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Beste buurtgenoten! We hebben 2017 al even achter ons gelaten 
en zijn weer aan een nieuw corsojaar begonnen. Het ontwerp voor 
dit jaar is reeds gekozen: ‘Mother Nature’, een ontwerp van Louisa 
Joosen.

Het ontwerp biedt een grote 
uitdaging voor de bouwploeg. Een 
mooie wagen waar veel beweging 
en geluid in dient te komen. 
En ook weer een klus voor de 
veldploeg om de gewenste soorten 
dahlia’s te leveren. Gezien de 
uitslagen van de laatste paar jaar, 
zijn de verwachtingen natuurlijk 
hooggespannen om hier weer een 
mooie, aansprekende creatie van te 
maken.

Het verslag van de eerste 
bouwvergadering kun je in deze 
editie lezen, evenals de vaste 
rubrieken en interviews, zoals 

een stukje van onze kersverse 
secretaris Marlou de Bie. Ook deelt 
ontwerpster Louisa Joosen meer 
informatie over ‘Mother Nature’. 
Tot slot ontbreken de verslagen van 
de afgelopen activiteiten ook zeker 
niet. 

Wij wensen iedereen veel leesplezier, 
en hopen jullie weer tegen te komen 
op één van de activiteiten of straks 
in de tent of op het bloemenveld.

Op naar een mooi corsojaar!

De redactie

voorwoord
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Anne weet dat Frans niet alleen in 
de tent actief is, maar ook op het 
veld. Ze heeft dan ook het idee 
dat Frans aardig veel met het corso 
bezig is: “Frans doet alles!”. Daar 
heeft ze geen ongelijk in: tijdens de 
bouwperiode is Frans bijvoorbeeld 
overdag op het veld te vinden, zo’n 
twee ochtenden per week, en ’s 
avonds in de tent. “Daar ben ik bijna 
elke avond, vanaf de start van het 
bouwseizoen”, zegt Frans. Het werk 
op het veld en in de tent is volgens 
hem goed af te wisselen, omdat er 
op het veld vaak overdag gewerkt 
wordt en in de tent ’s avonds. In de 
laatste weken voor corso, wanneer 
er ook overdag in de tent gewerkt 
wordt, gaat hij wat minder naar 
het veld zodat er aan de wagen 
geholpen kan worden. 

Anne is in de tent actief. Frans 
denkt dat Anne veel last en plakt. 
Ze doet beide wel, maar geeft 
aan dat ze liever aan plakken of 
kartonnen doet en minder graag 
met lassen bezig is. Verder zal ze 
vanaf het komend corsoseizoen ook 
haar steentje gaan bijdragen aan de 
werkgroep Kind & Gezin. Anne is 
aan het begin van het bouwseizoen 
minder vaak in de tent te vinden, 
maar hoe dichterbij corso komt, 

hoe actiever ze wordt. Gemiddeld is 
ze er twee tot drie avonden denkt 
Frans, en dat kan volgens Anne wel 
kloppen. 

Anne is bij Helpt Elkander terecht 
gekomen via haar moeder, en dat 
gebeurde al vrij snel: “Volgens mij 
was ik drie weken oud toen ik voor 
het eerst in de tent kwam.” Anne 
ging vaak mee met haar moeder 
als ze koffie ging zetten (moeder 
Christel helpt bij de catering). Ze 
bouwt dan ook al sinds ze daar 
oud genoeg voor is. Frans was 
vroeger actiever met voetballen en 
is daarom niet vanaf jonge leeftijd 
bij het corso betrokken geweest. 
Hij is bij de buurt gekomen via zijn 
kinderen. Hun leraar, Kees Braat, 
heeft hem destijds gevraagd om 
te komen helpen. “ ‘Waar is jullie 
pa?’ vroeg hij, ‘Thuis’, zeiden mijn 
kinderen. En zo is het begonnen!” 
Dat was in 1982. Hij was sindsdien 
vooral actief in de tent. “Ik had mijn 
beroep mee: ik was timmerman. 
Destijds werden alle wagens van 
hout gemaakt. Daarnaast stond de 
tent jarenlang bij mij in de straat, 
dus dat was makkelijk.” Sinds hij 
met pensioen is, is hij ook op het 
veld gaan helpen, waar hij het erg 
gezellig vindt. Dat is ook waarom 

We buurten met Anne Binnemans en Frans van Doremalen. Frans 
en Anne zijn geen onbekenden voor elkaar. Frans is een actieve 
veldwerker, maar hij is gedurende het bouwseizoen nog vaker in de 
tent te vinden. Ook Anne helpt fanatiek in de tent en daar kennen 
ze elkaar dan ook van. 

gebuurt Anne graag in de tent komt: voor 
de gezelligheid. Er heerst een goede 
sfeer volgens haar. Frans vindt in 
de tent de uitdaging erg leuk: iets 
maken wat nog niet eerder gemaakt 
is. Hij vindt dan ook eigenlijk alle 
werkzaamheden in de tent leuk. 
“Eigenlijk is alles een uitdaging, en 
dat is het mooie ervan.” 

Op het veld komt Anne eigenlijk 
nooit, maar vroeger ging ze 
weleens bloemen plukken met haar 
opa. “Dat vond ik toen wel heel 
leuk.” Ze denkt dat er geen hele 
vervelende werkzaamheden zijn op 
het veld, waar Frans het mee eens 
is. Plukken lijkt Anne dan toch wel 
het leukste. Daar kan Frans zich ook 
wel in vinden: “Dat is waar je het 
voor doet. Als je plukt dan is het 
voor de verkoop of om de wagen te 
tikken.” Van de werkzaamheden die 
Anne meestal doet in de tent, lijkt 
Frans het plakken wel leuk. “Want 
dat doe ik niet zo veel, eigenlijk 
zelden. Ik ben vaak met zoveel 
andere dingen bezig dat ik niet aan 
plakken toe kom. 
Toevallig heb ik 
het afgelopen 
jaar wel gedaan, 
omdat er een deel 
van de wagen 
opengebroken 
moest worden 
voor de 
aggregaat, en 
dat moest daarna 
weer gerepareerd 
worden. Dus 
toen heb ik dat 
gelast en zelf 

dichtgeplakt.”

Frans en Anne kijken beiden heel 
positief terug op het afgelopen 
corso. Frans: “Een goede prijs 
maakt het natuurlijk wel! Voor mij 
waren wij de winnaar. Als je met 
het ontwerp dat wij hadden, het 
publiek zover kunt krijgen dat ze 
aan de kant zitten te huilen, dan 
heb je wel je doel bereikt.” Anne: 
“Ik vond het ook heel gezellig 
met alle figuranten. Je zag dat 
buurtgenoten die normaal wat 
minder vaak naar de tent komen, 
nu actiever waren. Ik vond het leuk 
om figurant te zijn.” Het ontwerp 
voor komend jaar is natuurlijk ook 
al bekend. Anne kon niet bij de 
ontwerppresentatie zijn, en vindt 
het daarom nog moeilijk om zich 
voor te stellen hoe het eruit komt 
te zien en om er een mening over te 
vormen. Frans ziet ‘Mother Nature’ 
als een grote uitdaging. “Er is heel 
veel werk, maar dat geeft niet. Dat 
is de uitdaging. Ik vind het een goed 
idee.” 
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en iedereen kan anoniem zijn stem 
(ja of nee) uitbrengen. Na een 
korte pauze waarin Rinus Talboom, 
Frank Jansen en Tim Bastiaansen 
de stemmen tellen, wordt medege-
deeld dat Marlou de Bie met een 
meerderheid van de stemmen is in-
gestemd. Ook Erik en Peter krijgen 
nogmaals het vertrouwen van de 
buurtgenoten.

6. Doelstellingen 2018
Daarna licht Kevin toe dat we voor 
het corsojaar 2018 bestuursdoelstel-
lingen en doelstellingen per com-
missie geformuleerd hebben. 

Bestuursdoelstellingen:

• Tentvergunning: in beeld brengen 
van alle benodigde maatregelen 
en treffen voorbereidingen voor 
uitvoering maatregelen

• Statuten: toevoegen onderdeel 
recht van opstal en eventueel 
herziening overige onderdelen

Commissie veld:
• Aanschaffen nieuw bindtouw
• Verder gaan met het vervangen 

van slechte touwen
• Nieuwe secretaris zoeken voor de 

veldcommissie
• Touw oprolmachine aanpassen
• Wat aanpassingen doen aan de 

regenspullen

Commissie buurt:
Werkgroep kind en gezin: 
• Het organiseren van diverse 

activiteiten voor kinderen totdat 
ze naar de middelbare school 
gaan, zowel in als buiten het 
bouwseizoen

• Het organiseren van een zestal 
kinderkot avonden met als doel 
de kinderen het corsogevoel te 
laten krijgen. Het andere doel van 
deze avonden is dat ouders dan 
aan de wagen kunnen werken

• Nieuwe structuur

Werkgroep activiteiten: 
• De opkomst bij de activiteiten 

verhogen door de activiteiten 
efficiënter te organiseren

• Beter naar de spreiding en de 
doelgroepen kijken

• Goed draaiende activiteiten 
behouden, maar wel nieuwe 
activiteiten organiseren

• Foto’s maken bij iedere activiteit

Werkgroep sfeer:
• Het organiseren van diverse 

sfeervolle vrijdagavonden
• De kroegentocht alleen nog 

organiseren als er geen figuranten 
zijn

Werkgroep gastheerschap: 
• Een collectebus neerzetten voor 

bezoekers die een rondleiding in 
de tent krijgen

• Een formulier in de tent 
wegleggen waarmee mensen lid 
kunnen worden van de buurt

Werkgroep identiteit: 
• Bestelling van de shirts via een 

bestellijst in de tent of via een 
voorbedrukt formulier middels 
een apart emailadres

• Kleur van het shirt en ontwerp voor 
1 juli gekozen door de ontwerper, 
anders beslist de commissie hierin

• Buurtgenoten in de gelegenheid 

Op dinsdag 27 februari 2018 vond de jaarvergadering plaats bij 
Café ’t Zonneke. Dit zijn de notulen van die avond.

1. Opening van de vergadering 
door voorzitter Kevin Jansen
Voorzitter Kevin Jansen opent de 
vergadering om 20:05 uur.  Er zijn 
41 personen aanwezig op de jaar-
vergadering.

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

2. Notulen jaarvergadering 21 
februari 2017
De notulen worden doorgenomen. 
Er zijn geen opmerkingen en de 
notulen worden goedgekeurd en 
vastgesteld. 

3. Terugblik doelstellingen 2017
Per commissie wordt teruggekeken 
op het afgelopen jaar en de doel-
stellingen die voor 2017 gesteld 
waren. De afzonderlijke doelstel-
lingen zijn terug te vinden in het 
jaarverslag.

Kevin Jansen bedankt de sprekers 
en iedereen die alle doelstellingen 
mede mogelijk heeft gemaakt.

4. Financieel verslag 2017 + kas-
controle
Nadat alle doelstellingen bespro-
ken zijn, neemt penningmeester 
Erik Dockx het woord en aan de 
hand van diverse sheets worden 

de cijfers van het corsojaar 2017 
van Helpt Elkander doorgenomen. 
Gevraagd wordt om discreet met 
de cijfers om te gaan.

De kascontrolecommissie bestond 
uit Michel van Ostaaijen, Mireille 
van Doremalen en Dion Gommers. 
Isabelle Hereijgers is tijdens de kas-
controle aanwezig geweest als lid 
van de commissie financiën en ver-
telt namens de kascontrolecommis-
sie dat er geen onregelmatigheden 
zijn gevonden. Aan de penning-
meester wordt decharge verleend. 
Dion Gommers heeft drie jaar in de 
kascontrole gezeten en is aftre-
dend. Tijdens de jaarvergadering 
wordt gevraagd of iemand plaats 
wil nemen in de kascontrolecom-
missie. René Gommers meldt zich 
aan. De volgorde van aftreden is 
nu: Mireille van Doremalen, Michel 
van Ostaaijen en René Gommers.

5. Bestuursverkiezing
Erik Dockx en Peter van Oers zijn 
aftredend en herkiesbaar. Cindy 
Leenaerts is aftredend en niet her-
kiesbaar. Cindy wordt door Kevin 
bedankt voor haar werk en inzet 
en ze krijgt een bedankje aangebo-
den.

Marlou de Bie heeft zich beschik-
baar gesteld voor een bestuurs-
functie. Er worden stembriefjes 
uitgedeeld onder de aanwezigen 

jaarvergadering
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bestuursleden.
• Het verkeer regelen in Prinsenbeek 

blijft de aandacht nodig hebben. 
We leveren als buurtschap een 
significant aantal mensen hieraan. 
Probeer het verkeer regelen 
vooral laagdrempelig te houden. 
Misschien dat de online cursus een 
drempel is voor sommigen.

• Buurtschap ’t Kapelleke ligt dit 

jaar met hun bloemenveld naast 
dat van ons. Let op dat je op het 
juiste veld begint te plukken!

9. Afsluiting jaarvergadering
De vergadering wordt om 21:45 uur 
gesloten door Kevin. Hij bedankt 
iedereen voor de komst.
Ook Hugo en Karin worden be-
dankt voor hun gastvrijheid.

stellen meerdere malen per jaar 
kleding uit de kledinglijn te 
bestellen met minimale oplage 
van 6 stuks

Commissie informatievoorziening:
Werkgroep website:
• De functionaliteit van de agenda 

en het fotoalbum verbeteren

Werkgroep nieuws:
• Aantal nieuwsbrieven op papier 

verminderen door de digitale 
nieuwsbrief de standaard te laten 
zijn

• Instagram gaan gebruiken
 
Werkgroep Tam Tam:
• Meer bekendheid geven aan de 

Tam Tam op de website
• De redactie uitbreiden

Commissie financiën:
• Verder digitaliseren van de 

(financiële) administratie
• Aanvulling leden in de commissie
• Mogelijkheden sponsorclicks
• Investeringsplan opstellen voor de 

aanpassingen die gedaan dienen 
te worden naar aanleiding van de 
tentvergunning

• Voor de komende jaren: 
verduurzamen van de buurtschap

Commissie bouwplaats:
• Permanente opslag maquettes, 

zolder loods
• Onderdelen (nood)trappen, 

opslagjukken verzinken
• Oplossing hoek hekwerk i.v.m. 

risico aanrijden
• Tentzeilen reinigen

Commissie ontwerp en historie:
Werkgroep ontwerp:

• Een uitdagend ontwerp zoeken 
dat bij de buurt past. Plaats in de 
top proberen te behouden

Werkgroep historie: 
• Het realiseren van een structurele 

opslag/tentoonstelling van de 
maquettes (in samenwerking met 
bouwplaats)

• Inscannen/digitaliseren maquettes 
(360 graden film)

• Voortzetten digitalisering foto’s 
en archief; in beeld brengen wat 
digitaal is en financiële stukken 
doornemen en archiveren

Commissie bouw wagen
• Wederom wagen bouwen binnen 

budget
• Een lascursus organiseren
• Met commissie bouwplaats het 

onderstel voorzien van nieuwe 
stuurbare achteras

• Nieuwe coördinator zoeken

7. Begroting 2018
De begroting voor 2018 wordt 
door Erik Dockx gepresenteerd. 
De posten die onder een bepaalde 
commissie vallen, zijn ook door die 
commissie begroot. 

De begroting voor het corsojaar 
2018 wordt goedgekeurd door de 
aanwezigen.

8. Rondvraag
• Alle commissies en werkgroepen 

kunnen altijd extra hulp/leden 
gebruiken. Aanmelden of meer 
informatie vragen kan bij de 

Vanaf de jaarvergadering in februari is een nieuw bestuurslid 
toegetreden tot ons bestuur. Cindy Leenaerts trad af en heeft haar 
taak als secretaris overgedragen aan Marlou de Bie. Ze stelt zich 
even aan je voor!

“Ik ben Marlou de Bie en ik 
ben 21 jaar. Op dit moment 
zit ik in het laatste jaar van de 
hbo-opleiding podotherapie 
in Eindhoven. Vanaf de zomer 
zal ik aan het werk gaan als 
podotherapeut in een praktijk 
in Roosendaal. 

Vanaf het jaar van ‘Stamboom’ 
(2011) ben ik actief bij HE gaan 
bouwen. In het begin was dit 
vooral plakken en kartonnen. 
De laatste jaren ben ik ook 
steeds meer gaan lassen en 
vormgeven aan de wagen. Ook 
heb ik al twee jaar de wagen 
mogen duwen.  

Sinds een aantal jaar ben ik lid van de 
commissie sfeer. Ik vind het erg leuk 
om de sfeeravonden en de lunch op 
corsomaandag te organiseren. Dat 

ik nu deel mag uitmaken van het 
bestuur met de functie secretariaat 
is een leuke volgende stap binnen 
de buurt. Ik heb er veel zin in!”

nieuw bestuurslid
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Omdat tijdens de ontwerpverkiezing 
enkel een tekening op tafel lag, 
hebben we Louisa gevraagd om 
meer uitleg van haar idee.

Ontstaan van het idee
“Ik heb jaren bij Wakawe 
(een buurtschap in Loenhout) 
ontworpen. Het gekke is dat het 
mij nooit om het ontwerp gedraaid 
heeft, maar mijn gedachten gingen 
meer naar: op welk punt kan de 
buurt nog groeien? Wat zijn hun 
zwakkere en sterkere punten? Hoe 
krijgen we snel mensen betrokken 
bij de wagen? En wat kunnen 
we maken waardoor de mensen 
enthousiast kunnen werken aan 
hun zomerproject? 

Ook dit jaar is dat mijn uitgangspunt 
geweest. Helpt Elkander vroeg om 
een uitdaging. Qua vormgeving 
had de jeugd al een enorme stap 
gemaakt tijdens het afgelopen jaar 
en ook figuratie was vorig jaar al 
aan bod gekomen. Beweging, daar 
wilde ik nog in bijleren. Daarmee 
waren mijn ambities al snel 
duidelijk; nu nog een goed idee! Ik 
had al verschillende ideeën gehad, 
maar telkens was het nog niet het 
maximale dat ik uit Helpt Elkander 
kon halen. En als ik er niet volledig 
achtersta, hoe moet een buurt dat 
dan doen? 

Na wat brainstormen wist ik dat het 
Mother Nature zou worden, omdat 

Op 12 januari werd het ontwerp voor 2018 gekozen: ‘Mother Nature’ 
van Louisa Joosen. De ontwerpster is inmiddels een bekend gezicht 
binnen de buurtschap: ook vorig jaar was het ontwerp van haar 
hand.

mother nature het alle uitgangspunten had 
die ik bij Helpt Elkander wilde 
hebben voor hun uitdaging 
en progressie. Verschillende 
moeilijkheidsgraden in de 
vormgeving, beweging en 
constructie, en alternatieve 
materialen. Want ik heb 
afgelopen jaar gezien dat 
daar een goeie groep voor 
was. Daarnaast is het een 
concept met een verhaal dat 
actueel is en dat bij iedereen 
bekend is.”

Het verhaal 
“Het verhaal achter de wagen is een 
fantasieverhaal gebaseerd op de 
ware feiten van nu. De vooruitgang 
van technologie en industrie door 
de mens, zorgen tegelijk voor het 
vernietigen van onze woonplaats; 
de aarde. Denk maar aan het 
broeikaseffect, het ontstaan van 
smog... Moeder Natuur wil van zich 
laten horen dat het zo toch niet 
verder kan.”

Opbouw van de wagen
“De buitenzijde van de wagen 
stelt de aarde voor, gemaakt 
uit printplaten. Op deze platen 
is een stad gecreëerd in 3D. De 
printplaten zijn enorm vergroot, 
dus de blokjes op zo’n plaat worden 
de huizen en industriezones. 
De datalijnen zijn onze straten 
en deze worden met echte 
printplaten uitgewerkt. Langs deze 
printplaten loopt straatverlichting. 
Deze functioneert ook als een 
communicatielijn waarlangs snelle 
boodschappen gestuurd worden, 

op dezelfde manier als de huidige 
technologie ervoor zorgt dat we 
overal bereikbaar zijn en altijd 
informatie beschikbaar hebben. De 
hele buitenzijde wordt uitgewerkt 
in wit-, paars- en zwarttinten, 
gecombineerd met alternatieve 
materialen zoals printplaten. 

Binnenin die platen zit een vrouw, 
Moeder Natuur. Zij wil de aarde 
openbreken om te laten horen dat 
het zo niet verder kan. Ze wordt 
uitgewerkt met wit-, geel-, oranje- 
en roodtinten en natuurlijke 
alternatieve materialen zoals 
bijvoorbeeld schors, mos en maïs. 

De beweging van de wagen zal 
bestaan uit het openbreken van 
de buitenkant. Hierbij is het de 
bedoeling dat vanuit de platen 
zonnestralen (verlichting) op 
Moeder Natuur vallen. Zo wordt 
zij de hoofdfiguur en zal ze in het 
middelpunt komen te staan.”

Nieuwsgierig geworden naar 
de volledige maquette? Kom 
dan op zaterdag 26 mei naar de 
maquettepresentatie in de tent.
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Hoe heet je? Keano Daemen

Hoe oud ben je? 8 jaar. 

Wat zijn je hobby’s? Voetballen, timmeren en 
Lego bouwen.

Help je liever in de tent, of op het bloemenveld? 
Liever in de tent, bij de wagen. 

Wat vind je het leukste om te doen bij Helpt 
Elkander? Bloemen prikken, maar ik wil later 
graag aan de wagen helpen.

Welke wagen vind je het allermooist? Waarom 
vind je dat? Het stekelvarken, omdat hij mooie kleurtjes had.
 
Wat vind je leuker, kindercorso of groot corso? Kindercorso, want dan 
mag ik zelf meelopen.

Wat doe je het liefst bij het kinderkot? Nog nooit geweest.

Waar kijk jij de optocht op corsozondag? Aan het parcours.

Wat doe je meestal op corsomaandag? Naar het veilingterrein.

Wat is je favoriete kleur bloem? De donkerste paarse bloem.

Wat is het allerleukste dat je al hebt meegemaakt bij Helpt Elkander? 
Bloemen prikken.

Wat wil je later graag nog gaan doen bij Helpt Elkander? Op de steiger en 
aan de corsowagen bouwen

Wat vind jij van de wagen die we dit jaar maken? Weet ik niet, ik moet hem 
eerst in het echt zien.

HE-kidz Op deze pagina is het woord aan onze HE-kidz. Dit keer leren we 
Keano Daemen en Femke Schrauwen kennen!
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Zaterdagmiddag 18 november was het tijd voor een nieuw spel 
binnen de buurt: Crazy 88.

buurtfeestmiddag

Vijf teams van ongeveer 5 
personen moesten van een lijst 
met 88 opdrachten zoveel mogelijk 
opdrachten proberen te voltooien 
binnen 3 uur. Van iedere opdracht 

moesten ze een foto of filmpje 
sturen naar de jury. Dat heeft 
uiteindelijk veel mooie foto’s 
opgeleverd! Team Sjoelbak werd de 
winnaar van het spel.

Op zaterdag 18 november 2017 vond het jaarlijkse buurtfeest van 
Helpt Elkander plaats bij Café Neefs.

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

uit de oude doos

3. Laatste puntjes op de i bij ‘Weerspiegeling’ in 2005. 

4. Figuranten van 
de wagen ‘Pazar 
Alani’ in 1996. 
Helpt Elkander 
won met deze 
wagen, naar 
ontwerp van Barry 
Gommers, de 
3e prijs met 485 
punten, ereprijs 
van de gemeente 
Auvers-sur-Oise, 
de figurantenprijs 
en de publieksprijs.

1. ‘Odyssee’ en ‘Een dorpje, heel ver hier vandaan’ in de tent in 1987.

2. Het tikweekend in 1991, het jaar van 
‘Maestro Mozart’ en ‘Serenade’, die 
respectievelijk de 3e en 17e plaats haalden.

1

2

3

5. Broodjes hamburger 
worden uitgedeeld 
tijdens het tikken van 
‘EvenBeeld’ in 1998 door 
slagerij Hendrikx.

6. ‘EvenBeeld’ rijdt de tent uit in 1998. Met deze wagen van 
Barry Joosen en Ronald van Loon behaalden we uiteindelijk 
zowel de 1e juryprijs als publieksprijs. 

6

5

4
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Op maandag 5 maart vond de eerste bouwvergadering voor ‘Mother 
Nature’ plaats bij café ’t Zonneke. Er waren 26 personen aanwezig. 
De vergadering werd om 20.00 uur geopend door Peter van Oers.

Uitleg ontwerp
Louisa geeft uitleg over hoe de 
wagen eruit moet gaan zien. Er is 
een dichte maquette aanwezig. Er 
gaat ook een maquette gemaakt 
worden waarop de bewegende 
delen open staan en waarop de 
wagen aan de binnenkant te zien is. 
Het is de bedoeling dat er panelen 
opengaan, waardoor het hoofd 
van Moeder Aarde in de wagen 
zichtbaar wordt. De wagen is in 
gesloten stand ongeveer 16 meter 
lang, 4 meter breed en 9 meter 
hoog. Met geopende panelen zal 
de wagen ongeveer 5,5 meter 
breed en 10 meter hoog worden. 
Het belangrijkste punt is dat als 
de panelen opengaan, het gezicht 
duidelijk zichtbaar moet worden. 
Het is de bedoeling dat er geluid, 
beweging, mist en verlichting op de 
wagen komt. De buitenkant van de 
wagen moet eruit gaan zien alsof 
deze is gemaakt van printplaten 
met componenten erop. 

Constructie
Achter en in het hoofd is plaats om 
een constructieve toren te bouwen 
waarin we beweging en bewegers 
kwijt kunnen. Panelen moeten zo 
licht mogelijk uitgelast worden 
om het gewicht van de panelen te 
beperken. We moeten proberen zo 
min mogelijk constructie in zicht te 

hebben als de panelen open staan.

Beweging
De panelen moeten opengaan 
zodat het hoofd duidelijk zichtbaar 
wordt, dit wordt nog een hele 
uitdaging. Het hoofd zelf hoeft niet 
te gaan bewegen, mogelijk wel de 
ogen.

Vormgeving
De voornaamste vormgeving 
bestaat uit het hoofd en een stuk 
buste. We gaan het hoofd weer 
maken door middel van schenkels, 
zoals vorig jaar. Het hoofd in de 
maquette wordt weer een 3D 
print en hieruit kunnen we weer 
de maten voor de schenkels halen. 
Een achterhoofd hoeft niet echt 
uitgewerkt te worden, omdat dit 
toch niet zichtbaar is. Het gezicht 
moet de mensen gaan aankijken; 
daarom komen er wellicht 
ook bewegende ogen in. De 
buitenkant van de panelen worden 
printplaten met componenten 
erop, zoals processoren, chips en 
condensatoren. Hier en daar loopt 
een baan van echte printplaten met 
hiertussen led-banen.

Geluid
Er komt muziek op de wagen met 
daarin “technische geluiden” en het 
geluid van ademhaling.

bouwvergadering Dezelfde geluidsinstallatie als vorig 
jaar kan worden vastgelegd.

Verlichting/mist/water
Als de panelen opengaan willen we 
mist en zonnestralen creëren in het 
binnenste gedeelte van de wagen. 
Mist d.m.v. een rookmachine valt 
waarschijnlijk niet mee doordat 
dit snel wegwaait. We kunnen de 
mogelijkheid van nevelsproeiers 
bekijken zoals die vorig jaar bij de 
Heikant gebruikt zijn. Zonnestralen 
d.m.v. van lampen of spots die door 
de mist schijnen. Als de ogen echt 
spreken zal een echte waterval 
met water, vertrekkende vanuit 
een oog, waarschijnlijk vervallen. 
Op de buitenkant moeten led-
lijnen komen die datalijnen gaan 
voorstellen waarmee signalen 
verstuurd worden. Als het mogelijk 
is liefst felle witte led-lijnen.

Alternatieve materialen
Er komen natuurlijke materialen 
op het hoofd en de buste zoals 
houtschors en mos. We zoeken 
hiervoor mensen die een werkgroep 
willen vormen om dit te testen 
en materialen te zoeken. Op de 

buitenkant van de wagen komen 
banen van echte printplaten, hier 
zullen we naar op zoek moeten, 
met daartussen de led-lijnen.

Bloemen
De buitenkant van de wagen wordt 
zal vooral uit witte, zwarte en 
paarse dahlia’s bestaan, oftewel uit 
koude kleuren. De binnenkant van 
de wagen zal vooral uit oranje, rode 
en gele dahlia’s bestaan, oftewel uit 
warme kleuren.

Rondvraag
• Is het een idee om de 

componenten op de printplaten 
van tempex te maken? Dit is zeker 
het overwegen waard, omdat we 
zo gewicht kunnen besparen.

• Kunnen we de panelen op de 
grond uitlassen? We moeten 
tijdens de bouw bekijken of dit 
haalbaar is.

• Vermelding: De duwers komen 
niet in zicht.

• Werkgroepen die nu opgestart 
worden zijn: constructie/
beweging, verlichting/geluid en 
alternatief materiaal.
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De fanatiekste buurtgenoten 
waren al vroeg aanwezig en na 
een kop koffie en een koek bij 
binnenkomst werden als vanouds 
de bingokaarten uitgedeeld aan de 
32 aanwezige deelnemers. Er werd 
in 6 rondes gespeeld voor mooie 

prijzen, welke gesponsord waren 
door verschillende ondernemers 
uit Zundert. Zeker de hoofdprijzen 
vielen goed in de smaak bij de 
winnaars. Bedankt voor de gezellige 
deelname en tot volgend jaar! 

verblijf waar we lekker hebben 
gegeten. Het was weer een droge 
avond dus we konden weer een 
kampvuur maken en daar wat eten 
en drinken. Wij zijn uiteindelijk nog 
even naar de McDonalds geweest 
voor een ijsje, want McFlurry’s zijn 
echt geweldig. Ondanks de mist 
kwamen we weer veilig terug bij 
de rest. Na een intensief potje 
Party & Co waar we onze energie 
in kwijt konden hebben we weer 
een gezellige avond gehad met 
iedereen. 

De volgende dag moesten we 

alweer alles inpakken. Ook hebben 
we nog grof en snel schoongemaakt. 
We vertrokken rond half 1 naar 
een geitenboerderij waar we wat 
te eten kregen en rond gingen 
kijken. Het accent van de mensen 
vonden we alleen al leuk om naar 
te luisteren. Om 15:00 gingen we 
weer terug richting huis om ons 
klaar te maken voor het eten bij De 
Valk, waarmee we ons weekendje 
gezellig afsluitten. Het was een top 
weekend! 

Tot volgend jaar, bedankt iedereen 
en vooral de organisatie!”

Op zaterdag 16 december waren we welkom bij Café-Zaal Victoria 
voor de seniorenmiddag van 2017. 

seniorenmiddag

Van vrijdag 13 tot en met zondag 15 oktober 2017 vond het jaarlijkse 
bouwersweekend van buurtschap Helpt Elkander weer plaats. Inge 
van Bergen en Anne Binnemans blikken hierop terug!

bouwersweekend

“Vorig jaar gingen wij voor het eerst 
mee met het bouwersweekend, en 
het was een zeer geslaagd weekend! 
Het is natuurlijk altijd leuk om een 
weekendje weg te gaan en er even 
tussenuit te kunnen, maar deze 
mensen en de activiteiten die we 
deden maakten het nog leuker. 

Napraten over corso en andere 
dingen bij het kampvuur was het 
begin van het weekend. Wij kwamen 
samen in een auto aan om 21:00, 
wel wat laat, maar: nog een hele 
nacht te gaan. Als we moe werden 
konden we onze energie stoppen 
in spelletjes als darten, pingpong, 
airhockey en tafelvoetbal. De eerste 
avond lagen we redelijk laat op 
bed, maar gelukkig konden we, als 
we dat wilden, de volgende dag tot 
12:00 uitslapen. 

Zo lang sliepen we niet uit, want 

we wilden zoveel mogelijk aan de 
dag hebben en een beetje optijd en 
rustig kunnen ontbijten. Om 12:30 
vertrokken we naar een gebouw 
waar we begonnen met karten, 
dit deden we voor de eerste keer. 
Dat was super spannend, maar 
uiteindelijk vonden we het heel 
leuk! Toen gingen we naar de 
volgende activiteit: Prison Island. 
Dit waren kamers waar je met een 
pasje in moest en zoveel mogelijk 

punten moest verdienen met 
de verschillende opdrachten 
die je kreeg. Uiteindelijk 
zijn wij 3e geworden 
door onze diversheid aan 
talenten natuurlijk. Als 
laatste activiteit op zaterdag 
hebben we gebowld. We 
staan er nog steeds van te 
kijken hoe sommigen dat 
zo goed konden! Daarna 
gingen we terug naar ons 
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Toen we aankwamen op 
de bestemming, moesten 
we eerst een klein stukje 
de berg op lopen. Er waren 
een paar haakse bochten 
waardoor de bus niet verder 
kon. Eenmaal boven stond 
er heerlijke verse Limburgse 
vlaai klaar met koffie of 
thee.

Nadat we een klein uurtje 
hadden gezeten begon 
de tocht door de grotten van 
Zonneberg. We kregen te horen 
dat het in de grot altijd rond de 10 
graden is, zowel in de winter als in de 
zomer. Wel was de luchtvochtigheid 
in de grot zeer hoog, 98%, waardoor 
de temperatuur eerst wel prettig 
aanvoelde. Maar nadat we er een 
uurtje rondliepen, waren bij de 

meeste buurtleden toch de wangen 
en neusjes koud. Het was interessant 
om te horen wat er zich vroeger 
allemaal had afgespeeld in de berg, 
van werkers tot schuilplaats, en dat 
er zelfs in 1944 een baby in de grot is 
geboren. Ook is er een deel van een 
gebit gevonden uit de prehistorie. 
De geschiedeniskennis werd tijdens 

de rondleiding zo weer 
wat bijgespijkerd.

Eenmaal terug buiten 
was iedereen zo weer 
opgewarmd in de zon. 
Daarna gingen we nog even 
terug in de bus om naar 
het centrum te gaan. Hier 
had iedereen nog lekker 
een paar uurtjes om rond 
te lopen. In verschillende 
groepen gingen we 
uiteen. Er werd eerst wat 
gegeten en vervolgens 
werden drankjes genuttigd op het 
terras bij het Vrijthof. Een aantal 
buurtgenoten zijn nog wat gaan 
shoppen, maar uiteindelijk zaten 
de meesten toch lekker ergens 
met een kopje thee of fris. Ook 
werden allerlei verschillende bieren 

geproefd. Al met al een gezellige 
middag! Tegen een uur of 5 gingen 
we weer terug in de bus om weer 
naar ons eigen vertrouwde dorp 
te gaan. Ook in de bus was er nog 
volop vertier, met af en toe een 
snoepje, koekje of paaseieren.

Op zaterdag 31 maart rond 8.00 uur stond iedereen klaar voor 
vertrek. We reisden met 30 buurtleden af naar het zuiden, voor een 
dagje Maastricht.

Dit hebben we gedaan op 
zaterdagavond 6 januari bij de 
Leeuwerik met 52 buurtgenoten. 
De gehele avond waren er lekkere 
hapjes. 

Na een woordje van voorzitter Kevin 
Jansen is de karaoke aan gegaan. 
Van ‘Les lacs du connemara’ tot aan 
‘Liever te dik in de kist’, alles kon 
gezongen worden. Iedereen heeft 

zijn/haar beste zangkunsten kunnen 
laten zien!

Dit jaar hebben we wederom weer getoast met champagne op het 
nieuwe jaar bij de jaarlijkse nieuwjaarsborrel. 

stadsbezoek

nieuwjaarsborrel
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Na het rooien van de knollen 
zijn deze weer in de bekende 
knollenschuur terecht gekomen. 
Intussen is de winter weer voorbij 
en zijn de knollen gesplitst. Ook zijn 
de nieuwe knollen alweer binnen. 
De voorbereidingen op het veld 
worden weer opgestart, verkochte 
knollen worden uitgeleverd en de 
knollenschuur staat binnenkort 
weer leeg. Wanneer je dit leest, 
eind april, gaan de knollen de grond 
weer in en worden de stekplantjes 
opgepot om na de IJsheiligen (13, 
14 en 15 mei) op het veld te worden 
uitgeplant. 

Daarna starten we weer met 
het hakken, rolschoffelen, palen 
zetten, touwen lopen en spannen 
en natuurlijk het plukken van de 
bloemen. Er komt dus weer een 
erg drukke tijd aan en we kunnen 
dan ook weer alle hulp gebruiken 
om de werkzaamheden rond te 
krijgen. Heb je zin en tijd om je bij 

de veldploeg aan te sluiten voor een 
praatje, een bak koffie (of thee) en 
wat werkzaamheden? Meld je dan 
aan bij Krisjan (veld@helptelkander.
nl) of kom naar het bloemenveld 
op de bekende plek aan de 
Achtmaalseweg! Let dit jaar wel 
op, want het veld van buurtschap 
’t Kapelleke bevindt zich vanaf dit 
jaar aan de linkerkant van dezelfde 
dreef.

De veldcommissie is ook nog 
op zoek naar een secretaris om 
de commissie te versterken. De 
werkzaamheden bestaan vooral uit 
het notuleren tijdens vergaderingen 
(5x per jaar) en het schrijven van 
stukjes voor de Tam Tam. Wil jij 
kijken of dit iets voor jou is? Meld 
je aan bij de veldcommissie! Ook 
de bloemencommissie is nog 
op zoek naar iemand voor de 
kwaliteitscontrole van de bloemen 
die verkocht worden, voor meer 
info, vraag het aan Krisjan.

Dit was het weer voor deze 
keer, bij deze wil ik alle 
veldwerkers bedanken voor 
de verrichte werkzaamheden 
en iedereen veel succes 
wensen met het bouwen van 
het ontwerp ‘Mother Nature’ 
en met het in de juiste 
kleuren op straat zetten van 
deze wagen!

Hierbij weer een stukje van de veldcommissie, met de stand van 
zaken met betrekking tot de knollenschuur en het bloemenveld.

veldnieuws
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“Dit keer werd aan mij 
gevraagd om een terugblik 
te schrijven op een corsojaar 
naar keuze. Waarschijnlijk 
hadden veel buurtgenoten 
gedacht dat ik hiervoor 
2013 zou kiezen; het 
jaar van ‘De Verffabriek’ 
en mijn, wellicht niet zo 
succesvolle maar daarom 
niet minder leuke, debuut 
als ontwerper. Maar nee, 
we gaan verder terug in de 
tijd: naar 2001, het jaar van 
‘Zicht op de Hemel’.

De 21e eeuw was nog niet zo oud 
en mijn Helpt Elkander-carrière nog 
niet zo lang, maar toch was 2001 
een bijzonder corsojaar. En niet 
alleen vanwege die eerste prijs. Het 
was zo’n corsoseizoen dat je alleen 
meemaakt als je op de middelbare 

school zit of studeert. Hele dagen 
prullen in de tent, gewoonweg 
omdat je daar de tijd voor hebt. 
We bouwden nog op de bouwplek 
aan de Patrijsstraat en het was 
de periode dat Steven van Erck, 
Stefan van Steen, Jeroen en Marcel 
Oomen en Eva Geene nog bij Helpt 
Elkander zaten. Eén van de jaren 

dat Joris Grotenhuis (het 
jaar daarop samen met 
Rudy van Steen uitgeroepen 
tot “gekgeleerde” vanwege 
zijn berekeningen voor 
‘Zenit’) actief was. We 
waren met een enthousiaste 
groep jongeren en het liefst 
bouwden we de hele dag. 
Op dinsdag pizza eten in 
de tent, dan waren we ’s 
avonds ook mooi de eersten. 
En we konden ook alles, 
tenminste: dat dachten we 

Kim Smits blikt terug op corsojaar 2001, het jaar waarin Helpt 
Elkander ‘Zicht op de Hemel’ bouwde.

terugblik dan toch.

Voorzichtig werd er weleens 
gespeculeerd over stoppen 
op de Markt. Maar toen 
begon het tikweekend en 
werden de eerste dahlia’s 
bovenop de koepels getikt. 
Oh, wat was dat lelijk! Roze, 
oranje, geel en paars naast 
elkaar: net een ijscokar. Dag 
overwinning, het zal wel 
weer Tiggelaar of Klein Zundert 
worden. 

Een andere memorabele (lees: 
haast traumatische) ervaring uit 
dat weekend die het vermelden 
waard is, is het tikken van het orgel. 
Samen met Eva en Ilse werd ik in het 
minuscule bakje voor de orgelpijpen 
gepropt met de kleinste gedroogde 
witte pomponnetjes denkbaar. 
De orgelpijpen waren smal en dus 

raakten de spijkers overal gelijk 
het ijzer. Het tikken duurde lang. 
Heel lang. Toen er eindelijk een 
paar pijpen klaar waren werd ons 
verteld dat alles er weer af mocht: 
er kwamen toch verse bloemen op. 
Zucht… Maar alles voor de wagen, 
dus gingen de droogbloemen eraf 
en de verse erop. Totdat er na een 
paar uur tegen ons werd gezegd 
dat de keuze toch op de gedroogde 
dahlia’s was gevallen. En we voor de 
derde keer dat *%#-orgel konden 
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De pieten gingen eerst 
met alle kindjes in 
een kring zitten om 
kennis te maken en 
even bij te kletsen. En 
natuurlijk kregen de 
kindjes ook pepernoten! 
Nadat de buikjes vol 
waren was het tijd om 
verschillende spelletjes 
te spelen. Zo lieten de 
kinderen verschillende 
pietenkunstjes op de 
grote mat zien en hebben ze zelfs 
ervaren hoe het is om door een 
schoorsteen te kruipen.

Toen alle kinderen hun kunstjes 
hadden laten en een paar spelletjes 
gespeeld hadden, had hoofdpiet 
iets bedacht… een stoomboot! De 
kinderen gingen op het karretje van 
de dikke matten staan en zwarte 
piet reed de kindjes rond door 
de gymzaal. Ondertussen werd 

‘Zie ginds komt de stoomboot’ 
gezongen. 

En alsof dat nog niet genoeg was, 
hadden de zwarte pieten ook 
cadeautjes bij! Alle kinderen gingen 
op de dikke matten zitten en 
wachtten geduldig. Toen iedereen 
een cadeautje had, telde zwarte piet 
af en mocht iedereen tegelijk zijn 
cadeau open maken. Ook kregen 
alle kindjes een echt pietendiploma, 

omdat ze zo goed hun 
best hadden gedaan. Er 
zijn 36 pietendiploma’s 
uitgereikt. Aan het 
einde van de middag 
werden de zwarte pieten 
uitgezwaaid en de 
kindjes gingen moe naar 
huis. Tot volgend jaar 
zwarte piet! 

tikken. Uiteindelijk zijn we geheel 
verkrampt uit het orgelbakje getild. 
En ik denk dat het hierdoor komt 
dat ik sindsdien weiger te tikken.

’s Ochtends bij het uitrijden van 
de wagen volgde het volgende 
enerverende moment. Dat die 
gedraaide koepelconstructie 
uitdagend was hadden we met de 
bouw al wel gemerkt. Maar toen 
de wagen van het drempeltje bij de 
tent afreed zakte de voorste koepel 
wel héél diep. De pilaren raakten 
bijna de grond. Ai, al dat werk 
voor niets? Maar heel langzaam 
kwam de wagen overeind en zette 
hij zich. Dat diezelfde pilaren op 
de corsodinsdag uiteindelijk zowat 
op de tegels hingen deed er toen 
niet meer toe. Ook bleken die 
ijskraamkleuren eigenlijk toch wel 
heel erg mee te vallen. Het was zelfs 
best mooi.

En de rest is geschiedenis: een eerste 

plek (met een jubel waar ik me 
niets van kan herinneren), Joris en 
Wouter die hun haar blondeerden 
om de overwinning te vieren, een 
geweldig vaandelfeest met naar 
mijn mening de mooiste onthulling 
van een vaandel ooit en nog veel 
veel meer. Ja, 2001 was een geweldig 
jaar, maar vooral om de dingen die 
er gebeurden en niet zo zeer om de 
prijs. En ik hoop dat onze jeugd, nu 
en in de toekomst, vooral ook dit 
soort fantastische bouwjaren mee 
mag maken.”

Dit jaar geen bezoekje van Sinterklaas aan buurtschap Helpt 
Elkander, maar hij had wel zijn pieten Coco, Sieberio en Sjoerodino 
naar de gymzaal gestuurd. Wat een gezelligheid!

pietengym
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Mark heeft vroeger vaak meegedaan 
met kindercorso. Eerst heeft hij 
een paar jaar met zijn zus samen 
een wagentje gemaakt en daarna 
samen met wat andere kinderen uit 
de buurt. Aïssa heeft vroeger nooit 
meegedaan aan kindercorso.

Het corsoweekend van de familie 
ziet er als volgt uit. Mark gaat 
vrijdag naar de tent en Aïssa 
komt kijken met de kinderen. Op 
zaterdag wisselen ze elkaar af 
zodat ze allebei wat kunnen doen 
in de tent. Meestal gaat Mark dan 
‘s avonds met de kinderen naar huis 
en dan komt Aïssa laat in de avond 
thuis, waarna Mark weer naar de 
tent kan om de wagen af te maken. 
Op zondagochtend komt Aïssa met 
de kinderen naar de tent, om de 
wagen naar buiten te zien rijden. 

Daarna gaan ze met het hele gezin 
bij iemand thuis in de Molenstraat 
de optocht kijken. Maandag kijken 
ze altijd met de kinderen nog een 
keer naar de wagens en lopen ze 
een rondje over de markt. ‘s Avonds 
haalt de moeder van Mark of Aïssa 
de kinderen op zodat Mark en Aïssa 
nog een feestje kunnen vieren.

Mark vindt wagens met een 
uitdaging het leukste. Dat kan een 
wagen zijn met beweging, maar 
dan moet de beweging wel een 
toegevoegde waarde hebben. Als 
de wagen zonder beweging ook al 
een sterke boodschap afgeeft hoor 
je Mark niet klagen. Aïssa vindt 
beweging in een wagen mooi, maar 
figuratie hoeft voor haar niet per 
se. Ook heeft ze niet zo veel met 
abstracte wagens.

Aïssa en Mark wonen samen met 
hun kinderen sinds 9 jaar in de 
Egelantier. Hiervoor woonden 
ze samen in de Vinkenstraat. Ze 
zijn allebei opgegroeid binnen 
buurtschap Helpt Elkander en zijn 
daarom ook allebei al vanaf jongs 
af aan bij Helpt Elkander actief. 
Aïssa kwam altijd gezellig met 
vriendinnen mee. Mark kwam in de 
tent omdat zijn ouders ook bij Helpt 
Elkander bouwden.

Aïssa werkt bij een reisbureau. Dit 
vindt ze leuk omdat mensen altijd blij 
zijn als ze op vakantie mogen. Ook 
vindt ze het leuk dat ze voor haar 
werk veel mag reizen naar andere 
landen. Mark is loodgieter en zit bij 
de brandweer van 
Zundert. Hij vindt 
zijn werk leuk omdat 
hij veel afwisseling 
heeft; het is daardoor 
nooit saai. Voor de 
brandweer staat hij 
altijd klaar, dit doet 
hij omdat hij graag 
mensen helpt. Yani is 
net 4 en is op school 
begonnen in groep 
1. Hij vindt het heel 
leuk om op school te 
dansen, te knutselen 
en buiten te spelen. 
Hun dochter Vaya is 
1 jaar.

Marks hobby’s zijn wandelen 
en corso bouwen, maar ook de 
brandweer vindt hij een leuke 
hobby. In zijn vrije tijd gaat hij ook 
graag vissen. Aïssa vindt het leuk om 
te lezen en te wandelen. Ze heeft 
zelf vroeger bij de werkgroep Tam 
Tam gezeten en ze is net gestopt bij 
de werkgroep activiteiten. Dit deed 
ze altijd met plezier, maar omdat de 
kinderen groter werden wilde ze 
graag meer bij hen zijn. Ze gaan nog 
vaak naar activiteiten en er staan er 
ook weer een paar gepland waar ze 
heen gaan. In de Tam Tam vinden ze 
het altijd leuk om de foto’s te kijken 
en te zien of er bekenden op staan, 
maar ook om de interviews en HE-
kidz te lezen.

Dit keer worden Aïssa Hereijgers en Mark Godrie met hun kinderen 
Yani en Vaya voorgesteld. Het gezin is veel te vinden in de buurt.

voorgesteld

Met de kroegentocht 
deden ongeveer 30 
buurtgenoten mee. Zij 
werden verdeeld over 
5 groepen. Tijdens 
de avond zijn er 
verschillende spellen 
gespeeld, met als 
eindspel bierpong. Met 
het team op de foto als 
winnaars!

Op zaterdag 4 november werd na paar jaar afwezigheid weer een 
kroegentocht georganiseerd. 

kroegentocht



34 35

4 mei  Tent zetten voorbereiden 

5 mei  Tent zetten

21 mei  Zunderts Dahlia Darts Toernooi

26 mei  Maquettepresentatie

2 juni  Kind en gezin brandweerbezoek

3 juni  Corso zonder Grenzen

5 juni  Velduitje

17 juni  Beachweekend

1 juli  Boerendart

14 juli  Buurtbarbecue

19 juli  Eerste kinderkot avond

activiteitenkalender
Wij bedanken onze sponsors voor hun bijdrage. Mede dankzij hen 
kunnen we in 2018 de wagen ‘Mother Nature’ 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

Brocks Brillen & Contactlenzen

Boomkwekerij Barry van Aert

Tereco

Rena Electronica

Van Erk Stucwerk

Hoppenbrouwers Techniek

Sponsors en begunstigers

sponsors




