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Buurtgenoten, het corso nadert met rasse schreden, en we zullen 
binnenkort weten welke prijs de creatie van Louisa, “Mother 
Nature”, in de wacht weet te slepen. 

Maar tot die tijd is er nog genoeg 
werk in de tent en op het veld. In de 
tent om deze wagen te bouwen en 
uit te werken volgens het idee van 
onze ontwerpster, en op het veld om 
deze ook in de gewenste kleuren te 
kunnen zetten. Een mooie creatie 
waar wel heel wat uurtjes werk in 
gaan zitten.

De wagen heeft alles; beweging, 
geluid en verlichting. Dus iedereen 
is van harte welkom om zijn of 
haar steentje bij te dragen aan 
de totstandkoming van Mother 

Nature. En voor de spaarzame vrije 
uurtjes heeft de redactie weer dit 
stukje leesvoer in elkaar gezet. Alle 
vaste rubrieken komen weer aan 
bod, evenals verslagen van de vele 
activiteiten die de laatste maanden 
de revue gepasseerd zijn.

Iedereen veel corsosucces 
toegewenst. Wij zijn alvast erg 
benieuwd naar die eerste zondag in 
september…

De redactie

voorwoord
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inhoud
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Erik en Emy wonen samen in 
hun nieuwe huis in Zundert. 
Hiervoor woonden ze samen in 
een appartement in Etten-Leur. 
Erik is opgegroeid in Wernhout 
en Emy in Rijsbergen. Erik is 
door Tim Bastiaansen bij Helpt 
Elkander gekomen en Emy is 
dankzij vriendinnen bij Laarheide 
gaan helpen. Ondanks dat Emy 
bij een andere buurt zit komt 
ze wel regelmatig mee naar de 
activiteiten die door onze buurt 

worden georganiseerd, zoals de 
barbecue, nieuwjaarsborrel en de 
kroegentocht.

In het dagelijks leven werkt Erik als 
belastingadviseur. Hij vindt het leuk 
dat dit een combinatie van recht en 
cijfers is en dat het bij de tijd blijft. 
Emy is klinisch fysisch medewerker 
op de afdeling radiotherapie in 
het UMC in Utrecht. Zij vindt het 
leuk dat de functie die ze uitvoert 
vrij divers is, waardoor ze veel 

In deze editie van de Tam Tam worden Erik Dockx en Emy van Aert 
voorgesteld. Erik is erg actief binnen de buurt en Emy helpt bij 
buurtschap Laarheide.

voorgesteld verschillende dingen doet op 
het werk. Erik en Emy hebben 
een paar gezamenlijke hobby’s, 
namelijk corsobouwen, bowlen en 
mountainbiken. Daarnaast doet 
Emy aan badminton.

Emy zit bij Laarheide in de 
sponsorcommissie en in het 
webteam. Ook houdt ze de sociale 
media van deze buurt bij. Verder is 
ze actief in de tent en voert ze taken 
uit als lassen, plakken en tent zetten. 
Ze is ook plakbegeleiding. Erik is de 
penningmeester van onze buurt en 
hij zit dus in het bestuur. In de tent 
is Erik ook actief, voornamelijk met 
lassen, vormgeven en tempexen. 
Vroeger heeft Erik in de redactie 
van de Tam Tam gezeten. Hij maakte 
toen steeds een andere rubriek van 
de Tam Tam. Emy kijkt de Tam Tam 
weleens door. Erik vindt ‘Gebuurt’ 
het leukste onderdeel van de Tam 
Tam en Emy kijkt vooral naar de 
foto’s.

Tijdens het corsoweekend gaat Emy 
op zaterdag meestal op tijd naar 
huis omdat ze er de volgende dag 
vroeg uit moet om bij de wagen te 
zijn. En Erik maakt de laatste jaren 
juist altijd de wagen mee af en 
gaat dan naar huis om te slapen, 
dus lopen ze elkaar mis. Erik wisselt 
de laatste jaren af met wat hij op 
corsozondag doet. Hij heeft een 
paar keer de optocht bekeken en hij 
is een aantal keer tijdens de optocht 
bij de wagen geweest. Emy is elk jaar 
bij hun wagen. Na de optocht gaan 
ze beide feesten in de feesttent. Op 
maandag slapen ze uit voor zover 

het gaat. Hierna gaan Emy en Erik 
naar de veiling en zoeken ze hun 
eigen buurt op. 

Emy vindt het belangrijk dat een 
corsowagen origineel is, maar ook 
leuk om naar blijven te kijken. 
Er mag beweging in zitten, maar 
dit is niet per se nodig. Erik houdt 
van wagens die strak zijn en waar 
een goed concept achter zit; zoals 
wagens als ‘Menskracht 12’ en 
‘Booming City’. Beweging vindt 
hij wel leuk maar figuratie hoeft 
niet. Emy vindt ‘Ballonnen’ van 
buurtschap Laer-Akkermolen de 
mooiste wagen ooit. Van Helpt 
Elkander vindt ze ‘Booming City’ en 
‘Menskracht 12’ de mooiste wagens 
van de laatste jaren. Erik vindt 

‘Booming City’ en ‘Gekkengoud’ 
(van Laer-Akkermolen) de mooiste 
wagens ooit. Over het ontwerp 
van Helpt Elkander van dit jaar is 
Emy enthousiast; als het goed lukt 
kan er volgens haar een goede prijs 
behaald worden. Erik vindt het ook 
een leuk ontwerp, omdat er voor 
iedereen wel wat werk in zit en 
het een uitdagende wagen is om te 
bouwen.
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In de drukke tijd van het onkruid hakken stond ook het velduitje 
op het programma. Op dinsdag 5 juni ging het reisje naar Marken 
en Volendam.

Na een vlotte busrit waren we al 
op tijd op het voormalige eiland 
Marken. We zijn eerst maar op 
zoek gegaan naar een adres voor 
een lekker bakje koffie of thee. 
Na deze versnapering hebben we 
een klompenmakerij bezocht. Hier 
kregen we uitleg over het maken 
van klompen vroeger en nu, en een 
demonstratie van hoe het nu gaat. 
Dat gaat vrij snel en was leuk om te 
zien. Na de demonstratie hebben 
we nog een wandeling in Marken 
gemaakt. Daarna hebben we een 
lekkere warme middagmaaltijd 
gegeten, waarbij gekozen kon 
worden tussen kip en vis. Na de 
maaltijd vertrokken we met de 
veerboot naar Volendam, en na drie 
kwartier varen kwamen we daar 
aan. 

In Volendam zijn we naar de Cheese 
Factory geweest, waar we het 
proces van kaas maken hebben 
mogen aanschouwen. Na nog wat in 
de winkel te hebben rondgekeken 

was het tijd om Volendam verder 
te verkennen. Zo zijn we nog in de 
kerk geweest en hebben we het 
monument voor de slachtoffers 
van de cafébrand bezocht. Ook 
was er volop tijd om de toerist uit 
te hangen met bijvoorbeeld een 
bezoekje aan de fotograaf of aan 
een van de vele souvenirwinkels 
die de dijk rijk is. Maar de meesten 
zochten een lekker terrasje op en 
genoten van een heerlijk biertje of 
iets anders lekkers. En dat was op 
deze zonovergoten dag geen straf. 

Na al dat lekkers was het weer 
tijd voor de terugreis. Tijdens 
de terugreis was er ook nog een 
broodmaaltijd gepland in Terheijden 
zodat niemand met een lege maag 
naar huis hoefde te gaan. Al met al 
was het een leuke en gezellige dag 
met fantastisch weer en zeker voor 
herhaling vatbaar. Volgend jaar is er 
weer een velduitje, met een nieuwe 
bestemming.

velduitje
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Dit jaar kregen buurtgenoten de vrije hand om een ontwerp in te 
dienen voor het corsoshirt van 2018. De enige voorwaarden waren 
dat het shirt bij de wagen van dit jaar, ‘Mother Nature’, moest 
passen en dat er niet meer dan 3 kleuren gebruikt mochten worden. 

t-shirt ontwerp

Er zijn uiteindelijk zo’n 
10 ontwerpen ingediend, 
waarvan de mooiste 
uitgekozen zijn. Kim Smits 
en Marlou de Bie bleken 
een overeenkomend idee 
te hebben, en dit idee werd 
het meest gewaardeerd. 
Daarom hebben ze hun 
ideeën gebundeld en 
geperfectioneerd en daar is 
het uiteindelijke ontwerp 
uitgekomen!

In de eerste ronde kwamen er 
gelijk twee teams bij elkaar op 
de baan dus moesten we tegen 
elkaar gooien. Na nog 4 rondes is 
Helpt Elkander 1 op een 84e plaats 
geëindigd, Helpt Elkander 2 op een 
74e plaats en Helpt Elkander 3 op 
een 91e plaats. Hierna werden nog 
een paar drankjes genuttigd om het 
verlies weg te drinken.

Op zondag 1 juli werd de jaarlijkse Boerendart weer georganiseerd 
door buurtschap Veldstraat. Hier hebben 3 teams van onze buurt 
aan meegedaan.

boerendart

Vorig jaar kreeg buurtschap Helpt 
Elkander met moeite 1 team op de 
been, maar wist het verdienstelijk 
als tweede te eindigen. Dit jaar was 
onze buurt met liefst 15 personen 
en twee teams vertegenwoordigd 
in een deelnemersveld van 25 
teams. Het weer was goed (droog 
en zonnig), de animo groot en er 
werd zelfs een coach aangesteld. 
Kortom alle ingrediënten waren 
aanwezig voor een zeer geslaagde 
en sportieve dag. 

Het idee van Corso Zonder Grenzen 
is dat de deelnemers elementen 
uit een volledig corsojaar in 
één dag beleven. Tijdens de 
voorrondespellen moesten we laten 
zien dat we behoorlijk veelzijdig 

zijn. Voor sommige spellen was 
inzicht vereist, zoals bij het 
puzzelen van de heraldiek van Klein 
Zundert. Voor andere onderdelen 
was kracht of snelheid van belang. 
Zo was er een stormbaan, maar 
ook een behendigheidsparcours 
waarbij je met zoveel mogelijk volle 
bekers water en zo snel mogelijk 
de overkant moest bereiken. 
Daarnaast was er een quiz waarbij 
onze corsokennis getoetst werd.

Na afloop van de voorrondespellen 
was Helpt Elkander 1 terug te vinden 
op de 11e plaats en Helpt Elkander 
2 op de 15e plaats. Een keurige 
prestatie! De eerste 12 teams 
mochten nog deelnemen aan het 
finaleonderdeel, steeds in groepen 
van 4 teams tegelijkertijd. Daarbij 
kon Helpt Elkander 1 nog maximaal 
stijgen naar de 9e plaats. Door goed 
samenwerken en een beetje geluk 
wist Helpt Elkander 1 te winnen 
van de concurrentie en werd de 9e 
plaats verdiend veiliggesteld. 

De overwinning ging dit jaar naar 
buurtschap Klein Zundertse Heikant, 
die vorig jaar nog achter ons op 
de derde plaats waren geëindigd. 
Na afloop van de activiteiten 
werd nog lang nagepraat over de 
vermoeiende dag. Al met al was het 
weer een geslaagde dag met een 
mooie opkomst. 

Op zondag 3 juni was buurtschap Klein Zundert voor de 8e keer 
gastheer van hun activiteit Corso Zonder Grenzen. 

zonder grenzen



12 13

op het veld
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Op deze pagina is het woord aan onze HE-kidz. Dit keer leren we 
Suze Noorden en Louise Bastiaansen kennen!

Hoe heet je? Suze Noorden

Hoe oud ben je? 7 jaar. 

Wat zijn je hobby’s? Turnen, zwemmen en 
mountainbiken.

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

Wat vind je het leukste om te doen bij Helpt 
Elkander? Prikken.

Welke wagen vind je het allermooist? Waarom 
vind je dat? Onze eigen cupcakewagen want die 

heb ik met vriendinnen getikt.
 
Wat vind je leuker, kindercorso of groot corso? Kindercorso, want dan 
mag je zelf tikken.

Wat doe je het liefst bij het kinderkot? Alles.

Waar kijk jij de optocht op corsozondag? We kijken altijd 2x de optocht 
ergens in de Molenstraat.

Wat doe je meestal op corsomaandag? De wagens nog eens bekijken. En 
vorig jaar moesten we die dag nog eens f igurant zijn.

Wat is je favoriete kleur bloem? Paars.

Wat is het allerleukste dat je al hebt meegemaakt bij Helpt Elkander?
Dat we bij de egel ook mochten helpen met tikken. En dat we vorig jaar 
f igurant waren.

Wat wil je later graag nog gaan doen bij Helpt Elkander? Tikken!!

Wat vind jij van de wagen die we dit jaar maken? Mooi.

HE-kidz
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25 leden hadden zich opgegeven 
en om 13.30 uur waren 24 personen 
aanwezig in de tent alwaar een 
bak koffie of thee genuttigd 
kon worden, vergezeld door een 
plak cake. In tegenstelling tot de 
voorgaande edities was er dit jaar 
voor gekozen om de intelligentie 
eens goed op de proef te stellen en 
niet de fysieke gesteldheid, zodat 
iedereen heelhuids het einde kon 
meemaken.

De “Knoop Quiz”, met Jan Knoop 
als quizmaster, bleek hiervoor de 
passende activiteit te zijn. Het 
gezelschap werd opgedeeld in 5 
teams, die ieder een eigen naam 
mochten verzinnen. Het werd een 
gezellige middag met een hapje, 
drankje en knabbeltje. En na een 
verhitte strijd met quizvragen over 
sport, geschiedenis, muziek (waar 

op het scherpst van de snede voor 
gestreden werd), actualiteiten, en 
zelfs over onze buurt, kwamen de 
Toppers (of Tobbers) als winnaar 
uit de bus. De vicewinnaars werden 
direct als organisatoren voor de 
volgende editie aangewezen.

Aan het einde was er nog een heerlijk 
buffet van VanLieverLee, met 
allerlei warme kiphapjes, nasi, bami 
en aanverwante heerlijkheden. En 

nadat iedereen zijn 
buikje volgegeten 
had en het laatste 
drankje opgedronken 
was, ging men 
weer tevreden naar 
huis. Een geslaagde 
middag, die volgend 
jaar zeker weer 
een vervolg mag 
krijgen. Iedereen nog 
bedankt voor deze 
leuke commissiedag.

27 mei was het zover, de 3e commissiedag stond op het programma 
voor alle commissieleden van Helpt Elkander. Zij werden op deze 
manier weer in het zonnetje gezet en bedankt voor hun inzet. 

commissiedag
Op zaterdag 14 juli was het weer tijd voor de jaarlijkse buurtbarbecue. 
Ook dit jaar was het weer een hele gezellige barbecue met een 
opkomst van 29 man. 

barbecue

Na het barbecueën stond er een 
heus casino opgesteld in de tent 
waar iedereen zijn gang kon gaan. 
Het ging immers toch maar om 
wat fiches... De spellen Black Jack, 
dobbelen, Hoger Lager en Roulette 
waren aanwezig. Ook was er een 
bank waar je geld kon lenen als je 
alles kwijt had gespeeld, maar wel 

met een hoge rente van 50%. Nadat 
iedereen alle spellen had gehad 
was er nog een vrije ronde. Hierbij 
kon je een zelfgekozen spel spelen 
om nog even veel winst te kunnen 
maken. Na deze vrije ronde werd 
het finalespel gespeeld en hieruit 
kwam een winnaar naar voren; 
nogmaals gefeliciteerd Pascal!
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We kijken met deze foto’s weer eens terug op corsojaren die 
geweest zijn!

uit de oude doos

3. De bloemen 
prikken in het 
t i k w e e k e n d 
van 2003.

1. Feest op de markt nadat ‘Torso Contrapposto’ (1992) mocht stoppen. 
Ontwerpers Ad Hereijgers en Roel Wassenaar houden de beker in de lucht.

2. Figurantenprijs gewonnen met ‘Een 
dorpje, heel ver hier vandaan’ in 1987.

1

2

5. Figuranten 
op de wagen 
P i e r e m e n t 
in 2006, met 
deze wagen 
wonnen we 
de eerste 
publieksprijs 
en 5e juryprijs 
met 504 
punten.

6

6. De wagen ‘Schone Slapers’ (1986) rijdt uit de tent. Met deze wagen, naar 
ontwerp van André Verheijen jr, behaalden we een 5e plaats met 407 punten.

7. De wagen 
‘Der Ring des 
Nibelungen’ 
behaalden in 
1993 een 8e 
prijs met 470 
punten. Deze 
wagen is een 
ontwerp van 
Ad Hereijgers 
en Roel 
Wassenaar. 

7

4. Figuranten op de wagen 
‘Spelende gedachten’ (2000) 
naar ontwerp van Barry 
Joosen en Ronald van Loon.

4

5

3
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Corsong of Vaandelfeest

Gezelligheid of goede prijs

Open of dichte wagen

Beweging of geen beweging

Japanse mix of chips

Tikken of tikbegeleiding

Fruit of kaasblokjes

Bier of frisdrank

Bloemen knippen of plakken

Bouwen van de wagen of tikweekend

Denise kent Bianca best 
goed! Denise schatte 14 van 
de 20 stellingen correct in.

14 / 20

In deze Tam Tam ontdekken we hoe goed Denise Vriends Bianca 
Braspennincx kent door middel van 20 vragen. 

maatjes

We hebben 20 stellingen voorgelegd aan Bianca, waarbij ze steeds haar 
favoriet mocht kiezen. Vervolgens hebben we aan Denise gevraagd wat 
ze denkt dat Bianca heeft gekozen bij deze stellingen. Het dikgedrukte 
woord van de stelling is wat Denise dacht dat de voorkeur van Bianca zou 
hebben. Rechts van de stelling zie je of Denise dit goed heeft ingeschat. 

Rosébier of  wijn

Tikken of plakken

Publieksprijs of juryprijs

Kaassoufflé of bitterbal

Duwen of figureren

Kartonnen of plakken

Buigen of lassen

Corsozondag of corsomaandag

Bouwen of feesten

Buurtfeest of afterparty
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Om 14.00 uur waren alle kinderen 
aanwezig bij de brandweer. Eerst 
kregen ze een filmpje te zien over 
wat de brandweer allemaal doet. 
Naast het blussen van branden, 
kunnen ze ook mensen uit een auto 
bevrijden na een ongeluk, en zijn 
er speciale duikteams die mensen 
kunnen redden uit het water. Na het 
filmpje mochten de kinderen vragen 
stellen aan de brandweerman. 

Vervolgens gingen we naar beneden, 
de kazerne in. De kinderen konden 
de pakken van de brandweer aan 
doen, maar dit was erg zwaar. Ook 
mochten ze in de brandweerauto 
zitten, wat iedereen erg leuk vond. 
Toen iedereen in de brandweerauto 
geweest was mochten ze door 
een ruimte lopen die vol met rook 

werd gezet. Dit vonden sommige 
kinderen toch wel erg spannend. 
Wat ze ook wel spannend vonden 
was de vlam in de pan, maar de 
brandweer liet zien hoe je dit veilig 
kan blussen. Ook lieten ze zien hoe 
ze bij een brand met perslucht naar 
binnen gaan. Natuurlijk mochten 
de kinderen zelf met een echte 
brandweerslang proberen een helm 
van een pion te spuiten. Dat was ook 
wel heel erg leuk! Aan het eind van 
de rondleiding kregen ze allemaal 
een brandweerdiploma. 

Daarna zijn we naar de tent gegaan 
om heerlijke pannenkoeken te 
eten, en om 16.30 uur was het tijd 
om met een volle buik weer naar 
huis te gaan!

Op zaterdag 2 juni vond het uitje voor de kids van Helpt Elkander 
plaats. We gingen op bezoek bij de brandweer. 

brandweerbezoek
Op 14 april was het tijd voor een nieuwe activiteit: vogelhuisjes 
maken. Hierbij konden buurtgenoten creatief aan de slag gaan om 
vogelhuisjes te voorzien van een mooi uiterlijk.

vogelhuisjes

Dit kon door ze te schilderen, door 
servettentechniek, en door allerlei 
mooie versiersels erop te maken. 
Riet van Oers gaf de workshop en 
zij maakte iedereen snel wegwijs. 
Na het schilderen van de huisjes 
hebben we koffie, thee en ranja 
gedronken zodat de verf kon 

drogen. Hierna werden er leuke 
dingen toegevoegd op de huisjes 
en werd er verder geschilderd. Dit 
alles leverde een mooi en kleurrijk 
resultaat op. Ieder vogelhuisje was 
mooi en uniek. Al met al was het 
een leuke en gezellige activiteit!
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In het voorjaar was het veel 
te nat weer en konden we 
het veld niet op tijd gaan 
bewerken, waardoor we pas 
ruim 3 weken later konden 
gaan planten dan normaal. 
Maar toen sloeg het weer 
ineens om en sindsdien 
hebben we bijna geen regen 
meer gehad. De stek groeide 
heel mooi, want ze konden 
heel veel buiten staan in 
plaats van onder het plastic. 
Twee weken na het knollen planten 
konden we de stek ook planten.

Dit jaar besloten we om niet te 
spuiten voor het onkruid. Omdat de 
knollen ook al vroeg uit kwamen, 
konden we gelijk zien waar de rijen 
liepen en zijn we gelijk begonnen 
met rolschoffelen en hakken. Door 
het goede weer helpt dit ook gelijk 
goed. Op de eerste keer hakken na, 
is het altijd goed weer geweest.

Het bleef maar droog en warm en zo 
extreem lang warm weer was al heel 
lang geleden. Vanaf half juni zijn we 
wekelijks gaan regenen. Gelukkig 
konden we vanuit twee pompen 
regenen, waardoor we meestal op 
twee dagen het hele veld konden 
beregenen. Tussendoor werd er nog 
wat met voeding gespoten en wat 
kunstmest gestrooid. Toen de bossen 

groter begonnen te worden, zijn we 
de palen gaan zetten en daarna de 
kilometers touw erin gaan lopen, 
waardoor alles weer mooi recht zou 
moeten blijven staan.

Eind juli hadden de bossen de 
achterstand van de drie weken later 
planten al ruimschoots ingehaald. 
Vanaf week 28 begonnen er bloemen 
aan te komen, die wekelijks geplukt 
moeten worden, en iedere week 
worden het er meer. We hopen dat 
het weer een mooi bloemenjaar 
mag worden en natuurlijk een mooi 
corso. 

Wilt u ook een handje komen 
helpen op het bloemenveld? Laat 
het dan weten aan Krisjan van 
Ostaayen door een e-mail te sturen 
naar veld@helptelkander.nl. Vele 
handen maken licht werk!

Van het ene uiterste naar het andere uiterste: veel regen in het 
voorjaar en extreme droogte in de zomer. Dit is hoe het ervoor 
staat op het bloemenveld.

veldnieuws
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Dit jaar hebben we met 6 teams 
meegedaan. Nadat de voorrondes 
waren gespeeld hoorden Helpt 
Elkander 1, 2, 4, 5 en 6 niet bij de 
beste 16 teams en dus gingen zij 
allen door naar de verliezersronde. 
Hierin kwam Helpt Elkander 4 het 
verste: zij werden in de halve finale 
uitgeschakeld door Heikant 1, de 
winnaar van de verliezersronde, zo 
bleek later. 

Helpt Elkander 3 ging na 
de voorrondes door naar de 
winnaarsronde, en haalde de finale! 

Hier stond Veldstraat 1 te wachten, 
een gevaarlijke tegenstander 
die we afgelopen jaren vaker 
zijn tegengekomen, wat altijd 
spannende wedstrijden oplevert. 
Helaas hebben we de finale niet 
kunnen winnen van Veldstraat, 
maar we hebben wel een mooie 2e 
plaats behaald!

Wij willen graag alle darters en 
supporters die zijn komen kijken 
bedanken voor jullie deelname en 
support en we hopen dat jullie er 
volgend jaar weer bij zijn.

Helpt Elkander heeft dit jaar weer meegedaan met het Zunderts 
Dahlia Darts Toernooi op Tweede Pinksterdag, georganiseerd door 
buurtschap Klein-Zundertse Heikant.

darttoernooi

Voor de 24e keer werd dit jaar de “Pallieterrun” gereden. Dit is 
een rit waarbij geestelijk en lichamelijk gehandicapte mensen uit 
Zundert mee mogen rijden in een zijspan of op een trike. In het 
verleden is dit ooit begonnen bij café de Pallieter (dit is nu het 
Zonneke). De rit vond plaats op zondag 17 juni en er werd dit jaar 
gepauzeerd bij onze tent.

pallieterrun

In tegenstelling tot afgelopen 
jaren vertrokken de 35 trikes 
en motoren met zijspan niet 
vanaf Stuivezand, maar vanaf 
het Koekenplein in Klein 
Zundert. Zoals ieder jaar waren 
de deelnemers weer laaiend 
enthousiast, want lang voordat 
de stoet ging vertrekken 
hadden zij hun plaats al 
ingenomen.

De eerste helft van de rit voerde 
langs Klein Zundert, de Moeren, 
Schijf, Achtmaal en Wernhout. De 
pauze stond dit jaar op een hele 
aparte plaats gepland, namelijk 
bij de tent van Helpt Elkander. 
Vele buurtleden voorzagen de 
rijders en hun bijrijders van een 
drankje, koekje of zakje chips. De 
geïnteresseerden kregen uitleg 

over de bouw van de corsowagen 
en het corso in het algemeen. Ook 
waren er spelletjes opgesteld zodat 
iedereen de pauze naar eigen wens 
kon invullen. 

Na deze enerverende pauze zette 
de stoet zich met luid getoeter en 
gierende sirenes weer in beweging. 
Alhoewel 1 trike niet wilde starten, 
maar dat werd snel opgelost. De 

tweede helft van de rit ging over 
de Waayenberg, Oekel, Kaarschot, 
Rijsbergen en via de Raamberg 
weer terug naar Klein Zundert. Het 
was jammer dat het ging regenen 
tijdens de laatste kilometers, maar 
dat mocht de pret niet drukken.

Na onder het genot van een bakje 

soep en een drankje nog wat 
nagepraat te hebben vertrokken de 
motor- en trikerijders weer ronkend 
naar huis, met de gedachte de 
Zundertse gehandicapte medemens 
weer een leuke middag bezorgd te 
hebben. Zeker mede dankzij Helpt 
Elkander, chapeau voor de fijne 
pauzeplaats.
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in de tent
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Indien je lid bent of wordt van 
Buurtschap Helpt Elkander, een 
donatie doet of om een andere 
reden persoonsgegevens aan 
Buurtschap Helpt Elkander (hebt) 
verstrekt, ga je een overeenkomst 
aan om je persoonsgegevens in lijn 
met dit privacybeleid te verwerken. 

Buurtschap Helpt Elkander verwerkt 
de volgende persoonsgegevens: 
voor- en achternaam, 
geboortedatum, geslacht, 
adresgegevens, telefoonnummer, 
e-mailadres, bankrekeningnummer, 
beeldmateriaal en overige 
persoonskenmerken die benodigd 
zijn voor onze organisatie. 
Deze worden gebruikt voor contact 
over het lidmaatschap, betaling 
van contributie, versturen van het 
buurtblad ‘Tam Tam’, uitnodigen 
en informeren over activiteiten en 
e-mailberichten. Beeldmateriaal 
wordt gebruikt voor publicatie 
in het buurtblad ‘Tam Tam’, onze 

social media kanalen via internet 
(o.a. www.helptelkander.nl en 
onze Facebook/Twitter/Instagram 
kanalen) en overige buurt-
gerelateerde zaken.

Via het secretariaat van Buurtschap 
Helpt Elkander kan een verzoek 
worden ingediend om je 
persoonsgegevens in te zien, 
te ontvangen, te wijzigen of te 
verwijderen. Indien je bezwaar 
wilt maken tegen verwerking van 
je persoonsgegevens, er klachten 
zijn over de verwerking van 
persoonsgegevens of bij vragen of 
opmerkingen kan eveneens contact 
worden opgenomen met het 
secretariaat. 

Het privacybeleid kan te allen tijde 
worden gewijzigd. Deze wijzigingen 
worden bekend gemaakt via de 
website en via het informatiebord 
bij onze corsobouwplaats. 

Dit is een samenvatting van ons privacybeleid en is van toepassing 
op alle persoonsgegevens die Stichting Buurtschap Helpt 
Elkander verwerkt van haar leden, vrienden, sponsoren, of andere 
geïnteresseerden. Voor de volledige versie wordt verwezen naar de 
site of het informatiebord bij onze corsobouwplaats. 

privacybeleid
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In deze Tam Tam buurten Rene Maas en Casper Vriends met elkaar. 
Casper helpt fanatiek in de tent en Rene draagt zijn steentje bij op 
het veld van Helpt Elkander. 

Rene en Casper zijn geen 
onbekenden voor elkaar. Rene 
herkent Casper van de tent, omdat 
Rene in de weken voor corso daar 
ook komt helpen, vooral als er nog 
veel werk is. Casper herkent Rene 
ook van de tent en heeft hem ook 
gezien toen hij op het veld hielp 
met plukken. Casper denkt dat Rene 
op het veld alle werkzaamheden 
uitvoert en dat klopt. Rene vindt alles 
prima om te doen, alleen opruimen 
doet hij iets minder graag. Rene: 
“Want dat is het definitieve einde 
van het seizoen”. Rene denkt dat 
Casper vooral van de zware arbeid 
is. Casper: “Dat klopt wel. Ik hou 
me de laatste tijd meer bezig met 
de constructie, en ik vind lassen ook 
heel leuk.” Over plakken, kartonnen 
en tikken is hij minder enthousiast. 
“De laatste jaren ben ik tijdens het 
tikweekend kistensjouwer, dat vind 
ik wel leuk.”

De werkzaamheden op het veld 
ziet Casper ook wel zitten. “Ik ben 
eigenlijk nog maar één keer gaan 
plukken, maar dat vond ik ook 
leuk en gezellig. Je ziet dan weer 
andere mensen.” Casper geeft ook 
aan dat hij zichzelf later wel met 
plezier op het veld ziet werken, al 
weet hij niet goed wat hij zich bij de 
werkzaamheden voor moet stellen. 
Na een uitleg van Rene is hij nog 

steeds enthousiast. Rene helpt ook 
in de tent en gaat daar het liefst 
kartonnen, want dat is volgens hem 
het mooiste wat er is. Rene: “Maar 
ik kom vooral helpen als er nog veel 
werk is.” Prikken vindt hij ook leuk. 
Van de werkzaamheden die Casper 
doet, vindt Rene lassen erg leuk en 
hij heeft vroeger ook een lascursus 
gehad.

Casper is bij Helpt Elkander terecht 
gekomen nadat hij in de buurt 
kwam wonen. Hij ging de eerste 
keren met zijn zus mee plakken, en 
daarna met vrienden. Uiteindelijk 
heeft hij samen met Jaro een 
lascursus gevolgd. “Sindsdien ben 
ik steeds fanatieker geworden. 
Eigenlijk de laatste jaren alleen maar 
erger.” Rene komt van buurtschap 
Wernhout maar is na zijn jeugd niet 
actief betrokken geweest bij het 
corso. Door zijn eigen bedrijf had 
hij in de zomer geen tijd voor het 
corso. Eind jaren negentig kwam hij 
door hartproblemen thuis te zitten. 
“In 1998 was ik een jaar thuis. Mijn 
zoon Ralf zei toen: ‘In plaats van hier 
in de bank te liggen kun je beter 
bij ons komen helpen.’ De wagen 
EvenBeeld werd gebouwd en er 
was nog heel veel werk. Ik ben toen 
eens gaan kijken en ik was gelijk 
bevangen, want we behaalden de 
eerste prijs.” Casper schat goed 

gebuurt in dat Rene in het verleden in een 
commissie heeft gezeten. “Ik heb 
in de veldcommissie gezeten. Toen 
Rinus terugtrad heb ik tijdelijk 
Krisjan ondersteund met 
administratieve taken.” Rene denkt 
dat Casper niet in een commissie 
zit, maar dat klopt niet. Casper zit 
bij de werkgroep activiteiten en 
helpt dus bij de organisatie van 
buurtactiviteiten. 

Ze vinden het beide erg lastig om 
te bepalen hoeveel tijd er besteed 
wordt aan het corso. Al die uren 
bij elkaar opgeteld moeten er heel 
wat zijn, maar hoeveel precies?! 
Rene: “Op het veld ben ik een 
aantal keer per week een paar uur 
bezig, maar hoe lang ik dan bezig 
ben wisselt. Dat is afhankelijk van 
hoeveel werk er is en hoeveel man 
er is om te helpen.” Casper is tijdens 
het bouwseizoen erg actief en dat 
wordt meer naarmate het corso 
nadert. “Ik ben er meestal het hele 
seizoen drie tot vier keer per week, 
en tijdens de laatste weken voor 
corso ben ik er ook 
in het weekend de 
hele dag.”

Casper is vooral 
actief bij Helpt 
Elkander vanwege 
de gezelligheid, 
maar ook omdat 
hij graag bezig 
is. “Anders zit je 
de hele dag in de 
bank tv te kijken, 
en nu heb je iets 
leuks te doen en 

ben je onder de mensen. Het sociale 
aspect vind ik leuk.” Daar kan Rene 
zich helemaal in vinden, ook voor 
hem is het contact met mensen de 
belangrijkste reden om actief te zijn. 
“Terwijl we aan de koffie zitten kom 
je van alles te weten. Je bouwt een 
band om met de mensen. Ik kom zo 
in contact met mensen die ik anders 
nooit gekend zou hebben.”

Het vorige corso is alweer even 
geleden, maar we blikken nog 
even terug op ‘Aangeslagen’. Wat 
vonden de heren daarvan? Casper: 
“Uiteindelijk had het wel wat, maar 
als de figuranten er niet onder 
hadden gestaan denk ik dat we een 
lagere prijs behaald zouden hebben. 
De figuratie heeft de wagen wel 
echt compleet gemaakt.” Rene 
vindt dat het ook om dit totale 
plaatje gaat en vindt dat de jury 
daar vooral naar kijkt. “Onze wagen 
was gewaagd, omdat het de vraag 
was of het ging werken met al die 
figuranten. Maar het was gelukt. 
Van mij had ‘ie mogen winnen.”
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26 augustus Hij Mot Af dag + kinderactiviteit 

1 september Corsozaterdag + kinderactiviteit

2 september Corsozondag

3 september Corsomaandag lunch

8 september Corso afterparty

5-7 oktober Bouwersweekend

13 oktober Darttoernooi

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

Schouwenaars Bouwbedrijf

Dictus Schilderwerken

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

De Jong Beton Zundert

Betanco Trailers

Café de Kèrel

Euro Accountancy

Bouwbedrijf Winand Van Iersel 

Tenniscentrum de Leeuwerik

Nouws Mechanisatie

Löwensteijn IT

SKG Services

Boomkwekerij Jos Willemsen

Verdaasdonk Hoogwerkers en 

Metaalbankwerkerij

Bouw en Visie

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

Rabobank

Brocks Brillen & Contactlenzen

Boomkwekerij Barry van Aert

Tereco

Rena Electronica

Van Erk Stucwerk

Hoppenbrouwers Techniek

Agel Adviseurs

A. Bestebreur Glazenwasserij

Hocosto

Café ‘t Wapen van Zundert

Sponsors en begunstigers

sponsors




