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GOED VOOR EEN 

ENERGIEOPWEKKING 

VOOR ONGEVEER 150 

HUISHOUDENS

Vanaf de ontwerpverkiezing tot het 
corso was de bouw van “Mother 
Nature” een zeer intensief maar op 
het eind toch bevredigend traject. 
Want we wisten als buurt dat we 
met de keuze voor dit ontwerp voor 
een stevige opgave zouden staan. 
Alle aspecten kwamen aan bod; 
beweging, geluid, ledverlichting en 
gebruik van alternatief materiaal. 
Maar zo’n uitdaging gaat onze buurt 
nooit uit de weg. Dus met z’n allen 
de schouders eronder en maken dat 
bakkie. De warme zomer maakte 
het de veldploeg niet gemakkelijk, 
maar ook zij slaagden in hun 
missie. De gewenste kleuren waren 
voorradig en de bloemenopbrengst 
was groot.

Het resultaat, “Mother Nature”, 
mocht er zeker wezen, en we hebben 
er uitgehaald wat er in zat. De wagen 
was nagenoeg perfect en alles 
werkte naar behoren. Een mooie 4e 
plaats werd ons toegewezen naar 
ieders tevredenheid. Top, iedereen 
hartelijk bedankt.

In deze editie zal nog een paar 
keer stil gestaan worden bij het 
afgelopen corsojaar. Maar ook de 
vaste rubrieken komen weer aan 
bod. Wij wensen iedereen veel 
leesplezier.

De redactie

Meestal vallen we in herhaling met het voorwoord dat in de 
eerste Tam Tam na het corso staat. Met alle superlatieven over het 
afgelopen corso, en over hoe mooi en geweldig het allemaal wel 
niet was. Maar als dit de realiteit was, dan gaan we dat zeker niet 
onder stoelen of banken steken.

voorwoord
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Van 5 tot en met 7 oktober was het weer tijd voor het jaarlijkse 
bouwersweekend. Lotte Gommers blikt hierop terug.

‘Dit jaar was de bestemming van het 
HE bouwersweekend Camperduin. 
Voor mij was dit mijn eerste 
bouwersweekend, dus alles was 
nieuw. En daarom ben ik gevraagd 
om hierover een stukje te schrijven. 
Het weekendje beviel me zeker 
goed, ik vond het gezellig en de 
activiteiten vond ik leuk. 

Vrijdag, aangekomen na de autorit, 
hebben we heel relaxed bij elkaar 
gezeten en werd het samen gezellig 
gemaakt. Er werd onder andere 
gedart en buiten brandde een 
heerlijk vuurtje. Zaterdagochtend 
na een, voor mij in ieder geval, 
prima nacht zijn we met een aantal 
een stukje over het strand gaan 
wandelen. ‘s Middags hadden we 
activiteiten bij “De jongens uit 
Schoorl”. Eerst hebben we het 
“Expeditie Robinson” spel gespeeld; 
door middel van opdrachten 

konden we in 3 verschillende teams 
punten verdienen en daar kwam 
uiteindelijk een winnaar uit. Daarna 
gingen we het water in om te gaan 
suppen en raften, maar voordat we 
daaraan konden beginnen moesten 
we onszelf allemaal heerlijk in een 
wetsuit zien te krijgen. De hele 
groep werd in tweeën gedeeld 
en de groep waar ik toen in zat 
ging als eerste suppen. Sup staat 
voor Stand Up Paddle. We gingen 
daarbij in tweetallen op een soort 
surfboard. De moeilijkheid was om 

bouwersweekend ervoor te zorgen dat je samen kon 
blijven staan en jezelf vooruit kon 
paddelen. Ikzelf vond het suppen 
heel leuk. Daarna gingen we raften, 
dat is met een groep op een grote 
rubberen boot de zee op en zorgen 
dat je op de boot bleef zitten. Ik 
vond dit ook leuk, maar het suppen 
vond ik leuker.

‘s Avonds was het weer gezellig. 
Er werd weer gedart en er werden 
door verschillende groepjes 
gezelschapsspellen gespeeld. 
Zondagmiddag zijn we naar een 
zwarte markt geweest. Ik vond 
de markt zelf wat minder. Er 
waren een aantal grote hallen 

waar verschillende dingen werden 
verkocht, en we konden wel 
allemaal lekker een beetje ons eigen 
plan trekken en bijvoorbeeld in de 
verschillende hallen gaan kijken of 
ergens wat drinken. Daarna was 
het tijd voor een ritje naar huis en 
in de avond verzamelden we weer 
bij De Valk in Wernhout om te 
gaan eten.  Omdat ik geen vlees 
eet, was er een speciaal hoekje met 
vegetarische gerechtjes gemaakt. 
Dat was erg lekker en heel goed 
geregeld, complimenten daarvoor! 
Ik wil hierbij ook nog de organisatie 
bedanken, ik vond het een heel leuk 
weekend en heb het naar mijn zin 
gehad.’
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1 miljoen bloemen
Vanaf eind juli zijn we de eerste 
bloemen gaan leveren aan de 
bloemencommissie. Dit ging door 
tot met 12 oktober. In totaal hebben 
we maar liefst 1.123.140 bloemen 
geleverd aan de bloemencommissie. 
Dit is een geweldig resultaat, wat we 
aan het begin van de zomer zeker 
niet verwacht hadden. Veldwerkers, 
bedankt voor jullie geweldige 
inzet afgelopen zomer. Dankzij 
jullie hebben we dit geweldige 
resultaat kunnen behalen. Bedankt 
daarvoor!!

Warm en droog
Deze zomer stond ook zeker in 
het teken van de warmte en de 
droogte. Vele uren lang, tot zelfs 
diep in de nacht, werden besteed 
aan het beregenen van het veld. 
Omdat het ook in september nog 
erg droog bleef, moesten we zelfs 
doorregenen tot met half september. 
Gelukkig konden we twee goede 
waterbronnen gebruiken. 

We konden ook heel goed zien 
hoe goed een natuurlijke regenbui 
deed. Toen er een aantal keer 
een natuurlijke bui was gevallen 
groeiden de bossen nog meer en 
kwamen er meer bloemen op de 
bossen te staan. Door het extreme 
weer van deze zomer was er soms 
wel een terugslag te zien bij enkele 

soorten.

Plukken voor en na corso
De corsopluk verliep ook weer erg 
goed. ‘s Ochtends waren er maar 
liefst 50 mensen om te plukken. Er 
werden deze week ruim 900 kisten 
geplukt.

Tijdens de pluk in de week na corso 
hebben de cateringdames weer 
pannenkoeken en tosti’s gebakken 
tussen de middag. Onze nieuwe 
buren van buurtschap ‘t Kapelleke 
deden dit jaar ook mee en daardoor 
zaten er bijna 60 personen aan 
tafel!

Eind van het plukseizoen
Eind september zijn we begonnen 
met het opruimen van het 
bloemenveld. Zo’n 40 kilometer 
touw is er opgerold (gelukkig gaat 
dat automatisch!). De palen met 
hakken zijn eruit gehaald, net als de 
koppalen. Verder zijn de vreemde 
soorten er nog uitgehaald en is 
er bij sommige soorten nog een 
enkele rij uitgestoken. Half oktober 
was dat ook allemaal weer klaar en 
konden we ons opmaken voor het 
knollenrooiseizoen.

Wil jij ook een keer een steentje bij 
komen dragen? Laat het aan Krisjan 
weten via veld@helptelkander.nl!

Ook in deze editie praten we je weer bij over het reilen en zeilen op 
en rond het bloemenveld.

veldnieuws
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John en Anouschka wonen al 26 jaar 
in Klein-Zundert. John is geboren 
aan de Achtmaalseweg en via zijn 
vader bij de buurt terecht gekomen. 
Zijn vader was timmerman bij de 
gemeente. Hij werkte met André 
Verheijen, en die vroeg hem om te 
komen helpen bij Helpt Elkander, 
want ze konden nog wel een 
timmerman gebruiken. Daarom 
kwam hij al jong in aanraking met 
corso: “Ik was vier jaar, bijna vijf, toen 
ik voor het eerst op een corsowagen 
zat. Ik was toen prins op de wagen 
‘Nederland en Oranje’.” Anouschka 
komt uit Sprundel en is dankzij John 
bij Helpt Elkander terecht gekomen. 
De kinderen zijn dankzij hun ouders 
fanatiek.

In het dagelijks leven is John 
Teamlead Datacenter & Networking 
- IT Operations bij Royal IHC. Een hele 
mond vol, maar wat vindt hij daar 
nu leuk aan? John: “Mijn baan is erg 
afwisselend en geen dag is hetzelfde. 
Elke dag zijn er andere uitdagingen. 
Ik spreek met mensen van over de 
hele wereld en ik kom zelf ook op 
veel plekken.” Ondertussen houdt 
Anouschka thuis de boel draaiende 
en maakt ze het graag iedereen 
naar de zin. Jurriën studeert Data 
Science: Business & Governance 
aan de Universiteit van Tilburg. 
“Ik wil straks bedrijven wegwijs 

kunnen maken in alle gegevens die 
zij hebben,” zegt Jurriën. Debbie 
studeert nu voor onderwijsassistent 
en wil volgend jaar met de PABO 
gaan starten. Debbie: “Ik vind het 
leuk om kinderen iets nieuws te 
leren. Je ziet ze dan vooruitgaan in 
hun ontwikkeling door jouw lessen, 
dat vind ik heel mooi.” Nele zit in 
groep 8 van de basisschool, en ziet 
een carrière in het onderwijs ook 
wel zitten.

Het hele gezin is erg actief bij Helpt 
Elkander. John helpt mee met 
het opbouwen en afbreken van 
de tent, doet aan lassen en lijnen 
uitzetten, maar ook aan plakken 
en kartonnen als dat nodig is. En 
natuurlijk tikken. Ook treft hij waar 
nodig op de computer de nodige 
voorbereidingen voor de wagen. 
Anouschka helpt waar mogelijk: “Ik 
doe wat er gedaan moet worden. 
Dit jaar heb ik veel geplakt met 
John. Maar we hebben ook een 
avond in de woonkamer papieren 
met printplaat patroon aan elkaar 
geplakt.” Wel is Anouschka niet 
heel veel in de tent vanwege Nele. 
Maar nu Nele ouder wordt, gaat zij 
ook steeds vaker naar de tent en is 
Anouschka er ook. Nele komt graag 
plakken, steken en tikken in de 
tent. Jurriën is vooral veel aan het 
lassen in de tent, en zit daarnaast 

In deze editie stellen we de familie Haast aan je voor. We leren 
John en Anouschka, en hun kinderen Jurriën, Debbie en Nele beter 
kennen.

voorgesteld ook in het bestuur van 
Helpt Elkander. Debbie 
last ook sinds een paar 
jaar. Verder doet ze aan 
plakken en kartonnen 
en pakt ze andere klusjes 
op die gedaan moeten 
worden.

Naast corso bouwen, 
heeft de familie nog een 
boel andere hobby’s. 
John gaat graag darten, 
hardlopen, vissen en 
wandelen. Anouschka 
speelt viool, wandelt 
graag en doet aan yoga en pilates. 
Jurriën houdt van mountainbiken, 
maar kruipt ook vaak achter de 
computer om nieuwe dingen te 
ontdekken. Debbie is veel met 
musical bezig en vindt uitgaan leuk. 
Nele vindt gamen leuk, maar is ook 
graag met musical bezig.

Een leuk feitje: John heeft de 
Tam Tam samen met een aantal 
buurtgenoten opgericht in 1995. 
De eerste vergadering werd bij 
John thuis gehouden en John heeft 
zich in die eerste jaren veel bezig 
gehouden met de sponsoring en 
de opmaak van de Tam Tam. Bij 
John thuis is ook de naam “Tam 
Tam” bedacht. Tamtam is een 
communicatiemiddel én de naam 
van een dahliasoort, namelijk van 
een zwarte pompon; daarom werd 
dit woord geschikt gevonden als 
naam van het buurtblad wat je nu 
leest! John heeft alle uitgekomen 
edities van de Tam Tam bewaard. 
Anouschka: “Ik moet de Tam Tam 

altijd snel lezen, anders ligt hij al in 
het archief!”

John heeft vroeger vaak meegedaan 
aan het kindercorso: “‘Op Safari’ 
was de eerste corsowagen die ik 
gemaakt heb.” Anouschka heeft 
vroeger niet meegedaan aan het 
kindercorso omdat ze in Sprundel 
woonde. De kinderen hebben 
wel allemaal meegedaan aan het 
kindercorso. Nele behaalde zelfs dit 
jaar nog een zevende prijs met haar 
wagentje.

Het corsoweekend wordt 
omschreven als ‘hectisch maar 
gezellig’ en bestaat bij iedereen 
uit zoveel mogelijk in de tent zijn. 
John’s corsoweekend duurt heel 
lang, want dat begint naar eigen 
zeggen een week voor corso en 
duurt tot drie dagen daarna. Jurriën 
en Debbie studeren en moeten het 
naar de tent gaan dus afstemmen 
op hun schoolrooster. Als ze niet 
naar school hoeven zijn ze in de 
tent te vinden. Beiden proberen ze 
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wel op zaterdag op tijd naar huis te 
gaan, omdat ze de afgelopen jaren 
op of onder de wagen te vinden 
waren. Jurriën als duwer en Debbie 
als figurant/beweger. Ook Nele gaat 
in het corsoweekend uit school naar 
de tent en helpt daar dan fanatiek, 
en Anouschka gaat met Nele 
mee. Daarnaast heeft Anouschka 
afgelopen jaar op zaterdag 
glittertattoos gezet bij de kinderen 
en op zondag- en maandagochtend 
de duwers en bewegers zwart 
geschminkt. 

Jurriën houdt niet heel erg van 
wagens met figuratie, maar ziet 
het liefst wel altijd beweging in 
een wagen. John vindt allerlei 
type corsowagens mooi, maar hij 
heeft wel een duidelijke smaak wat 
betreft de kleuren: “Ik houd van 
de ‘Helpt Elkander kleuren’: wit, 
roze, paars en zwart.” Figuratie en 
beweging kan hij beide waarderen, 
maar hoeven niet elk jaar. En 
beweging kan ook subtiel en 
functioneel, waarvan hij het orgel 
van de wagen ‘Pierement’ (2006) 
een mooi voorbeeld vindt. Verder 
is hij van mening dat het goed en 
gezellig is om eens in de zoveel 
tijd een wagen te bouwen waarbij 
heel de buurt figurant kan zijn 
(zoals vorig jaar ‘Aangeslagen’). “Je 
beleeft dan corso echt samen”, vindt 
John. Anouschka is het daarmee 
eens en ook zij heeft een voorkeur 
qua kleur in de corsowagen: “Ik 
houd er niet van als roze kleuren 
met oranje en geel gecombineerd 
worden”. Nele is het daar dan weer 
niet mee eens, want zij vond de 

wagen ‘We hangen de clown uit!’ 
van buurtschap Wernhout dit jaar 
erg mooi, en daar werden deze 
kleuren wel gecombineerd. Verder 
ziet Nele graag dat een wagen 
óf beweging, óf figuratie heeft. 
Debbie kan figuratie en beweging 
ook erg waarderen: “Figuratie is 
vaak een toevoeging die een wagen 
afmaakt, zoals bij ‘Iguana in(ter)
action’ van buurtschap ’t Stuk dit 
jaar.”

Wanneer ze gevraagd worden 
naar hun favoriete wagens, zijn de 
meningen wisselend. De favoriete 
wagens van de dames zijn van Helpt 
Elkander: Anouschka’s favoriet is 
‘Torso Contrapposto’ (1992), op 
Debbie heeft ‘Aangeslagen’ (2017) 
de meeste indruk gemaakt en bij 
Nele is ‘Booming City’ (2008) favoriet. 
Jurriën’s favoriete wagen die door 
een andere buurt gebouwd is, is 
‘Gekkengoud’ (Laer-Akkermolen, 
2013) en zijn favoriete wagen van 
Helpt Elkander is ‘Booming City’. De 
favoriete wagen van John die niet 
door Helpt Elkander gebouwd is, is 
‘Moeders Kroost’ (Klein-Zundertse 
Heikant, 2002). Een favoriet kiezen 
uit de wagens die Helpt Elkander 
gebouwd heeft vindt hij lastig. 
Uiteindelijk kiest hij dan toch voor 
‘Boom van Jesse’ (1984). “Daar heb 
ik onder mogen duwen. Dat was de 
eerste keer dat ik onder de A-wagen 
mocht duwen. Dan beleef je die 
spanning helemaal mee. Ik was 
vijftien jaar en kwam huilend onder 
de wagen uit toen we wonnen. Dat 
maakt zo’n indruk, dat vergeet je 
nooit meer.” 

Dit jaar werden de aanwezigen in 
groepen van 5 à 6 man verdeeld. 
Iedere groep nam de agendapunten 
door en schreef hier de belangrijkste 
opmerkingen bij. Na een uur 
werden de opmerkingen per 
groep doorgenomen. De notulen 
bestaan uit de samenvattingen van 
wat iedere groep per punt heeft 
opgeschreven. 

Ontwerpkeuze
• Op dezelfde wijze doorgaan, 

keuze uit 2 i.p.v. 3 ontwerpen is 
ook prima. 

• De ontwerpkeuzecommissie 
voldoet, dit graag zo houden door 
bij wisseling de juiste mensen in 
deze commissie te plaatsen.

• Als er internet nodig is voor de 
presentatie dit van tevoren goed 
voorbereiden.

Maquette
• We hadden te laat beschikking 

over de maquette, deze moet 
zeker begin april klaar zijn zodat 
we als de tent staat meteen aan 
de bouw kunnen beginnen.

• Verder was de vorm goed en was 
het goed dat we een dichte en een 
open maquette ter beschikking 
hadden.

Tent zetten / Afbreken
• Opbouwen en afbreken van de 

tent ging in principe vlot, er was 

over het algemeen een goede 
bezetting. Het scheelt ook al veel 
als er zondagmorgen al begonnen 
kan worden met opruimen. Als het 
donker begint te worden stoppen 
met afbreken om gevaarlijke 
situaties te voorkomen. 

Veiligheid
• In het vervolg voortaan de accu’s 

van het onderstel verwijderen 
of goed afdekken en niet meer 
laden als er gewerkt wordt aan de 
wagen.

• Persoonlijke beschermings-
middelen beter in het zicht zetten. 
Voor de emmers water op de 
steiger is het wellicht duidelijker 
om felgekleurde emmers te 
gebruiken.

• Voor de eerste dag dat we gaan 
bouwen de E.H.B.O.-koffer 
nalopen.

• Er zou meer ventilatie mogen 
zijn in de tent, laatste weekend 
hadden we aan de achterkant van 
de tent ook een ventilator naar 
buiten gericht, dit werkte wel 
goed.

• Er staken regelmatig stukken 
betonijzer door de steiger, 
oplossing hiervoor is om bakken/
goten te maken.

• Verder lag de steiger weer goed 
dicht dit jaar.   

Op 19 september vond de evaluatievergadering plaats bij Café-Zaal 
Victoria.

evaluatie
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bewegende flap.
• De mistinstallatie werkte tot 

op de veiling, toen is er om een 
onbekende reden een sproeier 
afgebroken waardoor in de 
optocht het effect niet meer 
overkwam.

Alternatief materiaal
• Mooie kleurcombinatie tussen 

alternatief en bloemen. Ook het 
groen in de wagen bleek een 
mooie oplossing om de gaten die 
ontstonden met bewegen weg te 
werken. Goed opgepakt door de 
club alternatief.

• Er zat minder alternatief materiaal 
op het gezicht en de haren dan 
verwacht (is niet erg) maar het 
zag er mooi uit.

• Er zijn uiteindelijk best wat 
componenten minder op de 
wagen gegaan en weggegooid, 
zonde van de tijd die hierin is 
gestoken. 

• De oplossing met de printplaten 
was goed maar wel bewerkelijk, 
maar er gingen meteen veel 
mensen mee aan de slag.

Tikken/Tikweekend
• De wagen was te laat en niet 

overal duidelijk ingekleurd. 
Afstemming volgorde tikken liep 
niet helemaal goed, hierdoor 
konden we pas laat beweging 
testen. Het duurde nog vrij lang 
voor alle componenten geplaatst 
en vastgezet waren.

• Eventueel konten aan de 
steektafels en als het prikwerk 
klaar is mensen proberen aan 
het tikken te krijgen. Dit is wel 

meerdere keren gevraagd en een 
aantal mensen zijn toch gaan 
tikken.

• Er zijn 610 kisten op de wagen 
gegaan en de bloemen waren van 
goede kwaliteit.

• Op een gegeven moment was het 
erg druk tijdens het tikken maar 
iedereen kreeg een plaats.

• De kwaliteit van het tikwerk was 
goed, het zag er netjes uit.

Optocht/Corsoweekend
• Fietsparkeerplaats op het grasveld 

is vrij klein.
• We waren laat uit de tent, dit 

kwam mede doordat er nog 
aanpassingen gedaan moesten 
worden aan de beweging. 
Hierdoor waren we ook laat op de 
veiling.

• Er was eigenlijk geen tijd meer om 
de bewegers te laten oefenen.

• Het opdraaien op het veilingterrein 
ging niet vlekkeloos, maar verder 
in de optocht is goed rondgereden 
en alles is blijven bewegen.

Slopen
• Het slopen van de wagens 

duurde erg lang en was ook niet 
helemaal goed voorbereid door 
de stichting. Eerst moest de kraan 
met de kroonluchter nog weg en 
de nummers 1, 2 en 3 moesten 
verplaatst worden. Wij waren om 
14.30 klaar met demonteren maar 
pas om 19.00 aan de beurt bij de 
kraan.

• Zorgen dat alle juiste 
gereedschappen aanwezig zijn.

• De wagen woog 12 ton in de 
kraan, dat wil zeggen dat we in 

Constructie
• Deze was weer degelijk dit jaar. 

Wellicht niet afgelaste delen beter 
markeren.

• We hadden wellicht eerder aan 
het uitdenken/voorbereiden 
kunnen beginnen als we eerder 
de maquette hadden gehad.

• Verder was het uitzetten van de 
punten die waren ingetekend met 
AutoCAD erg handig.

• De constructieploeg blijft bestaan 
uit een beperkt aantal mensen, 
hier zouden best wat mensen bij 
mogen.

Beweging
• De beweging was laat klaar. 

Om alles goed af te stellen was 
eigenlijk te weinig tijd. Hierdoor 
zijn er de laatste dagen ook 
wat fouten in geslopen, zoals 
verkeerd geplaatste schoren die 
zondagochtend in de weg bleken 
te zitten.

• Wellicht had eerder aan de jurykant 
begonnen moeten worden; hier is 
niet het maximale uitgehaald. Aan 
beweging op een wagen moet op 
tijd begonnen worden en er moet 
op tijd afgestemd worden wat de 
ontwerper(ster) voor ogen heeft. 

• Het was knap hoe de bewegingen 
waren gemaakt en dat alles is 
blijven bewegen tot het einde.

Kartonnen/plakken
• Dit is over het algemeen goed 

verlopen, we konden pas laat aan 
de gang maar er is op een korte 
tijd veel dichtgemaakt met karton.

• De print op de wagen plakken 
werkte goed, hier is veel tijd 

gewonnen wat intekenen/
inkleuren betreft.

Vormgeving
• Proberen de jeugd te motiveren 

om eerder te komen en te helpen 
met vormgeving.

• Het uitzetten van de buitenvorm 
met AutoCAD was goed/positief, 
deze zat er strak in.

• Het uitzetten van gebogen lijnen 
met pvc-buisjes werkt handig, je 
krijgt vloeiende lijnen.

• Het hoofd zag er goed uit. 
Deze was weer opgebouwd uit 
schenkels, dit werkt goed en 
er kan op tijd mee begonnen 
worden. Schenkels alleen niet te 
dicht op elkaar zetten, dit kost 
veel tijd, om de 15 cm is in principe 
voldoende.

• Het hoofd was eigenlijk net te 
groot, de buitenkant van de 
wagen is iets terug geschaald 
omdat de maquette te groot 
was, het hoofd heeft dezelfde 
afmeting gehouden waardoor het 
erg krap werd.

Geluid/Verlichting/Mist
• Speakers waren goed 

weggewerkt, het geluid rond de 
wagen was goed.

• De ledverlichting was een groot 
karwei en een race tegen de klok, 
maar uiteindelijk zag het resultaat 
er perfect uit ook al moest er af 
en toe een controller gereset 
worden.

• De spots die op het gezicht waren 
gericht hadden alleen effect als er 
niet bewogen werd, bij beweging 
verdwenen de spots achter een 
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bezorgdheid over en men is 
bang dat het een keer fout gaat. 
Grastegels zou veiliger zijn. Hier 
is al meerdere malen overleg 
over geweest maar de gemeente 
wil hier tot op heden niet echt 
aan meewerken. De buurtschap 
moet zelf ook op zoek naar een 
goede oplossing, bijvoorbeeld het 
combineren met werkzaamheden 
tentvergunning.

• Er wordt opgemerkt dat als 
dingen niet echt lopen er ook 

zelf initiatief getoond mag/kan 
worden.

• De nieuwe opzet van de 
evaluatievergadering wordt als 
positief ervaren, door kleine 
groepjes kan ieder zijn zegje doen.

• Opmerking: Het was een topjaar, 
iedereen die heeft meegeholpen 
bedankt voor jullie bijdrage aan 
deze wagen, complimenten.

• We hebben fantastisch gebouwd 
in een goede en constructieve 
sfeer, complimenten aan iedereen.

totaal tegen de 20 ton gewogen 
hebben.

Evaluatiepunten voor de 
stichting
• Omroepers op de markt vallen 

tegen.
• De positie van de nummers 1, 2 

en 3 op de veiling slecht, tegen 
Welkoop zou beter zijn.

• Kroonluchter boven de winnaar 
is niet mooi, heeft geen 
toegevoegde waarde.

• Meidoornstraat/Prinsenstraat 
lantaarnpaal draaien ter hoogte 
van splitsing (6 wagens tegenaan 
gereden)

• Er mag meer variatie in de catering, 
en er moeten meer vuilnisbakken 
bij de eetgelegenheden.

• Maandag om 9.00 stond de muziek 
heel hard op het veilingterrein. 
Verder was de positie van de losse 
speakers op veiling niet overal 
even handig.

• Bocht Manderslaan/Wildertsedijk 
is publieksvrij, dit ook handhaven. 
Er zaten weer mensen dit jaar.

• Straatversiering kan niet meer: 
vale doeken, vies, verkleurd.

• De optocht zat vol gaten en 
heeft een half uur stil gestaan 
in de Willem Pastoorstraat en 
Veldstraat. Dit is eigenlijk al zo 
sinds de stoet andersom trekt, 
voor bezoekers in deze straten is 
dit geen vooruitgang.

• Een jurylid mag niet onverwacht 
afhaken, ook niet door autopech. 
Hierover moeten afspraken 
gemaakt worden. Ophalen of taxi 
zou een mogelijkheid zijn.

• Het geluid van de wagens is soms 

nog steeds te hard. Is hier op 
gecontroleerd zoals toegezegd?

• Afspraken over oprijden van het 
veilingterrein op zondagmorgen 
worden niet nagekomen door 
sommige buurten. (Hebben 
muziek en beweging van tevoren 
al aan staan)

Bouwjaar algemeen
Verbeterpunten
• Groen co2 apparaat vervangen.
• Stroomvoorziening op de steigers.
• Coördinatie/aansturing tijdens de 

bouw moet beter.
• Proberen mensen eerder in de 

tent te krijgen.
• Muziek in de tent moet verbeteren, 

vooral tijdens tikweekend. Bij de 
steektafels was geen muziek te 
horen.

Positieve punten
• Prima, gezellig bouwjaar met een 

ontwerp dat voor onze buurt op 
het randje zat van wat we kunnen 
bouwen. Alles zat erin: beweging, 
techniek en vormgeving.

• Er is de laatste weken veel inzet 
getoond om de wagen af te 
krijgen.

• Blijkbaar zijn we als buurt opener 
geworden, mensen voelen zich 
welkom. Er waren veel nieuwe 
gezichten in de tent. Ook het 
gastheerschap werd weer als zeer 
positief ervaren.

Rondvraag
• De rijplaten zijn niet echt veilig, 

de trekker trekt de platen onder 
de wielen weg met het uitrijden 
van de bouwplaats. Hier is 

corso in foto’s
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sfeeravonden

De eerste avond vond 
plaats op 3 augustus, met 
het thema “Gebakken 
lucht”. Op deze avond 
kregen buurtgenoten 
luchtige snacks te eten. 
Verder werden er spellen 
gedaan waarin lucht 
centraal stond, zoals 
ballonnen opblazen (en 
kapot maken) en kaartje 
blazen. Daarnaast stond 
ook de jaarlijkse fotoquiz op het 
programma.

De tweede avond op 10 augustus 
was “Echt water?!”. Tijdens deze 
avond werd onder het genot van 
een waterijsje een muziekquiz 
gedaan. Alle liedjes van deze quiz 
konden gelinkt worden met water. 
Ook werd er een fotoquiz op tafel 
gelegd met foto’s van eten dat voor 
het grootste deel bestaat uit water. 
Echter werden de antwoorden van 

deze fotoquiz al vroegtijdig gelekt 
door een buurtgenoot… 

Tijdens de derde sfeeravond werden 
buurtgenoten onderworpen aan 
een “Vragenvuur”. Hierbij werden 
vragen gesteld over de voorzitter 
en ontwerpster en werd de 
buurtgenoten gevraagd of die vraag 
ging over Kevin of Louisa. Zoals: 
‘Wie was er 17 toen hij/zij de eerste 
kus kreeg?’ Voor het antwoord had 
je er natuurlijk bij moeten zijn! 

Daarnaast kwamen er ook 
een aantal waar/niet waar 
vragen aan bod. 

Voor de laatste sfeeravond, 
“Modder aarde”, werden 
de bingospullen weer uit 
de kast gehaald. Er stonden 
fantastische prijzen op het 
spel en er waren dan ook 
vele winnaars. 

Kinderkot
De kinderavonden waren dit 
jaar op vier donderdagen in de 
zomervakantie. We hebben een 
heleboel verschillende dingen 
gedaan tijdens de kinderavonden, 
zoals het kinderkot versierd, van 
ontwerpster Louisa uitleg gekregen 
over de maquette en onze eigen 
wereldbol weer mooi geplakt. Dit 
jaar was er ook een heuse boomstam. 
Ook hebben we een bezoek aan het 
bloemenveld gebracht, waar de 
bloemen er goed bij stonden.

Dit jaar was er tijdens het bouwseizoen in en om de tent weer van 
alles te doen voor de kinderen van Helpt Elkander.

kinderactiviteiten
Ook dit jaar werden er op vier vrijdagavonden tijdens het 
bouwseizoen sfeeravonden georganiseerd. Deze stonden dit keer 
allen in het teken van de vier elementen.
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Hij-mot-af-dag
Op zondag 26 augustus was het Hij-
mot-af-dag en konden de kinderen 
‘s middags mee naar de tent. Terwijl 
de ouders aan het bouwen waren 
mochten de kinderen eerst met 
z’n allen robotjes maken van klei 
en kleine componenten die ook in 
de wagen zaten verwerkt.  Daarna 

hebben ze de wereldbol mogen 
plakken. Dit hadden ze natuurlijk al 
geleerd bij het ouder-kind plakken. 
Ook konden ze kleurplaten en 
corsowoordzoekers maken. Na 
wat ranja en een snoepje hadden 
de kinderen weer genoeg energie, 
dus als afsluiting werd de speeltuin 
bezocht.

Corso-zaterdag
Eindelijk was het zover: het 
corsoweekend! De kindermiddag 
begon om 14.00 uur met timmeren 
en schminken. Ook konden de 
kinderen een glittertattoo laten 
zetten. Wat hadden schminkers 
Marlea en Anouschka het druk! 
De kinderen waren ondertussen 
ook druk bezig, maar dan met 
het plakken van de boom. Helaas 
waren er niet genoeg bloemen om 
deze te tikken, maar op het hout 

werden wel wat bloemen getikt. 
Rond 15.00 werden de speeltuin 
en het trapveldje bezocht. Toen we 
terugkwamen waren er nog twee 
verrassingen: Daantje Dahlia kwam 
langs en ook Toon de ballonnen 
clown was er. Wat een superleuke 
middag was dit. Heel erg bedankt 
alle ouders voor de hulp en met 
speciale dank aan Toon de ballonnen 
clown, Daantje Dahlia, Marlea en 
Anouschka.
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Ad Hereijgers blikt terug op bouwjaar 1991, waarin Helpt Elkander 
de wagens ‘Maestro Mozart’ (naar ontwerp van Ad) en ‘Serenade’ 
bouwde.

‘Na het Van Goghjaar 1990 mocht er 
van mij als jonge aspirant-ontwerper 
weer een jubileumwagen komen. 
Niet door het 50-jarige corso zelf, 
maar vanwege de tweehonderdste 
sterfdag van de componist Mozart, 
waar ik in 1991 net aan verslingerd 
was geraakt. Een operazaal had ik 
in gedachten, hoger dan de houten 
tent van HE toen eigenlijk toeliet. We 
moesten maar eens flink meedoen 
met de poppenwagentrend van 
die tijd: zo’n tachtig mensgrote 
poppen bevolkten de zaal, het 
podium en de buitenkant, terwijl 
we in de jaren daarvoor niet 
echt uitgeblonken hadden in 
mensfiguren. Ik zag mijn ontwerp 
vooral als een soort hooggegrepen 
ideaal, maar het bestuur besloot 
het toch te gaan maken, samen met 

een tweede wagen, die ook in de 
muzieksfeer zat: een serenade van 
muziekinstrumenten als ode aan de 
jarige corsobouwers.

Volgens de schematische planning 
die ik nog heb bewaard ging de tent 
eind juni de lucht in, maar niet negen 
meter hoog, waarop ik gehoopt 
had. Gaandeweg zou het ontwerp 
twee meter ingekort moeten gaan 
worden. In de avonduren werd 

de operazaal in elkaar 
getimmerd, overdag 
werd er vooral veel 
gelast aan de poppen. Ze 
hadden een geraamte van 
betonijzer, dat bekleed 
werd met tempex. Hun 
armen en benen zagen 
er zonder bloemen 
uit als luciferhoutjes. 
Het plein aan de 
Patrijsstraat lag vol met 
gestolde lasdruppels, 
want de overlengte 
aan betonijzer brandden 

terugblik we er liever af dan er een schaar bij 
te pakken. Op die middagen hield 
Rinus Talboom de jeugd een beetje 
in de gaten, terwijl hij de B-wagen 
die hij ontworpen had bijna in z’n 
eentje – zo leek het – de lucht in 
werkte.

Twee weken voor het corso zat 
een graatmager, witgeplakt 
operapubliek vanaf de zijkant van 
de tent te kijken hoe de ruwbouw 
van beide wagens flink gevorderd 
was, maar aan de detaillering 
van “Maestro Mozart” moest nog 
ontzettend veel gebeuren. En net 
toen startte voor mij als beginnend 
student de introductieweek aan de 
universiteit in Nijmegen. Ik was als 
ontwerper meer dan een week weg 
terwijl er in de tent nog ontzettend 
veel moest gebeuren. Tegenwoordig 
kan je andere keuzes maken, maar 
de situatie haalde ook toen al het 
beste in Helpt Elkander boven. Toen 
ik in de week voor het corso weer 
in de tent terugkwam was er met 
vereende krachten ongelofelijk 
veel prima werk verricht. In de 
aanloop naar het tikweekend, dat 
toen nog op vrijdagavond begon, 
konden er nog veel puntjes op 
de i gezet worden. Bijvoorbeeld 
door het spuiten van eindeloze 
behangpatroontjes op de wanden 
van de wagen, wat letterlijk een 
duizelingwekkend karwei was.

Rond die tijd werd duidelijk dat de 
dahlia-oogst vies tegen zou vallen. 
Er kwamen zelfs begonia’s op de 
wagen. Als je daarmee werkt, ga 
je de dahlia weer waarderen. Om 

te voorkomen dat begonia’s van 
hun spijkertje donderen, tik je ze 
van beneden naar boven! Heel 
houdbaar was de bloemenlaag dat 
jaar toch al niet: het was een van 
de warmste corso’s ooit, en al in de 
loop van zondag vielen er gaten 
tussen de uitdrogende bloemen. 
Maar tussen de concurrentie deed 
“Maestro Mozart” het goed, 
ondanks het geringe volume van de 
operamuziek (op een cassettebandje 
in een simpele ghettoblaster!). 
We sleepten de derde prijs in de 
wacht, en onze tweede wagen was 
niet eens laatst. De buurt was heel 
opgetogen over het resultaat en kon 
daar flink van genieten, want het 
was een extra lang corso. Vanwege 
het jubileum was er een extra 
feestdag, en onder het genot van 
veel drank en de echte Lee Towers 
heeft Helpt Elkander het meubilair 
van de feesttent die dinsdag flink 
op de proef gesteld.’
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Onze jongste buurtgenoten waren weer massaal aanwezig bij het 
Kindercorso 2018. Bekijk een aantal van de prachtige wagens!

kindercorso
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De ruim 70 aanwezigen werden 
verdeeld in acht teams, welke 
in drie rondes vragen mochten 
beantwoorden over het afgelopen 
corsojaar. Team Bydedeur bestond 
uit een gevarieerde groep bouwers, 
wat zorgde voor de groepswinst. 
In de vierde en laatste ronde 
werd door de teamleden van 
Bydedeur gestreden om de ultieme 
hoofdprijs en deze werd door Kevin 
gewonnen, waardoor hij met een 
leuke attentie naar huis ging. De 
avond ging nog lang door met de 
nodige drankjes en natuurlijk de 
lekkere versnaperingen geregeld 
door Karin en Hugo.

Vind jij het leuk om je buurtgenoten 
beter te leren kennen en zou je wel 
op pad willen om interviews te 
doen? Of schrijf je graag? Lijkt het je 
wel wat om de opmaak van de Tam 

Tam te verzorgen? Als iets hiervan 
je aanspreekt, dan zijn we op zoek 
naar jou! Wil je meer weten of je 
aanmelden? Stuur een mailtje naar 
Marlou via info@helptelkander.nl.

Op de eerste zaterdag na corso vond de afterparty weer plaats bij 
café ’t Zonneke. Naast het traditioneel foto’s kijken en napraten 
werd er dit jaar ook een quiz georganiseerd.

De Tam Tam is op zoek naar extra redactieleden die ons willen 
helpen bij het maken van de Tam Tam.

afterparty

oproep

juryrapport

“De buitenkant van de wagen 
imponeert de jury. Wat een 
superieure detaillering en wat 
een interessante combinatie van 
materialen. Het harde en hoekige 
van de metalen en de ledstrips 
verbeelden perfect een printplaatje. 
De platen zijn op een originele 
manier vertaald naar een soort 
schillen om een verborgen pracht. 
De onderlinge dimensies van de 
voorstelling en de grafiek, wat een 
feest!

De wagen scoort hoog op perfectie 
en materialiteit. De binnenkant, 
oftewel het gezicht komt namelijk 
niet helemaal samen met de 
buitenkant. Het is ook perfect 
uitgebeeld maar het gezicht raakt 
niet. We voelen ons niet verbonden 
met dit gezicht. Het verbeeldt niet 
Moeder Aarde, maar 
het is een erg knap 
modellengezicht dat 
ietwat verdrietig oogt. 
De volmaaktheid van 
deze creatie zit in een 
verdieping van de 
boodschap dáár.

Bijkomend nadeel 
tijdens de optocht, is 
dat de binnenkant niet 

zo goed zichtbaar is. Anders dan op 
het veilingterrein, waar we oog in 
oog met Mother Nature staan. Daar 
zien we ook dat de kleuren van de 
vrouw ietwat moeizaam samengaan 
met de kleuren van de buitenkant.

Het blijft echter een fraaie semi-
abstracte voorstelling in een wat 
sluipende vorm, spannend en 
compact. Goed om te zien dat een 
wagen zonder spektakel zo hoog 
eindigt. Het is toch een kwestie van 
een bijzonder ontwerp bijzonder 
uitwerken.

De muziek is mooi, bij de bewegende 
flanken, de effecten geven een 
mysterieuze spanning. Goed of 
kwaad? De mist die Moeder Natuur 
omhult en optrekt, is mooi. Alsof ze 
door de techniek heen breekt.”

Helpt Elkander behaalde tijdens het afgelopen corso met 523 
punten de 4e prijs. Enkele weken na corso brengt de jury meer 
informatie naar buiten over wat zij van de wagen vonden en hoe 
ze tot de beoordeling kwamen, in de vorm van een juryrapport. Dit 
is wat de jury van ‘Mother Nature’ vond.
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jaar! Het leukste vindt hij om aan 
het eind van het seizoen de touwen 
uit te draaien met zijn zelfgemaakte 
touw-oprol-machine. Helaas is 
hiervan het motortje kapot, maar 
Frans hoopt dat Lars hem hier deze 
winter mee wil helpen. 

Op de vraag of ze elkaars 
werkzaamheden interessant 
vinden antwoordt Frans: “In de 
bouwperiode ben ik soms ook 
in de tent, maar ben dan vooral 
met randzaken bezig”. In het 
tikweekend is hij er ook, maar 
sinds hij een keer drie dagen op 
een vervelende plek heeft zitten 
tikken, doet hij dat niet meer en is 
hij op deze dagen meer bezig met 
allerlei andere klusjes. Op maandag 
en dinsdag na corso ruimt hij de 
bouwplaats mee op. Lars denkt dat 
als hij in de zomer vakantie heeft, 

hij dan wel op het veld gaat helpen. 
Vooral het buiten bezig zijn trekt 
Lars aan en het feit dat je veel kunt 
buurten. In de tent komt er dat 
vaak niet van omdat je verder van 
elkaar vandaan zit. Aan het eind 
van het interview komt Frans tot de 
conclusie: “Lars doet nu in de tent 
een beetje hetzelfde werk als wat 
ik vroeger deed. Lassen, constructie 
en met elektra bezig zijn. Al is dat 
laatste nu natuurlijk veel meer werk 
dan vroeger.” 

Het afgelopen jaar heeft Lars als 
hectisch en leuk ervaren. Gezellig, 
maar ook heel veel werk. Frans 
vond de wagen knap gemaakt en 
was blij dat alles helemaal werkte. 
Beide heren denken dat er zelfs een 
plaatsje meer in had gezeten als de 
kop ook naar voren was gekomen. 
Nu zag je daar te weinig van.

Lars en Frans hadden elkaar voordat 
ze corso bouwden nog nooit gezien, 
maar kennen elkaar nu wel via 
Helpt Elkander. Niet alleen tijdens 
het bouwseizoen, maar ook op 
de maandagavonden in de winter 
zijn ze allebei regelmatig in de 
tent te vinden. Lars weet dat Frans 
ook veel op het veld bezig is met 
de motortjes van de touw-oprol-
machine en hij denkt dat ook andere 
onderhoudswerkzaamheden door 
Frans gedaan worden. Het blijkt dat 
Frans nog ruimer inzetbaar is: ook 
bij het planten, hakken en bloemen 
plukken is hij erbij. Frans denkt dat 
Lars de grote techneut is binnen 
de buurt. Van lassen tot van alles 
maken en ook de berekeningen 
van de constructie zijn Lars wel 
toevertrouwd. Dat laatste vindt 
Lars minder leuk om te doen, hij 
is liever bezig. Frans: “Vroeger 
werd er niets berekend, er werd 
alleen maar ingeschat of het wel 
zwaar genoeg zou zijn, maar dat 
kan tegenwoordig niet meer”. Lars 
denkt dat Frans 10 à 20 uur per 
week met het corso bezig is. In de 
zomermaanden is het inderdaad 
ongeveer 10 uur per week en in de 
winter is het eigenlijk net zo veel 
met het sorteren en nakijken van de 
knollen. Tijdens de pluktijd kruipen 
er nog wat meer uurtjes in. Frans 

denkt (en dat blijkt te kloppen) dat 
Lars bijna altijd in de tent is tijdens 
de zomermaanden. Met ongeveer 4 
avonden in de week en de zaterdag 
komt dat op ongeveer 16 uur in de 
week.

Lars is actief binnen het corso 
omdat hij iets moois op straat wil 
zetten en hij trots is op de wagen. 
Binnen Helpt Elkander vindt hij 
vooral de gezelligheid belangrijk. 
Bij het samen een wagen bouwen, 
maar ook bij de overige activiteiten 
die georganiseerd worden en 
bijvoorbeeld bij het helpen met 
kindercorso. Voor Frans is ook het 
groepsgevoel de belangrijkste 
reden om bezig te zijn voor de 
buurt. Het vervelendst vindt Lars 
het als er iets niet lukt of niet werkt 
en wanneer mensen zich bemoeien 
met dingen waar ze eigenlijk niet 
zo veel van weten. Frans herkent dit 
wel. Frans vindt de werkzaamheden 
op het veld niet zo leuk; vooral het 
samenzijn met een groep waarvan 
hij er een aantal al heel lang kent is 
voor hem de drijfveer om naar het 
veld te gaan. Ook vindt hij het leuk 
dat ze met zo veel zijn. “Als je al dat 
werk met maar een paar mensen 
moet doen is de lol er snel af.” Het 
minst leuke vindt hij de regen. Wat 
dat betreft was dit jaar een goed 

Er is weer gebuurt tussen een veldwerker en een bouwer. Dit keer 
hebben Frans van Ostaayen en Lars Havermans samen gezeten en 
ontdekt dat ze wel een deel, maar toch nog niet alles van elkaar 
wisten.

gebuurt
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17 november  Buurtfeestmiddag

17 november  Buurtfeest

21 november  Sinterklaas

15 december  Seniorenmiddag

5 januari   Nieuwjaarsborrel

11 januari  Ontwerpkeuze avond

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

De Jong Beton Zundert

Betanco Trailers

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

Café-Zaal Victoria

3D Pro Groep
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