
de slag moesten.”

“De zes personen op de wagen 
komen ieder uit een ander 
werelddeel en vertegenwoordigen 
alle generaties van jong tot oud (op 
de wagen van voor naar achter). Het 
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belangrijkste aan deze personen 
is hun gezichtsuitdrukking, daar 
hebben we heel uitvoerig naar 
gezocht. Een ander belangrijk 
onderdeel van de wagen zijn de 
transparante werelddelen: deze 
houden de vluchtelingen gevangen 
in hun eigen wereld. Ze weten wat 
ze achterlaten, maar willen eigenlijk 
hun land, familie en vrienden 
niet verlaten. Ze hebben geen 
enkele garantie dat de toekomst 
in een ander land beter zal zijn. 
Aan de andere kant fungeren de 
werelddelen als een soort tv-scherm: 
de rest van de wereld kijkt vanuit 
z’n luie stoel naar de vluchtelingen 
en weet niet wat te doen. Hoe kun 
je dit oplossen? Is het op te lossen? 
Er zijn heel veel vragen van beide 
kanten, veel onzekerheid, maar 
weinig antwoorden.” Tranen van 
de vluchtelingen zullen zorgen 
voor een aangeslagen effect op 
de transparante werelddelen. 
Het laatste in het oog springende 
onderdeel van de wagen zijn de 
vele figuranten, het liefst zo’n 150. 
Over de aankleding daarvan heeft 
Louisa al uitvoerig nagedacht, wat 
haar betreft kunnen we daar niet 
snel genoeg mee beginnen. Het kan 
maar vast klaar zijn.

Naar eigen zeggen mogen we van 
Louisa verwachten dat ze veel in 
de tent zal zijn. Ze is vanuit Wa-Ka-
We gewend om veel zelf te doen, 
maar ze beseft ook dat het met een 
wagen als deze belangrijk is om het 
overzicht te bewaren. “Maar als 
de mogelijkheid er is zal ik zeker 
mee gaan lassen.” Verder vindt 

ze het heel prettig om te merken 
dat er al vanaf het moment van 
de verkiezing betrokkenheid is en 
mensen bezig zijn om te bedenken 
hoe we de wagen het beste en 
handigste kunnen maken. “Ik ben 
zelf gestructureerd en heb graag 
overzicht en referentiepunten en 
ik merk dat bij Helpt Elkander de 
mensen al op zoek zijn naar hoe 
je structuur kunt aanbrengen in 
het bouwen van ‘Aangeslagen’. Als 
we gebruik kunnen maken van de 
ideeën die er nu zijn, dan kunnen 
zowel beginnende als gevorderde 
vormgevers al snel aan de gang. 
Hopelijk kan ik voordat de bouw van 
de wagen start al wat buurtgenoten 
leren kennen. Ik hoop dat we de 
wagen samen goed neer kunnen 
zetten en van elkaar kunnen leren.”

Bij Wim van Aert hebben we 15 jaar 
lang onze knollenschuur gehad. In 
het voorjaar van 2002 is de oude 
koeienschuur omgebouwd tot 
knollenschuur. Daarna zijn in dat 
najaar de eerste dahliaknollen 
binnengereden. Omdat de schuur 
zo groot was, werden ieder jaar 
meer knollen binnengereden, 
totdat deze ieder jaar helemaal vol 
was. We hebben de schuur altijd 
mogen gebruiken. Omdat er heel 
veel knollen in de schuur stonden 
konden we er ook altijd weer veel 
doorverkopen.

Tijdens de werkzaamheden in de 
knollenschuur werd er tussendoor 
koffie en thee gedronken in de 
Veazestal. Toen Lies nog thuis 
woonde zette zij dat lekkere bakje 
koffie en thee. Daarna zijn we dat 
zelf gaan doen, maar we mochten 
deze altijd in de Veazestal komen 
opdrinken. Tijdens de koffiepauzes 
werd er erg veel gebuurt, dat was 
voor Wim één van zijn grote hobby’s. 
Ook als er tractorwerkzaamheden 
voor het veld moesten gebeuren 
stond Wim altijd klaar.

Toen we een aantal jaren in de 
knollenschuur zaten kwam de 
vraag of we als buurtschap mee 
wilden helpen om de zolder boven 

de Veazestal te isoleren. Met een 
aantal mensen hebben we hier een 
aantal zaterdagen aan besteed. 
Daarna hebben we als buurtschap 
ook daar nog wat spullen mogen 
opslaan; van stoelen en tafels tot de 
vaandels, bekers en maquettes van 
de buurt. Tot op heden staan deze 
nog steeds in de schuur op zolder.

Tijdens een zeer drukbezocht 
buurtfeest met het 65-jarig bestaan 
van Helpt Elkander in 2011, is Wim 
benoemd tot Lid van Verdienste van 
buurtschap Helpt Elkander.

Wim, we zullen je missen en danken 
je voor alles wat jij voor buurtschap 
Helpt Elkander betekend hebt. Bij 
Wim kon en mocht altijd alles! Zo’n 
plek zullen we niet gauw meer 
vinden. Wij wensen Corné en Tiny, 
Frank, Sandra en René, Ronald en 
de rest van de familie veel sterkte in 
deze moeilijke tijd.

Namens bestuur, veldcommissie, 
veldwerkers en leden buurtschap 
Helpt Elkander.

Op woensdag 5 april bereikte ons het droevige bericht dat Lid van 
Verdienste Wim van Aert plotseling was overleden.

in memoriam
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“Toen mij werd gevraagd 
om terug te blikken op 
één wagen schoot mij niet 
direct een wagen te binnen. 
Natuurlijk zijn er wagens die 
eruit springen, waaronder de 
Boom van Jesse, Booming City, 
Evenbeeld, Ter ere van Zeus, 
Geslepen en Ontmoeting aan 
de Nijl, maar het zijn vooral de 
verschillende momenten die 
mij bij zijn gebleven.

Mijn eerste herinneringen gaan 
terug naar toen ik een jaar of 
5/6 was. Ik woonde naast Kees 
Braat, hoofdonderwijzer van 
de St. Annaschool, en het was 
vanzelfsprekend dat je als klein 
meisje met je boterkuipje in je 
handen naar de Tops ging, waar 
in die tijd Helpt Elkander zijn tent 
had staan. Ja, wij moesten ons 
eigen kuipje meenemen voor de 

spijkertjes. Er waren ook geen 
bankjes, maar je kreeg een stuk 
karton waar je buiten op mocht 
gaan zitten om de dahlia’s te steken. 
Een wagen uit die tijd die mij bij is 
gebleven is de Berenboot (1977). 
Spannend was het om bij de Tops 
wagen de straat op te zien rijden, 
dit ging niet zomaar, want er stond 
een elektriciteitsmast in de weg en 
een lamp die aan de Tops hing.

Als je wat ouder werd, was 
je helemaal blij wanneer 
je gevraagd werd om 
bloemen aan te geven 
aan een volwassene op de 
wagen. Dit was je kans om 
op de steigers te komen en 
de wagen van dichtbij te 
aanschouwen. Trots was ik 
toen mijn grote zus Esther 
figurant mocht zijn op de 
wagen Parade (1982). Ze 

Dit keer een bijzondere terugblik: Christel van Aert blikt niet terug 
op één corsojaar, maar op verschillende herinneringen van alle 
jaren dat ze al actief is bij Helpt Elkander.

terugblik mocht op een olifant zitten. Alleen 
daar moest ze wel met een ladder 
naar toe gaan, en dat was voor 
iemand met hoogtevrees geen 
pretje.

Iets anders wat me is bijgebleven 
is hoe geschrokken wij waren toen 
er tijdens één van de gezellige 
plakavonden met vriendinnen 
en zus er een stuk van de wagen 
Hanengevecht (1983) afbrak. 
Gelukkig kwam alles nog op tijd 
goed, zoals altijd bij Helpt Elkander. 
De corsotent was toen gevestigd 
aan de Leeuwerikstraat.

Heel wat jaren later, op een grijze, 
druilerige 1e zondagochtend in 
september, stonden wij als ouders 
met een aantal kleine kinderen 
te schuilen onder het afdak bij 
het toenmalige garagebedrijf 
Oostvogels om de wagen En Passant 
(2009) uit te tent te zien rijden. De 
kinderen (en wij volwassenen ook) 
zongen uit volle borst “Als de nacht 
verdwijnt en de zon weer schijnt”, 
het lied van Jan Smit. En ja hoor, het 
zonnetje brak door de grijze lucht.

Ik heb leuke tijden meegemaakt als 
lid van de activiteitencommissie. Ik 
heb vele activiteiten georganiseerd 
en bij veel activiteiten geholpen. 
Daar hoorden wel ook de minder 
leuke klusjes bij; denk aan het 
schoonmaken van de barbecue.

In 2015 (‘Geslepen’) mocht mijn 
dochter Anne voor het eerst figurant 
zijn. Zij vond dit superleuk, maar 
tegelijkertijd was het voor haar ook 
hartstikke spannend om dit te doen. 
Voor mij was het de eerste keer na 
haar geboorte dat wij niet samen 
de optocht hebben bekeken. Voor 
Anne was het een mooie ervaring en 
een jaar later was ze weer figurant.

En dan zijn er nog al die gezellige, 
bijzondere, mooie, grappige en 
emotionele momenten die ik samen 
met de dames van de catering 
beleef. Wat hebben we al wat af 
gelachen en soms vloeiden er tranen. 
Nachtelijke gymnastiek om de kou 
wat te verdrijven met als gevolg dat 
één van de dames uit haar broek 
scheurde. Broodjes met snoep en 
lieve briefjes voor de duwers. Op 
een vroege zondagochtend niet 
in de tent kunnen, dus dan maar 
via een opening boven de deur 
naar binnen. Tafels die in brand 
vliegen tijdens het eieren bakken. 
Soepballetjes die over de grond 
rollen. En onze jaarlijkse gezellige 
etentjes. 

Zomaar een greep uit alle 
herinneringen. En er zullen vast 
nog veel meer mooie, gezellige, 
ontroerende momenten volgen!”
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Oktober
Deze maand van het jaar staat zo’n 
beetje in het teken van afscheid 
nemen van het afgelopen corsojaar: 
de haken, touwen en palen worden 
verwijderd en het veld wordt 
opgeschoond. In deze periode 
zijn een aantal dahliaknollen 
kapot gefreesd, het veld werd 
geklepeld en de overige knollen 
werden gerooid en geschud. 
Traditiegetrouw hebben we ook bij 
buurtschap Achtmaal en buurtschap 
Klein-Zundert de knollen gerooid. 

November
Na het rooien worden de knollen 
stuk voor stuk schoongemaakt 
en in gaasbakken gelegd om te 
overwinteren. Aan het einde van 
alle schoonmaakwerkzaamheden 
lagen er ruim 2.000 gaasbakken vol 
met knollen in onze knollenschuur. 
Ondertussen was ook de handel in 
knollen al goed op gang gekomen. 

Zo zie je maar, het corso leeft het 
hele jaar door.

December
We begonnen december met 
een feestje: Louis en Pauline 
Schellekens vierden hun 50-jarig 
huwelijk. Nogmaals van harte 
proficiat met deze mooie mijlpaal! 
Verder werden in december alle 
bloemenkisten schoongemaakt, 
vond de jaarlijkse seniorenbingo 
plaats in tenniscentrum De 
Leeuwerik en werden, met het 
oog op volgend jaar, ook de eerste 
nieuwe knollen al geleverd. Nieuw 
dit jaar was de oproep om het 
oliebollenteam Zundert te helpen 
met het bakken van oliebollen. 
De opbrengst hiervan was voor 
stichting WensAmbulance Brabant, 
maar ook onze buurtschap kon 
rekenen op een leuke vergoeding. 
De reacties van iedereen die heeft 
meegeholpen waren erg positief. 

In tegenstelling tot de wagenbouwers kennen de veldwerkers 
geen winterstop. Ook in deze periode van het jaar gaan de 
werkzaamheden gewoon door.

veldnieuws

Voor iedereen die zijn of haar 
steentje heeft bijgedragen: bedankt 
daarvoor!

Januari
Normaal gesproken worden in 
januari de knollen gesorteerd, 
maar omdat alle knollen droog 
waren hoefde er niets gesorteerd te 
worden. Even een maandje rust dus.

Februari
Al die knollen moeten ook gesplitst 
worden. Een heel karwei waar circa 
10 tot 20 man een paar weken lang, 
drie ochtenden per week mee zoet 
zijn. De veldcommissie had een 
eerste overleg met ontwerpster 
Louisa om te bekijken wat haar 
wensen zijn qua dahlia’s. Zoals het 
er nu naar uitziet, zijn haar wensen 
haalbaar.

Maart
Aan het einde van de winter worden 
de eerste voorbereidingen voor het 
nieuwe seizoen getroffen: er wordt 
bedacht hoe het veld het beste kan 
worden ingedeeld, het veld wordt 
bemest en sloten worden gemaaid. 
Het jaarlijkse seniorenuitje in juni 
is in zicht en ook daarvoor moeten 
voorbereidingen worden getroffen.

Heeft u vragen, of interesse in de 
werkzaamheden op en rondom het 
veld? Mail naar Krisjan van Ostaayen 
via veld@helptelkander.nl!
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HE-kidz Op deze pagina is het woord aan onze HE-kidz. Dit keer leren we 
Roxan Bestebreur en Romy Bestebreur kennen!
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Carola zorgde voor de materialen. 
Vooraf mocht je kiezen welk 
kerststuk je wilde maken: een 
laag kerststuk met lantaarn of 
twee hoge kerststukken. Twaalf 
dames hadden zich opgegeven, 
maar helaas was er 1 dame ziek. 
Voor haar werd natuurlijk wel het 
kerststuk gemaakt. Onder het genot 
van een kopje koffie of thee werd er 
volop bijgekletst in de keuken van 
de loods. De dames gingen aan het 
einde met mooie kerststukjes naar 
huis! 

Op 17 december 2016 werden onder begeleiding van Carola van 
Bergen in de loods twee verschillende soorten kerststukjes gemaakt. 

kerststukjes

In totaal waren we met zo’n 
40 buurtgenoten aanwezig. De 
kaarters gingen onder andere 
rikken, maar het werd duidelijk dat 
er niet altijd eerlijk werd gespeeld… 
Het darttoernooi werd opgedeeld 
in een gevorderde ronde en een 
beginnersronde. Ondertussen 
zorgde ’t Zonneke voor heerlijke 
hapjes! De bekers zijn afgelopen 
jaar beide naar het darten gegaan; 
John Haast werd winnaar van de 
winnaarsronde en Dion Gommers 
won de verliezersronde. Bij de 

kaarters werd er geen beker 
meegenomen omdat de meningen 
verdeeld waren over wie de winnaar 
was.

Op 26 november 2016 was er weer een dart- en kaarttoernooi bij 
café ’t Zonneke. Er waren 21 darters en 10 kaarters. 

dart/kaarttoernooi
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Op maandag 6 maart vond de eerste bouwvergadering van 
het nieuwe corsoseizoen plaats bij café ’t Zonneke. Er waren 17 
personen aanwezig. Dit zijn de notulen van die avond.

bouwvergadering

Constructie
Afhankelijk van de compositie 
van de hoofden op de maquette 
zal een constructietekening 
worden gemaakt. Dit komt neer 
op ongeveer een toren per hoofd. 
De torens worden aan elkaar 
gekoppeld en zijn allemaal van 
redelijk licht materiaal te maken. 
De hoofdconstructie zal bestaan uit 
stalen kokers of balken, waarmee 
een samengesteld vakwerk wordt 
gemaakt. Hier kunnen de koppen 
op worden gemaakt. We gaan 
prijzen opvragen bij een oud-ijzer 
handelaar, en kijken naar de prijslijst 
van de Stichting voor kokers of niet 
te zwaar balkmateriaal.

Vanuit de maquette kan de 
constructie en plaatsing hiervan 
op het onderstel verder worden 
uitgewerkt. Net als vorig jaar 
wordt een constructietekening 
(en eventueel een berekening) 
gemaakt.

Alternatieve materialen (zoals 
perspex)
Het aan laten slaan van de perspex 
platen kan worden gedaan met 
stoom. Let hierbij wel op ‘hete 
druppels’ die naar beneden kunnen 
vallen. Een andere optie is koude 
lucht. Bij leveranciers van perspex 
platen worden prijzen opgevraagd 

(Louisa heeft de benodigde 
oppervlakte op papier staan). 
Buurtschap Veldstraat had 3mm 
dikke platen, bij buurtschap Klein-
Zundert werd het omlijst met een 
hoeklijn. De platen demontabel 
of uitschuifbaar (van wagen af) 
maken, maakt het tikken mogelijk. 

Het prikkeldraad boven het hek 
(echt of nep), zit voldoende hoog 
(2,25-2,75 m vanaf grond). Er is 
19m (lengte wagen) en 4 rijen = 
ca. 80m gekruld prikkeldraad per 
kant nodig. Het hek, bestaande uit 
palen, gaas en prikkeldraad, kan/
mag eventueel bestaand/gesloopt 
hekwerk zijn.

Vormgeving
Er wordt gewerkt aan een 3D print 
van de hoofden (schaal 1:20) welke 
in de maquette kunnen worden 
gebruikt. De vorm zal nog worden 
aangepast door Louisa. Belangrijk 
zijn de gezichten, qua vorm en 
details (karaktertrekken). Over de 
achterkanten van de hoofden zijn 
doeken gedrapeerd. De vormgeving 
van de doeken is eenvoudig te 
maken met beplakt kippengaas. Dit 
wordt tweezijdig beplakt en kan 
naar wens worden gevormd. De 
onderkanten van de hoofden gaan 
we dichtmaken met doek zodat hier 
niet in gekeken kan worden.

Voor de gezichten komen (deels) 
nog de doorzichtige wereldkaarten 
per continent.
De afmetingen zijn ongeveer; de 
voorste kop 4m hoog, de achterste 
kop 6,5m hoog.
Van de 3D prints kunnen doorsnedes 
(schenkels) van de hoofden gemaakt 
worden. Dit zijn horizontale 
doorsnedes van bijvoorbeeld om 
de 30 cm. Schenkels kunnen op de 
grond gemaakt worden (tekenen, 
overtrekken, buigen, uitlassen) 
en daarna op de wagen over de 
constructie geschoven en gekoppeld 
worden.

Geluid / figuratie
Voor het geluid (boxen e.d.) 
is een offerte ontvangen. De 
bedoeling is om het geluid van de 
ontwerppresentatie af te spelen, 
eventueel aangevuld met algemene 
nieuwsflitsen (gesproken). Er 
is een aggregaat nodig voor 
geluidsinstallatie. Deze kan in een 
kop worden weggewerkt, net als de 
boxen.

Bij de figuratie van de wagen wil de 
ontwerpster graag iemand hebben 
die hierin zou kunnen helpen. Ron 
Schijfs gaan we hiervoor benaderen. 
De figuranten moeten versleten 
kleding aan hebben dus oude 
kleding niet meer weggooien. Ook 
oude tassen en knuffels hebben 
we nodig. Er wordt een oproep 
geplaatst voor de aanmelding van 
figuratie en het verzamelen van 
kleding, knuffels, tassen e.d.
De figuranten lopen in een strook 

van 3 meter naast de wagen en een 
stukje voor en achter de wagen.

Rondvraag
• Er wordt opgemerkt dat het 

misschien handig is om met de 
contributieronde aan iedereen te 
vragen of ze figurant willen zijn, 
omdat er veel mensen nodig zijn. 
Dit gaan we niet doen, omdat we 
niet bij iedereen langsgaan. Wel 
kan ook worden opgegeven via 
de website.

• Wanneer is de maquette af? De 
koppen worden in 3D geprint, 
daarmee wordt verder de 
maquette gemaakt. Het streven is 
om de maquette eind maart gereed 
te hebben. Als de plaats van de 
hoofden op de maquette bekend 
is, kan een constructietekening 
worden gemaakt.

• Wanneer is er een overzicht 
van bloemen/kleuren/soorten 
bloemen? De schatting is dat er 
700 tot 750 kisten bloemen op de 
wagen gaan.

Er zijn diverse werkgroepen 
waarbij buurtgenoten zich kunnen 
aansluiten:
• Constructie
• Vormgeving
• Perspex (materiaal en het 

“aanslaan”)
• Figuratie

Wil jij meedenken in één van deze 
werkgroepen? Meld je aan bij 
iemand van de commissie bouw 
wagen of via info@helptelkander.nl.
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Ook afgelopen jaar zijn Sinterklaas en zijn pieten weer langsgeweest, 
en wel op woensdagmiddag 16 november 2016. 

sinterklaasmiddag

Om twee uur ’s middags verzamelden 
de HE-kidz 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. Spellen als vier 
op een rij, toren van Pisa, vallende 
aapjes, onderuit, memory en boter, 
kaas en eieren stonden klaar. Ook 
konden er sinterklaaskleurplaten 
ingekleurd worden. 

Iedereen was lekker aan het spelen, 
toen opeens twee zwarte pieten 
binnen kwamen! De kinderen 
begonnen te zingen en de 
zwarte pieten gaven de kinderen 
strooigoed. Sinterklaas keek eerst 
toe hoe de kinderen aan het spelen 
waren en daarna mochten alle 
kinderen langs bij Sinterklaas. Het 
was een drukte van jewelste! Alle 
kinderen luisterden wel aandachtig 
naar Sinterklaas. Het hoogtepunt 

waren natuurlijk de cadeautjes! 

Rond halfvier stond er een glas ranja 
klaar en begonnen de kinderen 
aan het zaklopen. Er werden 
verschillende races tegen elkaar 
gehouden. Daarna was het tijd voor 
het welbekende dierenbingospel. 
De kleinste kinderen hadden hun 
middagslaapje erop zitten en waren 
ondertussen ook gearriveerd. Ook 
zij kregen een mooie kroon en 
mochten toen naar Sinterklaas. 
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! 
Sinterklaas heeft deze middag 35 
kindjes een cadeautje mogen geven.

Bij de escaperoom werden we 
verdeeld over vier verschillende 
kamers. Een escaperoom is een 
spel waarbij je wordt opgesloten 
en een bepaalde tijd beschikbaar 
hebt om daaruit te ontsnappen. Bij 
de escaperoom die wij bezochten 
was dit 1 uur. Je kunt ontsnappen 
door raadsels en aanwijzingen te 
gebruiken om zo de nodige sleutels 
en cijfercodes te vinden die je 
uiteindelijk naar buiten leiden. Het 
lukte twee groepen om binnen dit 
uur op deze manier de deur van de 
kamer open te krijgen. De andere 
twee groepen was dit helaas niet 
gelukt.

Na de escaperoom is iedereen 
Antwerpen in gegaan. De ene groep 
ging een ijsje eten in de stad en de 
andere groep ging in een speciaal 
biercafé een gezellige middag 
tegemoet. Het was een leuke dag 
en voor herhaling vatbaar!

Zondag 12 maart zijn we met een groep van 25 buurtgenoten met 
de bus naar Antwerpen gegaan. Hier hebben we een escaperoom 
gedaan.

escaperoom
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We worden hartelijk ontvangen door 
Jac, Adri en hun hondje. Jac meent 
meteen Amanda te herkennen van 
het bloemenveld. Maar al gauw 
blijkt dat ze elkaar kennen via het 
werk: ze zijn collega’s geweest bij 
De Bosrand in Rijsbergen! Dus toch 
iets met plantjes. 

Jac is het hele jaar door zoveel 
mogelijk actief in de veldploeg. 
Op het moment van het interview 
(24 februari) is het splitsen van 
de knollen net afgerond en alle 
knollen zagen er goed uit volgens 
Jac. Adri is lid van de plukploeg en is 
in het tikweekend te vinden aan de 
priktafels. Adri woonde tot een paar 
jaar geleden in Dordrecht en voor 
haar is het Zundertse bloemencorso 
een leuke manier om de mensen in 
de buurt te leren kennen. Amanda 
doet van alles in de tent: “Lassen, 
kartonnen, plakken, ik doe wat 
er gedaan moet worden.” Tijdens 
het tikweekend maakt Amanda 
deel uit van de tikbegeleiding en 
als lid van de werkgroep sfeer is 
ze medeverantwoordelijk voor de 
spelletjes en quizzen in de tent 
op de vrijdagavonden in augustus 
en de lunch en kroegentocht op 
corsomaandag. 

Jac is geboren op Effen, maar 
opgegroeid in Rijsbergen: “In 
de straat achter het nu wel heel 

bekende Fort Oranje.” Nadat zijn 
toenmalige vrouw was overleden, 
was Jac toe aan een nieuw begin 
en is hij verhuisd naar Zundert. Een 
aantal jaar later heeft hij Adri leren 
kennen en is ze bij Jac komen wonen. 
Inmiddels zijn ze 1½ jaar getrouwd. 
Amanda is geboren en getogen aan 
de Achtmaalseweg, al woont ze nu 
tijdelijk op kamers in Wageningen. 
“Maar ik blijf Zundertenaar.” Adri 
is sinds kort ook vrijwilligster bij de 
dagopvang in het Nonnekeshof. Jac: 
“Nog even en ze kent meer mensen 
in Zundert dan ik.” 

Een buurman bracht het 
bloemenveld van Helpt Elkander 
onder de aandacht van Jac en 
omdat hij toch al ‘groene vingers’ 
had (hij heeft een opleiding tot 
bloemist gevolgd, maar is gaan 
werken bij de Spoorwegen) paste 
dat precies in zijn straatje. Amanda 
kan zich niet meer herinneren of 
ze vroeger ook al met haar ouders 
naar de tent ging: “Toen was ik nog 
klein, maar dat deden we vast wel. 
Ik weet wel dat mijn vriendinnetjes 
van de basisschool allemaal lid 
waren van Helpt Elkander, dus 
gingen we samen bloemen prikken. 
We waren hartstikke blij toen we 
eindelijk oud genoeg waren om op 
de steiger te mogen werken, want 
dan konden we ook plakken en 
een lascursus volgen.” Ze zijn het er 

Het is weer tijd om te buurten. Deze keer doen we dat met Jac en 
Adri Dekkers en Amanda Jansen.

gebuurt

alle drie over eens: de prijs die we 
met de buurtschap behalen is niet 
belangrijk, als de samenwerking 
maar goed gaat en het gezellig is. 
Jac: “Op het veld werkt iedereen 
op zijn eigen tempo en iedereen 
accepteert dat van elkaar.” Amanda: 
“En de variatie aan mensen die 
je leert kennen is leuk.” Jac: “Die 
samenhang, daar kunnen ze in 
de politiek nog wat van leren!” 
Vanwege de saamhorigheid en 
gezelligheid kennen ze geen van 
allen vervelende klusjes. Amanda: 
“De mensen eromheen zijn het 
belangrijkste.”

Amanda heeft in haar jongste jaren 
regelmatig met het kinderkot een 
bezoekje aan het bloemenveld 
gebracht en haar beste vriendinnetje 
woont ernaast. “Maar het is nu al 
wel heel wat jaren geleden dat ik 
op het bloemenveld ben geweest. 
Ik heb nog nooit bloemen geplukt, 
maar dat komt later vast nog wel. 
Zeker weten!” Jac en Adri nemen 

tijdens de bouwperiode regelmatig 
een kijkje in de tent. Het bouwen 
aan een wagen is Jac niet vreemd: 
“Ik heb vroeger meegebouwd 
aan carnavalswagens van Zwart 
Moerken: timmeren, plakken en 
schilderen. En in de beginjaren van 
buurtschap Rijsbergen heb ik daar 
geholpen op het bloemenveld, maar 
ik kon er mijn draai niet vinden.”

Over het ontwerp ‘Aangeslagen’ zijn 
ze allemaal positief. Het is een mooi 
ontwerp. Adri: “Het was ook een 
hele mooie presentatie.” Amanda: 
“Maar ik ben erg benieuwd naar 
hoe we dit zo realistisch mogelijk 
kunnen uitwerken. Het is een 
lastige wagen om vorm te geven. 
De vormgeving van ‘Menskracht 
12’ was wat dat betreft een stuk 
makkelijker. Ik hoop dat ook de 
mensen die niet voor ‘Aangeslagen’ 
hebben gekozen, zich er toch 
volledig voor zullen inzetten zodat 
we er samen het beste van kunnen 
maken.”
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Wij bedanken onze sponsors voor hun bijdrage. Mede dankzij hen 
kunnen we in 2017 de wagen ‘Aangeslagen’ bouwen!

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

Petra’s Hondenadvies Op Maat
Telermaat

Dave Mutsters Autoservice
Het Wapen van Zundert

Sponsors en begunstigers

sponsors
6 mei    Corso Kick Off dag

27 mei    Maquettepresentatie

5 juni    Dahlia Darts Toernooi

6 juni    Velduitje

24 juni    Kinderactiviteit    

     Speelboerderij

25 juni    Corso Zonder Grenzen

2 juli    Boerendart

2e helft juli   Barbecue

Augustus    Kinderkot

activiteitenkalender




