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De corsokathedraal van Helpt Elkander (beter bekend als “de tent”) 
staat al enige tijd fier overeind en binnenin begint onze wagen 
‘Aangeslagen’ steeds meer gestalte te krijgen.

Ook op het bloemenveld zijn 
de knollen en stekken alweer 
een tijd geleden geplant en is er 
hard gewerkt door de veldploeg. 
Inmiddels worden de bloemen weer 
volop geplukt.

Tijdens de aardbeienfeesten 
hebben we al een beetje corsosfeer 
kunnen proeven en kunnen zien 
wat dit corsojaar zal brengen. In de 
optochtvolgorde zijn we in ieder 
geval op de eerste plaats gezet. 
Is dit een gunstige voorbode van 
onze plaats in de einduitslag?! In de 
eindstand van corsopoule kwamen 
we er in ieder geval ook niet slecht 
vanaf met een zesde plaats.

Zoals elk jaar is er de komende weken  
nog een hoop werk te verzetten, dus 
we hopen dat iedereen de weg naar 
de tent of het veld snel zal vinden. 
Je bent in ieder geval van harte 
welkom en er is altijd wat te doen. 
De openingstijden van de tent vind 
je op onze website, en ook wordt 
daar regelmatig de agenda met de 
veldwerkzaamheden gepubliceerd.

Deze editie van de Tam Tam staat 
weer boordevol verslagen van 
afgelopen activiteiten, interviews 
en foto’s. Wij wensen iedereen veel 
leesplezier.
Tot in de tent of op het veld!

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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Het gezin dat deze keer wordt voorgesteld is aardig bekend binnen 
de corsogemeenschap. Paul en Heidy Bastiaansen zijn een gemengd 
corsokoppel. Ook hun kinderen Jerom, Lieve, Julie en Louise zien 
we regelmatig in een corsotent.

Ze wonen sinds 2001 op grondgebied 
van buurtschap Poteind. Een 
strategische plek aangezien Heidy 
bouwer is bij Helpt Elkander en 
Paul bij Tiggelaar. De ouders van 
Heidy hadden niet zoveel met het 
corso. Ze is pas rond haar 17e door 
haar oudere broer Barry corso gaan 
bouwen. Haar tweelingbroer Rudo 
ging samen met vrienden naar de 
tent van Tiggelaar. De Rijsbergse Paul 
kwam ook via vrienden bij Tiggelaar 
terecht. Na het kindercorso van 
1994 hebben Paul en Heidy elkaar 
leren kennen bij Café de Ossekop.

Tot aan haar vierde zwangerschap 
was Heidy leerkracht in het 
basisonderwijs. “Een aantal jaren 
geleden ben ik begonnen met 
invalwerk, maar door die hele 
administratieve rompslomp kon ik 
mijn draai niet meer vinden. Sinds 
kort ben ik mijn bedrijfje Stofselz 
begonnen: ik maak onder andere 
herinneringskleden die bestaan uit 
kledingstukken met een emotionele 
waarde.” Paul is programmeur van 
planningssoftware voor bedrijven. 
“Het is een soort toegepaste 
wiskunde. Als er een fout in het 
programma blijkt te zitten, lijkt de 
aanpak op een detective-onderzoek: 
je moet bekijken wat er allemaal mis 
zou kunnen zijn gegaan. Het blijft 

verrassend en afwisselend.”

Paul heeft naast het corso veel corso-
gerelateerde hobby’s, maar die gaat 
hij langzamerhand afbouwen. Zo is 
dit zijn laatste jaar bij de commissie 
Publiciteit & Sponsoring. Hij is ook 
betrokken bij de samenwerking 
tussen Nederlandse en Belgische 
corso’s en hij heeft zitting in de Raad 
van Advies van het Kenniscentrum 
Immaterieel Erfgoed. “En wat ik 
nooit verwacht had: ik ben gaan 
hardlopen en ik vind het leuk! Ik ben 
niet competitief ingesteld, maar ik 
geniet ervan om allerlei onbekende 
paadjes te verkennen. Ik denk dat ik 
bijna alles binnen een straal van zo’n 
5 km al wel gezien heb, dus daarom 
rijd ik tegenwoordig eerst met de 
auto naar een punt iets verder van 
huis.” Heidy is ook erg sportief: 
“Ik probeer twee keer per week te 
gaan hardlopen, ik hockey en bij de 
sportschool doe ik afwisselend mee 
aan spinning en bootcamp. Van 
sporten word ik gelukkig.” Verder 
is Heidy vrijwilliger bij ‘Anna’s Tuin’ 
in de voormalige assortimentstuin 
en doet ze graag aan geocaching. 
“Meestal doe ik dat samen met 
1 van de kinderen, behalve met 
Moederdag: dan gaan we allemaal 
samen.” Samen met dochter Lieve 
heeft ze een cache voorbereid met 

voorgesteld Harry Potter-thema. “Maar we 
moeten nog een leuke plek vinden 
om die te leggen.” Tip: Heidy heeft 
al een cache in Anna’s Tuin gelegd.

Als corsobouwer zijn ze beiden 
allround: (constructie)lassen, 
vormgeven, plakken, kartonnen, 
figurant, duwer, begeleider, 
bestuurslid, voorzitster... zo 
ongeveer alles hebben ze in hun 
corsocarrière al gedaan. Paul: “Ik 
ben benieuwd of we zelf, als de 
kinderen wat ouder zijn, weer 
opnieuw fanatieker worden als 
bouwer en dat de een dan na een 
avond bouwen op bezoek gaat 
in de tent van de ander.” Heidy: 
“We bouwen veel minder corso 
dan vroeger, maar in die laatste 
weken zijn we er.” Het is dan 
ook geen verrassing dat ze in het 
corsoweekend zoveel mogelijk tijd 
besteden aan: corso! Heidy: “Onze 
planning is inmiddels gelukkig 
minder strak dan een aantal jaren 
geleden. Ik vind 
het heel leuk 
om met tikken 
door te gaan tot 
de wagen af is. 
Gelukkig kunnen 
we in dat weekend 
ook rekenen 
op de opa’s en 
oma’s.” Paul: “Op 
c o r s o m a a n d a g 
proberen we al 
vroeg een rondje 
te doen langs alle 
wagens, maar dat 
is nog best een 
uitdaging want 

uiteindelijk sta je toch weer met 
iedereen te buurten.” 

Qua corsowagen ziet Heidy het 
liefst een kunstzinnige wagen met 
een diepere symbolische betekenis. 
“Vroeger vond ik theaterwagens 
heel mooi, maar vaak is de wagen 
zelf dan minder interessant. 
Bijvoorbeeld ‘Los’ van Tiggelaar 
vond ik zó mooi. Daar moest je 
wat langer over nadenken.” Paul: 
“Diversiteit is voor een optocht heel 
belangrijk. Ik kan helemaal vallen 
voor een origineel idee, een nieuwe 
vondst of een boodschap verpakt 
in een mooie vorm.” De beste 
corsowagen allertijden kiezen is 
haast een onmogelijke opgave. Het 
kiezen van een ledennummer voor 
het volgende interview is een stuk 
makkelijker. Paul: “42, dat is het 
antwoord op de ultieme vraag over 
het leven, het universum en alles 
(concept uit een boek van Douglas 
Adams).”
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Op 27 mei is de maquette van ‘Aangeslagen’ gepresenteerd aan de 
buurtschap. Een ontwerp van Louisa Joosen. Hieronder vind je een 
impressie van de maquette. Je bent van harte welkom in de tent 
om een kijkje te komen nemen bij de vorderingen van de bouw. En 
om een handje te helpen natuurlijk!

maquette
Het kinderkot is weer van start gegaan. Op elke donderdag tijdens 
de schoolvakantie is het kinderkot tussen 18.30 uur en 19.30 uur. Alle 
kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn van harte welkom! Meer informatie 
over de kinderactiviteiten in onze corsotent kun je vinden op de 
website: www.helptelkander.nl/agenda.

kinderkot



10 11

Het bouwen bij Helpt Elkander 
begint voor de familie Van Ostaaijen 
wanneer Riet in de Patrijsstraat komt 
te wonen. De kinderen werden op 
school door Kees Braat gevraagd om 
bloemen te komen prikken, en Riet 
ging natuurlijk mee. Met wat geluk 
mocht je bij je vader op de steiger 
bloemen aangeven. Maar niet 
voordat je had geprikt, dus meestal 
mocht dat pas op zaterdagavond.

Het corso wordt nu doorgegeven van 
generatie op generatie. Hierdoor is 
Ron van kleins af aan vaak bij het 
kinderkot geweest. Marlies kon dan 
ondertussen wat plakken. En was er 
veel plakwerk, dan ging Ron na het 

kinderkot naar opa en oma, zodat 
Marlies nog wat langer kon blijven. 
Ron herinnert zich ook nog goed De 
Verffabriek (2013), waar hij op de 
wagen mocht helpen omdat het zo 
veel werk was. 

In de familie zijn niet alleen zij 
actief in het corso. De mannen 
van Riet en Marlies, de broers van 
Marlies, de broer en zus van Ron... 
Alle familieleden zijn erg honkvast 
wat betreft hun buurtschap. Alleen 
Sandra (de vriendin van Michel) zit 
bij een andere buurt. Die heeft het 
dan soms wel zwaar te verduren als 
ze met de hele familie Van Ostaaijen 
aan tafel zit…

Riet, Marlies en Ron hebben veel 
samengewerkt bij Helpt Elkander. 
Marlies en Riet hebben voordat 
de kleinkinderen geboren werden 
vaak samen bloemen geplukt. Voor 
Ron op de steiger mocht, prikte hij 
beneden met Riet bloemen. En toen 
hij ouder was mocht hij samen met 
Marlies gaan plakken en tikken. 

Het tikweekend werd altijd in een 
schema gegoten. Maar afhankelijk 
van hoeveel werk er nog was, werd 
het schema weleens aangepast. 
Zodra op vrijdag voor corso de 
school uit is, is iedereen met het 

Voor de tweede keer interviewen we drie generaties Helpt 
Elkandenaren. Hiervoor komen we terecht bij familie Van Ostaaijen 
in de Patrijsstraat. Riet (68), Marlies (47) en Ron (13) vertellen over 
hoe het corso in hun familie door de generaties heen loopt.

g-HE-neratie corso bezig. Op zaterdag wordt met 
z’n allen geluncht in de Patrijsstraat. 
Ook op corsozondag werd ‘s 
middags altijd samen bij oma en 
opa gegeten, maar daar zijn ze 
een paar jaar geleden mee gestopt. 
Iedereen had toch zo zijn eigen 
plannen en Marlies moest ook nog 
voor de dieren thuis zorgen. En op 
maandag gaat ieder zijn eigen weg.

Het corso met de paplepel ingegoten 
krijgen, betekent natuurlijk ook 
meedoen aan het kindercorso. 
Marlies deed vroeger dan ook 
altijd mee aan kindercorso. Hun 
eerste loopgroepje ging over de 
destijds nieuwe sporthal in Zundert. 
Het eerste wagentje was “ons 
tuintje”, gebouwd in de garage 
in de Patrijsstraat. Dit was niet zo 
stevig, dus toen ze ’s morgens op de 
veiling kwamen, was het meeste al 
afgebroken. Marlies’ broers Patrick 
en Michel bouwden daarna nog 
veel wagentjes, terwijl Marlies vaak 
met een loopgroepje meedeed. 
De kinderen mochten zelf hun 
wagentje bouwen, maar als ze op 
bed lagen, gingen Riet en Piet nog 
naar de garage om de boel toch 

maar wat te verstevigen. 

Ook Ron heeft kindercorso geen 
enkel jaar overgeslagen. Ron zijn 
eerste wagentje was ‘Duveltje uit 
een doosje’, maar dat weet Ron 
zelf al niet meer. Wel heeft Ron al 
zijn wagentjes zelf ontworpen en 
gemaakt. Met de binnenkant en 
de techniek kreeg hij hulp van zijn 
vader, maar het tikken werd altijd 
zelf gedaan. Ook het bloemen 
plukken deden ze (samen met de 
ouders) zelf. Oma en opa hielpen 
met het bloemen prikken. 

De familie heeft nog corsowensen 
zat. Zo wil Ron later een wagen 
ontwerpen. Duwen hoeft van hem 
niet, maar hij zou graag een keer 
in de wagen zitten als beweger. 
Marlies wil graag een keer figureren. 
Hopelijk krijgt ze hier dit jaar, samen 
met Ron, de kans voor. Riet wil 
vooral nog heel lang doorgaan zoals 
het nu gaat. En vooruit… graag ook 
nog een keer de jubel beleven met 
de buurtschap. Ook Ron lijkt het 
mooi om een keer te winnen.



12 13

op het veld
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Terug van weggeweest: maatjes. Dit keer ontdekken we hoe goed 
Nick Doomen en Jeroen Michielsen elkaar kennen.

maatjes

We hebben 20 stellingen voorgelegd aan Nick, waarbij hij steeds zijn 
favoriet moest kiezen. Vervolgens hebben we aan Jeroen gevraagd wat 
hij denkt dat Nick heeft gekozen bij deze stellingen. Het dikgedrukte 
woord van de stelling is wat Jeroen dacht dat de voorkeur van Nick zou 
hebben. Rechts van de stelling zie je of Jeroen dit goed heeft ingeschat.

Bitterballen of hakkedellen

Pepsi Cola of Coca Cola

Hertog Jan of Jupiler

Chips of borrelnootjes

Bier of frisdrank

Kaas of Leverworst

Duwen of figureren

Corsozondag of corsomaandag

Jury- of publieksprijs bouwen

Bouwen of feesten

Figuratie of alternatief materiaal

Corsong of Vaandelfeest

Buurtfeest of corso-afterparty

Lassen of buigen

Tikken of tikbegeleiding

Plakken of tempexen

Strakke of sierlijke wagen

Wagen met veel of weinig kleur

Open of dichte wagen

Gezelligheid of goede prijs

Nick en Jeroen kennen elkaar 
aardig goed! Jeroen schatte 16 
van de 20 stellingen goed in.

16 / 20
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We kijken met deze foto’s weer eens terug op corsojaren die 
geweest zijn!

uit de oude doos

3. De dames 
van de 
catering aan 
het werk in 
2007.

1. Corso kijken tijdens de regenachtige corsozondag van 1979. Helpt 
Elkander bouwde dat jaar ‘Schaakmat’ en ‘Vliegensvlucht-T’.

2. Voorzitter Johan Verheijen haalt de 
eerste prijs op van ‘Evenbeeld’ (1998). 

1

2

5. Tijd voor een 
welverdiend 
hapje eten bij 
het afbreken 
van de tent 
na het corso 
van 2005. We 
bouwden dat 
jaar ‘Weer- 
spiegeling’ (3e 
prijs).

6

6. In 1978 behaalde HE een 1e prijs met ‘Ontmoeting aan de Nijl’, een 
ontwerp van Anneke van Dongen-Verheijen. We kregen 373 punten.

7. Druk aan het 
werk tijdens het 
tikweekend van 
2003. Later zou 
blijken dat we dit 
jaar met ‘Overige 
bestemmingen’ 
de vijfde prijs 
ontvingen. Het 
ontwerp kwam 
van Barry Joosen 
en Ronald van 
Loon.

7

4. ‘Serafijns dromen’ (1971), 
een ontwerp van Leo 
Havermans. Goed voor een   
3e prijs (518 punten).

4

5

3
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Hiervoor had de buurt wel de 
hulp nodig van een bouwer van 
buurtschap ’t Stuk, aangezien 
teams uit 6 personen bestaan, maar 
mede door het samenvallen met 
de commissiedag hadden maar 5 
fanatiekelingen zich aangemeld. 
Voor het eerst namen alle twintig 
buurtschappen tegelijkertijd deel 
aan het evenement. In totaal 
bestond het startveld uit maar liefst 
31 teams.

De HE-powers gingen voortvarend 
van start en al na de eerste paar 
spellen nestelden we ons in de top 5 
van het klassement. Je zou denken 
dat we daarmee op de toppen van 
ons kunnen waren, maar niets was 
minder waar: door bij alle spellen 
mooie (soms zelfs maximale) scores 
te behalen en de joker op het goede 

moment in te zetten wisten we 
ons nog verder op te werken. Op 
sommige momenten is een oproep 
aan de buurt gedaan om te helpen, 
zoals bij een corsokennisquiz. De 
telefoon mocht als hulplijn gebruikt 
worden, om zaken op internet op 
te zoeken. Al snel werd besloten 
om die hulplijn erbij te halen en dat 
was geen internet, het was onze 
eigen John Haast. De twee knappe 
koppen van de buurt, Kevin en 
Amanda Jansen, kwamen ook nog 
helpen, waardoor we uiteindelijk 
alle vragen goed hadden. Na de 10 
voorrondespellen lieten we zelfs 
alle andere teams achter ons! 

Dat betekende minimaal een plek 
bij de eerste vier en een betere 
uitgangspositie in het finalespel. 
In dit finalespel dienden eerst 

Buurtschap Klein-Zundert organiseerde in juni voor de 7e keer Corso 
Zonder Grenzen. Na een jaar afwezigheid maakte Helpt Elkander 
weer deel uit van de startlijst, dit keer onder de naam HE-powers. 

zonder grenzen

SDNA is een techniek waarbij 
inbraakgevoelige spullen voorzien 
worden van een stof die een 
unieke markering bevat: een 
soort vingerafdruk waardoor het 
gereedschap aan de eigenaar te 
koppelen is. Deze stof is normaal 
gesproken niet zichtbaar, maar kan 
zichtbaar worden gemaakt met 
ultraviolet licht. Zoals de naam al 
zegt, bevat de stof synthetisch DNA.  

De codes die met deze SDNA-
techniek zijn aangebracht, worden 
door de politie opgeslagen in een 
centrale databank die alleen voor de 
politie toegankelijk is. Als de politie 
een verdachte partij gereedschap 
aantreft, kan ze de markeringen 
op het gereedschap opzoeken 
in de databank. Zo is makkelijk 
te bewijzen dat het om gestolen 

gereedschap gaat, en kan het 
eenvoudig worden terugbezorgd 
bij de rechtmatige eigenaar. De 
markeringsstof blijft vijftien tot 
twintig jaar zitten.

Alle twintig buurtschappen hebben 
inmiddels hun gereedschap 
gemerkt met SDNA. De buurten 
verwachten niet alleen dat gestolen 
gereedschap makkelijker gevonden 
en terugbezorgd kan worden, maar 
ook dat er van de behandeling met 
SDNA een preventieve werking 
uitgaat. Daarom wordt er ook 
met borden bij de bouwplaatsen 
duidelijk gemaakt dat de buurten 
met gemarkeerd gereedschap 
werken. Hopelijk schrikt dit 
inbrekers af en blijven onze spullen 
gewoon in de loods staan!

Helpt Elkander is samen met bijna alle andere buurtschappen in 
Zundert de afgelopen jaren een geliefd doelwit geweest van 
inbrekers. Om dit tegen te gaan zijn de buurtschappen, samen met 
de politie, een project gestart om hun gereedschap te voorzien van 
‘SDNA’. 

SDNA

twee kwartetten verzameld te 
worden van attributen van de 
bouwplaats, door deze uit de 
vakken van de andere finalisten 
te stelen. Vervolgens moesten 
er tennisballen gekatapulteerd 
worden op ballonnen die aan een 
pallet bevestigd waren. 

Nadat de tijd verstreken was gingen 
er drie teams nek aan nek. Er kwam 

dus een verlenging, waarin het 
eerste team dat nog een ballon 
kapot wist te gooien de winst zou 
pakken. Het lukte de HE-powers 
helaas niet om dit als eerste te 
doen, maar met een 2e plaats 
(achter buurtschap Wernhout) was 
de dag meer dan geslaagd! En de 
gewonnen beker, daarvan ging 
natuurlijk een stuk naar ’t Stuk! 
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April
In april werden de tunnels voor de 
stekplantjes dit jaar, zoals gepland, 
voorzien van nieuw plastic. Alle 
voorbereidingen voor het planten 
van de knollen en stek werden 
getroffen: de naambordjes werden 
opnieuw geschilderd, er werd 
zeewierkalk gestrooid, potgrond 
gehaald, voren getrokken en het 
veld werd uitgezet. Halverwege 
de maand werd op een koude 
donderdagochtend begonnen met 
het planten van de 
knollen. En hoe: tegen 
15.00 uur zaten alle 
39.000 dahliaknollen 
in de grond. Een kleine 
week later werden 
er ook nog eens circa 
5.000 stekplantjes 
opgepot.

Mei
De leverancier bracht 

nog een laatste levering 
stek en ook deze werd 
weer opgepot. Verder 
werd er een begin gemaakt 
met het leegmaken van de 
knollenschuur. De groei 
van de dahlia’s verliep 
voorspoedig, want al op 
13 mei kwam het eerste 
plantje boven de grond 
tevoorschijn. Ook de 
stekplantjes groeiden 

voorspoedig en dus moest het veld, 
dat op deze plantjes lag te wachten, 
gereed worden gemaakt. Het veld 
werd gecultiveerd en er werden 
buizen voor beregening gelegd. Dit 
jaar kwamen we tot de ontdekking 
dat de broer van onze ontwerpster 
Louisa, Tim Joosen, de mogelijkheid 
heeft om met een machine gaten 
voor de stekplantjes te stampen. Na 
uitvoerig overleg is besloten om hier 
gebruik van te maken en zo was de 

Als de temperaturen wat gaan stijgen, wordt het tijd om ook 
letterlijk de bloemetjes buiten te zetten. Hieronder een overzicht 
van de veldwerkzaamheden in de maanden april tot en met juni.

veldnieuws

klus snel geklaard: er werden circa 
5.000 gaten gestampt in ongeveer 
2 uur tijd. Enkele dagen later kon 
alle stek worden uitgeklopt en in de 
volle grond worden geplant. Vanaf 
eind mei mocht ook de hak weer 
mee naar het veld om het onkruid 
te verwijderen.

Juni
Juni was een bijzonder warme en 
droge maand en de dahliaplanten 
zijn dan ook extra beregend. Half 
juni zijn een aantal dahliasoorten 
geknipt. De bedoeling is dat de 
planten hierdoor meer bloemen 
gaan opbrengen. Ondertussen 
waren de hakenkar en de palen al 
naar het veld gebracht. De palen 
en de bijbehorende haken staan 
inmiddels weer in de grond, zodat 
ze met behulp van touwen steun 
kunnen bieden aan de groeiende 
dahliaplanten. Zoals gepland 
zijn tijdens het doorlopen van de 

touwen een hoop slechte touwen 
direct vervangen door nieuwe.

Er is in de afgelopen maanden 
als vanouds hard gewerkt. Ons 
bloemenveld staat er prima bij, het 
onkruid is onder controle en de 
eerste dahlia’s komen op. Wanneer 
jij deze Tam Tam leest wordt er zelfs 
alweer volop geplukt. Heb je vragen, 
of interesse in de werkzaamheden 
op en rondom het veld? Mail dan 
naar Krisjan van Ostaayen via 
veld@helptelkander.nl!
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HE-kidz Hoe heet je? Ryan van Laerhoven

Hoe oud ben je? 8 jaar. 

Wat zijn je hobby’s? Muziek maken op het 
keyboard en op mijn Party box, voetballen, 
buitenspelen 

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

Wat vind je het leukste om te doen bij Helpt 
Elkander? Ik wil graag over een paar jaar helpen 
aan de wagen. Nu help ik mama weleens.

Welke wagen vind je het allermooist? Waarom vind je dat? Booming City, 
in it jaar ben ik geboren maar ik vind al die ledlampjes mooi.
 
Wat vind je leuker, kindercorso of groot corso? Kindercorso: zelf een 
wagen bedenken en dan hier zelf de bloemen voor plukken en op de 
wagen tikken.

Wat doe je het liefst bij het kinderkot? Knutselen en naar het bloemenveld 
gaan.

Waar kijk jij de optocht op corsozondag? Met mama in de Molenstraat.

Wat doe je meestal op corsomaandag? Met papa en mama over de 
braderie lopen en dan op het tentoonstellings terrein alle wagens nog 
eens bekijken.

Wat is je favoriete kleur bloem? Ik vond de blauwe bloemen mooi, zeker 
omdat je die eerst moet verven.

Wat is het allerleukste dat je al hebt meegemaakt bij Helpt Elkander? Het 
tikweekend omdat ik dan de spijkers in de bloemen mag steken.

Wat wil je later graag nog gaan doen bij Helpt Elkander? Ik wil graag 
helpen met lassen tijdens het bouwen van de wagen, maar misschien 
ga ik dan wel met papa mee.

Wat vind jij van de wagen die we dit jaar maken? Ik vind dat we nu een 
mooie wagen hebben en had graag als f igurant meegedaan.
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Chauffeur Rudy deed zijn uiterste 
best om de files te ontwijken. 
Mark, onze gids, werd opgepikt 
in Antwerpen. Hij had heel wat te 
vertellen over alle dorpen en steden 
die we onderweg passeerden. Na 
een aantal uren rijden kwamen 
we aan bij Diocesaan Centrum 
Groenhove in Torhout voor koffie 
en thee met iets lekkers. 

Er was geen tijd voor getreuzel, 
want het was al snel tijd voor een 
bezoek aan de mosterdfabriek van 
Mostaard Wostyn in Torhout. Dit 
familiebedrijf bestaat in 2019 maar 
liefst 150 jaar. Inmiddels is Piet Wostyn 
(5e generatie) de mosterdmaker 
in deze eenmansfabriek. In al die 
jaren is het recept voor de mosterd 
nog nooit gewijzigd. Het recept 
is op basis van een aantal soorten 
donkerbruine mosterdzaden, azijn, 
water en zout. In de fabriek werd 
het hele productieproces uitgelegd, 
dat in totaal 5 werkdagen in 

beslag neemt. Ter vergelijking: de 
industriële productie van mosterd 
neemt slechts een halve dag in 
beslag. Wostyn maakt gebruik van 
een speciaal op maat gemaakte 
machine, zodat bij het vullen van de 
potten alles vanuit 1 punt bediend 
kan worden. Aan de voorkant van 
het pand bevond zich een klein 
museum met diverse mosterdpotjes. 
Na een kleine proeverij kreeg 
iedereen een potje ‘mostaard’ mee 
naar huis.

Hierna keerden we terug naar 
de Groenhove voor een 
warme maaltijd. Tijdens het 
eten werden we vermaakt 
door Mark en de truc met 
zijn 2 balletjes. Meteen na 
het eten ging de reis door 
naar het havengebied 
van Zeebrugge. Na een 
kort filmpje op de basis 
en uitleg bij een luchtfoto 
van de haven, stapte gids 

Op dinsdag 6 juni vertrok een bus met 44 veldwerkers voor een 
gezellig dagje uit in West-Vlaanderen. 

velduitje

Kaat bij in de bus om ons door 
het havengebied te loodsen. De 
haven bestaat uit een voorhaven, 
achterhaven, kanaalzone en 

binnenhaven. Het bijzondere 
aan de voorhaven is dat deze in 
zee gecreëerd is door het maken 
van twee ‘strekarmen’ van 4 
kilometer lang. Per jaar is deze 
haven goed voor zo’n 40 miljoen 
ton goederenoverslag. Het is een 
veelzijdige haven: deze biedt plaats 
aan onder andere roll-on/roll-off-
ferrytrafieken, vloeibaar aardgas, 
cruises en verkeer van héél véél 
nieuwe wagens. 

Het waaide en regende erg hard 
deze dag, maar gelukkig zaten 
wij hoog en droog in de bus. De 
laatste tussenstop was bij restaurant 
Poortershuyze in Sijsele, de 
geboorteplaats van onze gids. Hier 
stond een koffietafel gereed. Nadat 
onze magen gevuld waren, ging de 
reis terug naar Zundert. Iets voor 
9 uur ’s avonds waren we terug bij 
onze bouwplaats.
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in de tent



28 29

Op zondag 25 juni 2017 vond de tweede commissiedag van Helpt 
Elkander plaats.

commisiedag

We waren deze dag met 22 
deelnemers. De middag begon om 
14.00 uur met een bakje koffie 
of thee. Hierna werd iedereen 
verdeeld over 4 teams, en werden er 
7 verschillende spellen gespeeld. Na 
afloop bleek team 1 het winnende 
team te zijn. Van tevoren was 

besloten dat het team dat op de 
3e plaats eindigde, volgend jaar 
de commissiedag mag organiseren. 
Team 4 werd derde, en heeft 
daarom de eer om volgend jaar de 
volgende editie te organiseren. De 
gezellige dag werd afgesloten met 
een BBQ!

Dit jaar zijn we met één team 
meer ten opzichte van vorig jaar 
(namelijk met 7 teams) naar de 
tent van de Heikant gegaan om 
zoveel mogelijk prijzen mee naar 
huis te nemen. Eerst werden er een 
aantal voorrondes gespeeld. Om te 
kwalificeren voor de winnaarsronde 
moesten er zoveel mogelijk 
voorrondes worden gewonnen. 
Maar als je niet gekwalificeerd was 
voor de winnaarsronde, deed je nog 
altijd mee aan de verliezersronde.

In de winnaarsronde werd de 3e 
plaats behaald door één team van 
Helpt Elkander. De drie overige 
teams die meededen aan de 
winnaarsronde, strandden in de 
kwartfinale. En drie teams deden 
mee aan de verliezersronde, 
waarvan één team tweede is 
geworden. Vivian van Oers heeft 
ook nog eens de hoogste uitgooi van 
het toernooi gegooid.  We willen 
graag alle 29 darters bedanken voor 
hun deelname en inzet. Graag tot 
volgend jaar!

Ook in 2017 deden we als buurtschap weer mee met het Zunderts 
Dahlia Darts Toernooi, georganiseerd door buurtschap Klein-
Zundertse Heikant.

darttoernooi
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Op zondag 16 april vond de fietstocht van buurtschap Helpt Elkander 
plaats.

fietstocht

In de eerste ronde kwamen deze 
teams gelijk tegenover elkaar te 
staan op de baan, en moest er tegen 
elkaar gegooid worden. Hieruit 
bleek dat Helpt Elkander 1 toch 
wel beter was dan Helpt Elkander 
2. Na nog vier rondes is Helpt 

Elkander 1 uiteindelijk op een 72e 
plaats geëindigd en Helpt Elkander 
2 op een 82e plaats. Na afloop 
werden nog verschillende drankjes 
genuttigd om dit verlies weg te 
drinken.

Rond 9:30 meldden de eerste 
mensen zich voor de fietstocht. In 
een vrij korte tijd stonden er zo’n 10 
buurtgenoten klaar om een ronde 
te gaan fietsen. Ze hadden de keuze 
uit een route van 21 kilometer 
en een route van 36 kilometer. 
Iedereen koos ervoor om de lange 
route te fietsen. Aangezien de 
fietstocht met Pasen was, werden er 

ook paaseieren verstopt door onze 
paashaas Casper. Enkele paaseieren 
zijn echter niet teruggevonden, 
omdat Casper deze iets te goed 
verstopt had… Zoals in de houder 
van de vlaggenstok en in gaten in 
de grond. Al met al was het een 
gezellige ochtend en heeft iedereen 
zich goed vermaakt.

Op zondag 2 juli vond de jaarlijkse Boerendart van buurtschap 
Veldstraat weer plaats. Dit jaar hebben hier twee teams van Helpt 
Elkander aan meegedaan.

boerendart

“Joepie, we gaan naar 
Speelboerderij Scherpenberg in 
Rucphen met de buurt! Daar vinden 
wij het heel leuk. Lekker klimmen, 
klauteren en spelen. We zijn met 14 
kindjes van Helpt Elkander. Nadat 
we wisten waar onze tafel was, 
konden de schoenen uit en spelen 
maar!

We kwamen alleen terug bij de tafel 
om te drinken, ze hadden 2 kleuren 
ranja, rode en gele. Ook stond er 
een schaal met soesjes en kleine 
snoepjes. Eerst hebben we een hele 
tijd binnen gespeeld en daarna zijn 
we ook buiten gaan spelen met 
water. Dit vond mama alleen niet 
zo’n goed idee, ze had geen droge 
kleren bij! Tussendoor mochten we 
ons nog eens melden aan de tafel 
voor een ijsje of een zakje chips. 
Tegen 16.00 uur 
werden de paardjes 
k l a a r g e m a a k t 
en konden we 
ponyrijden. Je kon 
kiezen tussen een 
groot paard of een 
kleine pony. Bijna 
iedereen heeft wel 
een ritje gemaakt, 
zelfs de twee 
kleinste HE kidz, 
Amber en Yani. Aan 
het einde van de 
middag mochten 

we nog kiezen of we frietjes met 
een snack wilden, of liever een 
pannenkoek. Twee kindjes kozen 
voor de pannenkoek en de rest koos 
voor de frietjes. 

Toen iedereen klaar was met eten 
mochten we nog even spelen en 
nadat iedereen rond 18.00 uur was 
opgehaald, gingen we weer naar 
huis. Thuis meteen in bad en naar 
bed. Want we waren toch wel een 
beetje moe geworden van al dat 
spelen. 

Het was een super leuke middag!
 
Groetjes Ryan en Nick van 
Laerhoven”

Op 24 juni zijn de HE kidz naar Speelboerderij Scherpenberg geweest. 
Ryan en Nick van Laerhoven kijken terug op deze geslaagde middag!

kinderactiviteit
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Zodra er dahlia’s geplukt kunnen 
worden op ons bloemenveld is Ria 
ongeveer één keer per week op het 
veld te vinden. “Ik werk 20 uur per 
week en ik pas een dag per week op 
onze kleinkinderen, ik heb dus niet 
alle dagen tijd.” Rinus is normaal 
gesproken al bij de tent te vinden 
als deze wordt opgebouwd. “Zodra 
de zeilen over de tent getrokken 
zijn blijf ik weer even weg uit de 
tent. Ik kan wel lassen, maar die 
lasdampen gaan zo in je neus zitten 
en daarom is het niet mijn favoriete 
bezigheid. Zodra er karton kan 
worden aangebracht of er geplakt 
kan worden, ben ik weer met Elian 
van de partij. Afgelopen week (eind 
juni, toen het interview was) zijn 
we in de tent gaan kijken of we al 
wat konden doen. We troffen het: 
er was een brandweeroefening 
in de tent, dus die stond vol rook. 
Toen dat eenmaal voorbij was 
zijn we begonnen met het maken 
van gaasmatten (grote stukken 
kippengaas met papier-maché).”

Rinus komt uit Etten-Leur. Hij heeft 
in 2005 zijn vriendin Elian leren 
kennen en om haar te kunnen 
zien, moest hij naar de corsotent 
toe. “Ik weet het nog goed: dat 
jaar bouwden we ‘Weerspiegeling’ 

en kort voor het corso was er nog 
heel veel werk aan de wagen. In de 
laatste nacht voor corso ben ik de 
hele nacht blijven tikken. Toen ’s 
ochtends de voorste wagen de tent 
uit kwam, was het stuurhuis kapot 
en ook van het achterste deel ging 
het stuurhuis kapot…” Sinds dat 
jaar is Rinus een vaste kracht binnen 
onze buurt. 

Ria en haar man Frans wonen nu 38 
jaar binnen Helpt Elkander. Een jaar 
of tien geleden kreeg ze interesse in 
het veld. “Ik zag Piet van Ostaaijen 
altijd briefjes rondbrengen voor het 
plukken, en ik dacht, dat kan ik ook 
wel eens doen. Ik zei hem dat hij de 
volgende keer bij mij ook maar eens 
een briefje in de bus moest doen en 
zo ben ik begonnen op het veld. De 
jaren daarvoor ging ik sowieso altijd 
al bloemen prikken in de tent en ik 
kom af en toe eens kijken hoe het 
staat met de bouw van de wagen.” 

Het leukste aan het werken op het 
veld vindt Ria de gezelligheid en het 
buurten met elkaar. Rinus: “Ik kende 
al veel mensen in Zundert door mijn 
werk (Waterschap Brabantse Delta) 
en de schietvereniging, maar als je 
lid bent van een buurtschap leer je 
nog veel meer mensen kennen en 

Op een aangename avond in juni, buurten we met veldwerkster Ria 
Mathijssen en bouwer Rinus van Caam. Hoewel ze slechts een straat 
bij elkaar vandaan wonen, kennen Ria en Rinus elkaar nog niet. Dit 
interview is daarom een mooie manier om daar verandering in te 
brengen. 

gebuurt gelukkig maak ik makkelijk contact. 
Ik vind het mooi als ik door de week 
in mijn bus rijd en de jongeren van 
HE die naar school fietsen naar me 
zwaaien.”

In het laatste weekend is Rinus ook 
rondom de priktafels te vinden, 
maar dan als ‘kistenkapper’: hij 
voorziet samen met een paar 
anderen de prikkers van nieuwe 
bloemen. “Dat ligt me ook wel, 
want je hebt contact met veel 
mensen en als het wat minder druk 
is ga ik even mee prikken.” Ria heeft 
altijd bloemen geprikt, nooit getikt. 
“Als je aan een tafel zit te prikken, 
kun je lekker buurten samen.”

Lekker buurten zit er dit jaar 
niet in tijdens de optocht, maar 
Rinus en Elian hebben zich wel 
aangemeld om te figureren. “Vorig 
jaar (Menskracht 12) waren wij 

allebei beweger en het is toch wel 
heel erg leuk om het corso vanaf 
een wagen mee te maken, en het 
is gezellig met iedereen samen.” 
Ria heeft zich nog niet opgegeven, 
maar heeft er wel over na zitten 
denken. Waarschijnlijk gaat ze zich 
aanmelden, misschien zelfs samen 
met haar man Frans. 

Ondanks dat Rinus dit jaar niet 
aan de slag kan met karton, heeft 
hij er weer veel zin in. “Ik heb 
er alle vertrouwen in dat het 
goed gaat komen. Tijdens iedere 
bouwperiode heb je weleens een 
moment dat je er zo je twijfels over 
hebt. Je ziet het toch pas als de 
wagen op zondagochtend de tent 
uit komt rijden. Het is een mooie 
bijkomstigheid als je een mooie prijs 
behaalt, maar wat het resultaat ook 
is: de gezelligheid is nooit minder.”
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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 Havermans bv

Pizzeria Shoarma Luca

De Jong Beton Zundert

Betanco Trailers

Café de Kèrel

Euro Accountancy B.V.

Bouwbedrijf Winand Van Iersel 

Tenniscentrum de Leeuwerik

Nouws Mechanisatie BV

Löwensteijn IT

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

Maas-Jacobs

Petra’s Hondenadvies Op Maat

Telermaat

Dave Mutsters Autoservice

Agrarisch Loonbedrijf M. Leenaerts

FysioXtra

GeltonDesign

Bij de Nonnen

Beauty Nails Fun

Rabobank

Sponsors en begunstigers

sponsors
27 augustus   Hij-mot-af-dag

     + kinderactiviteit

2 september   Corsozaterdag

     + kinderactiviteit

3 september   Corsozondag

4 september   Corsomaandag lunch

9 september   Corso afterparty

13-15 oktober   Bouwersweekend

4 november   Kroegentocht

activiteitenkalender




