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GOED VOOR EEN 

ENERGIEOPWEKKING 

VOOR ONGEVEER 150 

HUISHOUDENS

Beste buurtgenoten, het is weer lente. Het zonnetje straalt weer 
en laat de temperatuur naar behaaglijke waarden oplopen. De 
voorjaarsbloemen komen overal tevoorschijn en de lammetjes 
dartelen weer in de wei.

Maar met de lente start ook het 
nieuwe corsojaar en dit jaar hebben 
wij een wel heel toepasselijk 
ontwerp met betrekking tot het 
voorjaar gekozen: ‘Babysteps’. Het 
begin van een nieuw leven, verbeeld 
in de eerste fases. Een ontwerp met 
een hoge “Ooh wat lief”-factor.

We mogen hier onze schouders weer 
onder gaan zetten, zodat we met 
dit ontwerp een mooi eindresultaat 
maken. Sommige buurtgenoten 
hebben daarvoor al zo goed 
geoefend, dat ze zelf al Babysteps 
in wording gecreëerd hebben.

Het belooft weer een fantastisch 
bouwjaar te worden en we hopen 
iedereen, op welke manier dan ook, 
te mogen begroeten bij het tot 
stand brengen van Babysteps.

In deze editie vind je weer een dosis 
interviews en blikken we terug op 
de activiteiten van de afgelopen 
maanden.

Veel leesplezier toegewenst.

De redactie.

voorwoord
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Op zaterdag 17 november 2018 was het weer tijd voor het jaarlijkse 
buurtfeest, deze keer bij Café-Zaal Victoria.

buurtfeest
Op zaterdag 17 november 2018 werd er, voorafgaand aan het 
buurtfeest, door de werkgroep activiteiten een gezellige middag 
georganiseerd om alvast in de stemming te komen voor het 
buurtfeest ‘s avonds.

buurtfeestmiddag

Om 13.30 werd er bij de loods 
verzameld. Daar werden de 
groepen gemaakt. Alles draaide 
deze middag om professor 
Mercart. Hij had een insect 
gekruist wat zich voedde met 
dahliaknollen. Aan de groepen 
de opdracht om de professor 
te lokaliseren. Door middel van 
hints en het oplossen van puzzels 
moest hij overtuigd worden van 
het belang van de dahlia voor ons 
bloemencorso. Hij moest daarom 
andere voeding voor zijn insecten 
aan gaan bieden. Gewapend met 
de tas van professor Mercart, zijn 
verhaal en zijn agenda begonnen 
de groepen verwoed te puzzelen. 
Al snel gingen de eerste sloten van 
de tassen open en kon de volgende 
zoektocht beginnen. Deze leidde 
naar de plaats waar een sleutel te 

halen viel. Nu hadden de groepen 
de laatste hints naar de locatie waar 
de professor zich bevond.

Alle groepen hebben fanatiek 
gepuzzeld en alle groepen hebben 
uiteindelijk de professor gevonden.  
Of dit ook allemaal op de juiste 
manier gebeurd is laten we in het 

midden. Wel kunnen we zeggen 
dat iedereen een leuke middag 
heeft gehad en dat de winnende 
groep de letters Mercart in 
chocolade uitbetaald heeft 
gekregen. We hebben veel leuke 
reacties gehad en we willen 
iedereen dan ook bedanken 
voor de enthousiaste deelname. 
Al met al kijken we terug op 
een succesvolle activiteit en 
een goede opwarmer voor het 
buurtfeest.
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Op dinsdag 12 februari 2019 vond in café ‘t Zonneke de 
jaarvergadering van 2019 plaats.

1. Opening van de vergadering
Voorzitter Kevin Jansen opent 
de vergadering om 20:04 uur. Er 
zijn 43 personen aanwezig op de 
jaarvergadering.

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

3. Terugblik doelstellingen 2018
Per commissie wordt teruggekeken 
op het afgelopen jaar en op de 
doelstellingen die voor 2018 gesteld 
zijn geweest. De afzonderlijke 
doelstellingen zijn terug te vinden 
in het jaarverslag.

Bestuur
Het bestuur is bezig geweest met de 
volgende doelstellingen:

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

Aan deze doelstelling is weer hard 
gewerkt en hierop is tijdens de 
jaarvergadering een toelichting 
gegeven. Voor het komende jaar 
blijft het op orde maken van de 
tentvergunning als doelstelling 
staan. 

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

Gewerkt is aan de herziening van 
de statuten; deze zijn aan de buurt 
voorgelegd tijdens een bijzondere 
bestuursvergadering, waarvoor alle 
buurtgenoten waren uitgenodigd. 
Het onderdeel recht van opstal is 
toegevoegd en de statuten zijn 
geactualiseerd. Het komende jaar 
zal dit bij de notaris officieel worden 
gemaakt. 

Commissies
Hierna was het woord aan een 
afgevaardigde van elke commissie, 
door wie teruggeblikt werd op de 
doelstellingen voor 2018 van de 
desbetreffende commissie.

4. Financieel verslag 2018 + 
kascontrole
Nadat alle doelstellingen besproken 
zijn, neemt penningmeester Erik 
Dockx het woord. Aan de hand van 
diverse sheets worden de cijfers 
van het corsojaar 2018 van Helpt 
Elkander doorgenomen. Gevraagd 
wordt om discreet met de cijfers om 
te gaan. Alles is duidelijk en er zijn 
geen vragen.

Door de kascontrolecommissie zijn 
geen onregelmatigheden gevonden 
in de financiën van afgelopen jaar. 

jaarvergadering 5. Bestuursverkiezing
Krisjan van Ostaayen is dit jaar 
aftredend en herkiesbaar als 
bestuurslid. Er worden stembriefjes 
uitgedeeld onder de aanwezigen 
en iedereen kan anoniem zijn stem 
(ja of nee) uitbrengen. Na een korte 
pauze waarin de stemmen geteld 
worden, wordt medegedeeld dat 
Krisjan nogmaals het vertrouwen 
krijgt van de buurtgenoten. 

6. Doelstellingen 2019
Daarna licht Kevin toe dat 
we voor het corsojaar 2019 
bestuursdoelstellingen en 
doelstellingen per commissie 
geformuleerd hebben. 

Bestuursdoelstellingen:
• Tentvergunning: maken definitief 

plan + aanpak en start uitvoeren 
werkzaamheden

• Verbeteren van het proces/
aansturing van de bouw

Commissie veld:
• Terugverhuizen naar het voor- en 

tussen veld
• Touwoprolmachine maken
• Plukkarretjes maken
• Flink snoeien rond het veld waar 

we naar toe gaan
• Aanpassingen beregening
• Nieuwe kachel kantine 

knollenschuur

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

volgende activiteiten tijdens het 
bouwseizoen:

 - Een viertal kinderkotavonden 
tijdens de zomervakantie op een 
vaste dag in de week. 

 - Een ouderkind activiteit, 2 weken 
voor het corso.

 - Tijdens de hij-mot-af dag een 
kinderactiviteit organiseren.

 - Tijdens de corsozaterdag een 
kinderactiviteit organiseren.

 - Al deze activiteiten worden 
georganiseerd zodat kinderen 
het corsogevoel krijgen en 
ouders aan de wagen kunnen 
werken.

Werkgroep activiteiten: 
• Let us entertain you!

Werkgroep sfeer:
• Het organiseren van diverse 

sfeervolle vrijdagavonden.
• Het organiseren van een 

corsomaandaglunch waardoor de 
maandag gezellig gestart wordt.

Werkgroep gastheerschap: 
• Een collectebus in de tent 

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

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

• Het ophangen van een 
informatiebord in de tent waarop 
het bouwproces te zien is.

• Het aanscherpen van de regels 
wat betreft schoeisel in de tent.

Werkgroep identiteit: 
• Nagaan of het bestellen van shirts 

via de website mogelijk is.
• De kleur van het shirt wordt 
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vastgesteld door de commissie 
en het shirtontwerp wordt in 
samenspraak met ontwerpers 
vastgesteld.

• Buurtgenoten in de gelegenheid 
stellen om meerdere malen per 
jaar kleding uit de kledinglijn 
te bestellen, met een minimale 
oplage van 6 stuks.

• Nagaan of de uitbreiding van de 
kledinglijn met petten een optie 
is.

Werkgroep bouwersweekend
• Het organiseren van een gezellig 

bouwersweekend na het 
bouwseizoen.

Commissie informatievoorziening:
• De commissie 

informatievoorziening is op zoek 
naar nieuwe coördinator

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

Werkgroep Tam Tam:
• Meer bekendheid geven aan de 

Tam Tam op de website
• De redactie uitbreiden

Commissie financiën:
• Versterking commissie, met name 

“handjes” voor contributie en 
sponsors;

• Verduurzaming onderzoeken, 

denk daarbij aan ledverlichting, 
verouderde apparatuur zoals 
koelkasten e.d.;

• Mogelijkheden onderzoeken 
webshop in samenwerking met 
commissie informatievoorziening 
en buurt. 

 
Commissie bouwplaats:
• Permanente opslag maquettes 

afmaken
• Diverse winterklussen/onderhoud 

uitvoeren
• Voorbereidingen voor 

werkzaamheden t.a.v. 
tentvergunning

• Aanpassen en verbeteren 
alarmprocedure loods

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 afronden en inrichten van een 

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

• Inscannen/digitaliseren maquettes 
(360 graden film)

• Voortzetten digitalisering foto’s 
en archief

Commissie bouw wagen
• Wederom wagen bouwen binnen 

budget.
• Mensen zoeken die de diverse 

werkgroepen willen gaan 
aansturen.

• Voor iedere wagen een actielijst 
maken en hierop bijhouden hoe 

de stand van zaken is. Deze lijsten 
dan ook gebruiken tijdens de 
bouwvergaderingen.

7. Begroting 2019
De begroting voor 2019 wordt 
door Erik Dockx gepresenteerd. 
De posten die onder een bepaalde 
commissie vallen, zijn ook door die 
commissie begroot. 

De begroting voor het corsojaar 
2019 wordt goedgekeurd door de 
aanwezigen.

8. Huishoudelijk reglement 
Afgelopen jaar is gewerkt aan een 
nieuw concept van de statuten. Aan 
de hand van deze statuten is ook het 
huishoudelijk reglement aangepast. 
Het concept van het huishoudelijk 
reglement lag ter inzage bij Krisjan 
van Ostaayen en was te raadplegen 
via de digitale nieuwsbrief. 

Kort worden de volgende 
wijzigingen benoemd door Kevin 
Jansen: 
• Het stemmen door de leden in 

een jaarvergadering is enkel 
adviserend naar het bestuur toe; 
de buurt wordt geraadpleegd,

• Onder de commissie Buurt 
valt nu ook de werkgroep 

Bouwersweekend,  
• De verschillende werkgroepen 

onder commissie Bouw wagen 
blijken in de praktijk niet te werken 
zoals eerder op papier was gezet. 
Een nieuwe opzet is gemaakt 
zonder alle werkgroepen, maar 
waarin circa 4/5 bouwers in 
samenspraak de coördinator en 
het bestuurslid de aansturing van 
de bouw van de wagen verzorgen.

Naar aanleiding van het concept 
zijn er geen vragen of opmerkingen 
vanuit de buurt. Kevin bedankt 
iedereen voor het advies. Het 
huishoudelijk reglement zal 
worden vastgesteld in de volgende 
bestuursvergadering. 

9. Rondvraag
• Kunnen er collectief oordoppen 

worden aangemeten, zodat dit 
goedkoper kan? Hieraan wordt 
gewerkt, er wordt gewacht 
op reactie van de audiciens in 
Zundert. 

10. Afsluiting jaarvergadering
De vergadering wordt om 21:40 uur 
gesloten door Kevin. Hij bedankt 
iedereen voor de komst.
Ook Hugo en Karin worden bedankt 
voor hun gastvrijheid.
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De fanatiekste buurtgenoten 
waren al vroeg aanwezig. Na 
een kop koffie en een koek bij 
binnenkomst werden als vanouds 
de bingokaarten uitgedeeld aan de 
48 aanwezige deelnemers. Er werd 
in 6 rondes gespeeld om 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!

Op zaterdag 15 december waren we welkom bij ‘t Wapen van 
Zundert voor de seniorenmiddag van 2018.

Op dinsdag 30 oktober 2018 was het tijd voor het veldavondje voor 
de veldploeg van Helpt Elkander bij Sportcafé De Cup. Hierbij een 
aantal foto’s van deze gezellige avond!

seniorenmiddag

veldavondje
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Hoe heet je? Stigh Krijnen

Hoe oud ben je? 10 jaar. 

Wat zijn je hobby’s? Tennis, aan de wagen 
helpen.

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

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

Welke wagen vind je het allermooist? Waarom 
vind je dat? We hangen de clown uit. Hij was 

mooi en hij had ook een leuk melodietje.
 
Wat vind je leuker, kindercorso of groot corso? De grote corso, ik vond de 
sfeer het leukst.

Wat doe je het liefst bij het kinderkot? Dat hebben we niet meegedaan.

Waar kijk jij de optocht op corsozondag? Met Tim van Oers aan het 
Oranjeplein.

Wat doe je meestal op corsomaandag? Eerste dag naar school.

Wat is je favoriete kleur bloem? Salsa en White Aster.

Wat is het allerleukste dat je al hebt meegemaakt bij Helpt Elkander? 
Thema avond (de ballonnen van elkaar kapot prikken).

Wat wil je later graag nog gaan doen bij Helpt Elkander? Het team helpen 
en ontwerpen met Louisa Joosen.

Wat vind je van de wagen van vorig jaar? Super, mega mooi.

Wat vond je de mooiste kant van de wagen, de binnenkant of de buitenkant?  
Buitenkant omdat het heel mooi was met al die printplaten.

HE-kidz
Hoe heet je? Zitah Krijnen

Hoe oud ben je? 12 jaar. 

Wat zijn je hobby’s? Voetballen en dwarsf luit 
spelen en natuurlijk aan de wagen komen helpen.

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

Wat vind je het leukste om te doen bij Helpt 
Elkander? De printplaten maken en bloemen tikken.

Welke wagen vind je het allermooist? Waarom vind je dat? Helpt Elkander. 
Ik vond de wagen heel cool met alle lichtjes en de bewegingen..
 
Wat vind je leuker, kindercorso of groot corso? De grote corso, ik vond de 
sfeer het leukst.

Wat doe je het liefst bij het kinderkot? Dat hebben we niet meegedaan.

Waar kijk jij de optocht op corsozondag? Op het Oranjeplein en Den Bels 
met papa en familie van Louisa.

Wat doe je meestal op corsomaandag? Eerste dag naar school gaan.

Wat is je favoriete kleur bloem? De Esli, die vielen voor mij in het 
corsoweekend het meest op.

Wat is het allerleukste dat je al hebt meegemaakt bij Helpt Elkander? Op 
vrijdagavond de surprise avonden.

Wat wil je later graag nog gaan doen bij Helpt Elkander? Het team blijven 
helpen.

Wat vind je van de wagen van vorig jaar? Super mega mooi en mooie 
techniek.

Wat vond je de mooiste kant van de wagen, de binnenkant of de buitenkant?  
Ik denk toch wel de binnenkant want het gezicht was prachtig.

Op deze pagina is het woord aan onze HE-kidz. Dit keer leren we 
Stigh Krijnen en Zitah Krijnen kennen!
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Met een opkomst van 28 
personen, ongeveer even veel 
mannen als vrouwen, was 
het een geslaagde avond. Er 
werd verzameld bij de loods, 
waarna voor de mannen een 
programma bij ‘t Wapen van 
Zundert georganiseerd was 
en voor de vrouwen een 
programma bij De Leeuwerik. 
Wat de buurtleden van 
tevoren niet wisten, is dat de 
mannen en de vrouwen een 
identiek programma volgden 
en ze eigenlijk tegen elkaar 
streden.

Het programma bestond uit een 
fotoquiz waarbij de juiste namen 
zowel bij afbeeldingen van make-
up artikelen als bij afbeeldingen 
van gereedschappen gezet moesten 

worden. Ook werd er gesjoeld, 
gedart en een kaartenhuis gebouwd. 
Bij deze laatste opdracht was men 
creatief, maar niet origineel. Zowel 
de mannen als de vrouwen kwamen 
op het idee om de kaarten met tape 

aan elkaar te plakken om 
zo een hoog en stevig 
kaartenhuis te maken! 
Daarnaast waren er 
nog 2 spellen waarbij 
teamwork belangrijk 
was. Een teamlid moest 
een verhaal doorlezen, 
waarna deze zo compleet 
mogelijk doorverteld 
moest worden aan 
het volgende teamlid. 
Het aantal juiste 
steekwoorden dat het 

laatste teamlid wist op te noemen 
was bepalend voor de score. Bij 
het andere teamspel kregen vier 
personen zowel een letter op 
hun buik als op hun rug. Hiermee 
werden steeds woorden van vier 
letters gevormd die bij de gegeven 

omschrijving hoorden.

Nadat alle opdrachten waren 
uitgevoerd gingen ook de mannen 
naar De Leeuwerik. Hier werden de 
scores vergeleken en bleek het dat 
de vrouwen beter waren geweest 
bij het uitvoeren van de opdrachten. 
Dit betekende een voordeel in het 
finalespel! In de finale moesten 
de teams een IKEA-kast in elkaar 
zetten, waarbij het team dat dit als 
snelste deed zou winnen. Omdat 
de mannen de voorrondes hadden 
verloren mochten ze hierbij geen 
gebruik maken van de handleiding.

Na een spannende finale, met twee 
gammele en gehavende kasten als 
eindresultaat, waren de mannen 
een fractie sneller. De kast was 
weliswaar niet meer bruikbaar als 
meubilair, maar hij functioneerde 
enigszins naar behoren. Al met al 
was het een leuke en geslaagde 
avond!

Dit jaar heeft de activiteitencommissie voor het eerst een heuse 
mannen- en vrouwenavond gehouden. Deze vond plaats op 
zaterdag 9 februari.

m/v avond
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Knollen
In oktober en begin november zijn 
de knollen gerooid. (Voor de niet 
kenners: uit de grond gehaald!) 
Hierna zijn ze naar de schuur 
gebracht. (Voor de niet kenner: 
Dahliaknollen bewaar je droog 
en vorstvrij.) De knollen bleken 
echter niet allemaal droog genoeg 
te zijn, waardoor ze allemaal weer 
nagekeken en schoongemaakt 
moesten worden. Half februari 
werden de knollen gesplitst. (Voor 
de niet kenners: een knol wordt in 
stukken gescheurd zodat je van 1 
knol meerdere knollen kunt maken.) 
Toen de knollen aan hun laatste 
weken in de grond bezig waren 
kwam de knollenverkoop ook weer 
op gang. (Voor de niet kenner: het 
verkopen van knollen!)

Voorwerk
In de kerstperiode hebben 
we langs het voorveld veel 

snoeiwerkzaamheden verricht. Er 
zijn maar liefst 12 aanhangers naar 
de milieustraat gebracht. (Voor de 
niet kenners: het is niet zo dat wij 
12 aanhangers naar de milieustraat 
hebben gebracht, maar de inhoud 
van 12 aanhangers met daarin het 
snoeihout dat we over hadden van 
het snoeien.) Dit was ook wel nodig 
omdat we in 2019 terugverhuizen 
naar het voorveld. (Voor de niet 

kenners: Het voorveld is 
vooraan de akker en het 
achterveld… U raadt het 
al.)

Kleuren
Het ontwerp van 2019 
vraagt om specifieke 
kleuren en dat betekent 
voor de bloemenmannen 
een enorme uitdaging. 

Hierbij wordt er vanuit de veldploeg weer een overzicht gedeeld 
van wat er de afgelopen periode allemaal rondom het veld gebeurd 
is.

veldnieuws

Het ruilen kwam dan ook al vroeg 
op gang. (Voor de niet kenner: Als 
je zelf de goede kleur bloemen 
niet hebt ruil je de kleuren die je 
niet nodig hebt voor de goede 
kleuren. Dat ruilen doe je met 
andere buurtschappen.) Eén soort 
zalm wilden we graag hebben maar 
daar was niet meer aan te komen. 
(Voor de niet kenner: zalm is niet 
de vissoort maar een kleur van de 
dahlia. Zeg maar de zalmkleur!) 
Na het nodige speurwerk hebben 
we toch nog 70 knollen kunnen 
bemachtigen, zodat we konden 
beginnen met stek trekken. (Voor 
de niet kenner: stek trekken is een 

proces binnen de plantenteelt dat 
bij eenieder wel bekend is!)

Nieuw lid
Binnen de veldcommissie is het 
secretariaat in handen gekomen 
van Ron Schijfs. (Voor de niet 
kenner: Ron is de buurtgenoot 
die zo ongeveer het minst van de 
dahliaoogst af weet. Het is dus wel 
noodzaak dat hij dit verslagje leest 
zodat hij iets meer op de hoogte is.) 
Mocht uzelf iets willen gaan 
betekenen voor het bloemenveld 
dan kunt u zich melden bij Krisjan 
van Ostaayen of een mailtje sturen 
naar veld@helptelkander.nl.
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Ook in deze editie is er weer gezellig gebuurt tussen een veldwerker 
en een bouwer. Ditmaal waren we welkom in de Pauwstraat. Rinus 
Talboom en Stef van Dongen kennen elkaar na vandaag stukken 
beter.

Stef en Rinus kennen elkaar 
van gezicht. Rinus komt in de 
bouwperiode regelmatig in de tent 
kijken van Helpt Elkander. Stef is 
vooral in de tent aan het werk, daar 
zien ze elkaar dan ook. 

Rinus denkt dat Stef dikwijls in de 
tent is en alles wat voor handen is 
doet. Dit klopt, Stef probeert zeker 
2x per week een avond naar de tent 
te komen. Hoe dichterbij het corso 
is, hoe fanatieker Stef wordt. Stef 
weet dat Rinus veel op het veld 
bezig is, maar hij heeft geen idee 
wat Rinus allemaal doet daar. Rinus 
denkt gemiddeld 60 uur in de week 
bezig te zijn met het bloemenveld. 
Zoveel had Stef niet verwacht! Ook 
in deze tijd van het jaar is Rinus bijna 
dagelijks op het veld te vinden. Het 
is heel intensief om een goed veld 
voor elkaar te krijgen ieder jaar. 

Rinus was vanaf kinds af aan al actief 
bezig met het corso. Zijn ouders 
waren beide echte corsofanaten, 
zo heeft zijn vader buurtschap 
Tiggelaar mee opgericht. In 1977 is 
Rinus begonnen bij Helpt Elkander, 
dit was nog bij de Tops. Toen Rinus 
in 1988 in het bestuur kwam heeft 
hij het initiatief genomen om een 
veldploeg op te zetten. Het was 
altijd gezeur om mensen te regelen 

voor het onderhoud en het plukken. 
Tot de dag van vandaag werkt 
deze opzet nog erg goed! Stef zijn 
ouders zijn nooit echt fanatiek 
geweest binnen het corso. Vroeger 
ging Stef graag naar het kinderkot, 
dit was gemakkelijk omdat de tent 
van Helpt Elkander toen nog bij 
hem in de straat stond. Daarna is 
hij begonnen met tikken en zo is 
Stef elk jaar steeds meer komen 
doen bij de buurt. Hij zit ook in de 
activiteitencommissie. 

Voor Stef zijn gezelligheid en 
ontspanning de belangrijkste 
redenen om met het corso mee te 
helpen. Het leuke aan het helpen in 
de tent is dat de groep heel divers is, 
zo spreek je ook eens andere mensen 
dan alleen je vriendengroep. Ook 
met het bouwersweekend gaat Stef 
graag mee. Rinus vindt het sociale 
gebeuren en het willen presteren 
het belangrijkste. Hij is erg trots 
op wat we samen als buurt hebben 
gepresteerd in al die jaren. 

Beide mannen vinden bijna alle 
werkzaamheden leuk om te doen 
en een hekel hebben ze nergens 
aan. Het lassen aan de wagen vindt 
Stef het leukste om te doen in de 
tent. Maar ook kartonnen, plakken 
en tikken doet hij erg graag. Zolang 

gebuurt het maar gezellig is! Ook Rinus doet 
bijna alle werkzaamheden op het 
veld, hij is er altijd mee bezig. 

Op de vraag of ze elkaars 
werkzaamheden interessant vinden 
antwoordt Stef: “Zolang het goed 
weer is, lijken alle werkzaamheden 
op het veld mij leuk om te doen”. 
Met regen lijkt Stef het niet leuk om 
buiten bezig te zijn. Rinus heeft ook 
regelmatig in de tent meegeholpen, 
eigenlijk doet hij alles wel in de 
tent. Alleen het lassen niet. Ik hoef 

niet alles te kunnen, zegt Rinus. 

De wagen ‘Mother Nature’ van 
afgelopen jaar vonden Stef en 
Rinus beide een mooie wagen. Ze 
zijn het erover eens dat die best 
1e had mogen worden. Stef voegt 
er nog aan toe dat het ook een erg 
leuk bouwjaar is geweest. Dit jaar 
vinden beide het een aparte wagen; 
zoiets heeft nog niet eerder in het 
bloemencorso meegereden. Het 
zou zomaar eens verrassend kunnen 
uitpakken.

Uitleg/veranderingen ontwerp
• Het ontwerp is naar vijf wagens 

afgeslankt. Dit omdat de eerste 
twee wagens twee foetussen 
waren die wat vorm betreft heel 
dicht bij elkaar lagen. Daarom 

is besloten om er één te laten 
vervallen.

• De achterste wagen wordt het 
grootst; ongeveer 7 à 8 meter 
hoog. De rest wordt stapsgewijs, 
volgens een groeicurve kleiner.

Op 25 februari 2019 was de eerste bouwvergadering voor 
‘Babysteps’. Deze vond plaats bij café ’t Zonneke. Er waren 23 
buurtgenoten aanwezig.

bouwvergadering
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• De onderstellen komen niet in het 
zicht, eventueel wegwerken met 
dekentjes of speelgoed.

• Onderstel 4 wordt een 
brugconstructie zodat er hier ook 
geen onderstel zichtbaar is.

• De achterste staande baby heeft 
geen loopwagentje nodig, 
het moet constructietechnisch        
mogelijk zijn om deze zonder 
wagentje rechtop te laten staan.

• De vijf onderstellen zijn geregeld. 
De voorste wagen wordt gebouwd 
op een klein onderstel van 
buurtschap Poteind. De tweede 
wagen wordt gebouwd op het 
onderstel van de Wakawe. De 3e 
wagen wordt gebouwd op het 
onderstel van buurtschap ‘t Stuk. 
De 4e wagen wordt gebouwd 
met een brugconstructie op een 
eigen achteras die we nog hebben 
en op een vooras overgenomen 
van buurtschap Schijf. De laatste 
wagen wordt gebouwd op ons 
eigen onderstel. 

Constructie
• Wagen vijf wordt het grootst en 

dit is, samen met wagen 4, ook 
het meeste werk wat constructie 
betreft. Met deze wagens gaan 
we dan ook beginnen.

• Wagen vier wordt een 
brugconstructie, we proberen de 
vorm weg te hangen en dan de 
constructie erin te bouwen.

• De meeste constructie kunnen we 
bouwen met de kokers en balken 
die we nog hebben liggen. Verder 
kan er vooral gebruik gemaakt 
worden van buizen, formaat 
steigerpijp.

Vormgeving
• We gaan weer met schenkels 

werken. We moeten ervoor 
zorgen dat als de tent staat, er 
meteen begonnen kan worden 
met schenkels buigen.

• Hoe dicht de schenkels op elkaar 
komen moet bekeken worden; 
hoe groter de vorm des te verder 
de schenkels uit elkaar kunnen. 

• Het uittekenen van de schenkels 
gaan we weer doen d.m.v. 
projecteren op karton. Dit werkte 
vorig jaar sneller en nauwkeuriger 
dan uittekenen op de grond.

• Er moet gekeken worden of 
we tafels kunnen maken om de 
kleinere schenkels op te buigen, 
dan hoef je niet constant op de 
grond te werken.

• De schenkels van armen, benen 
en hoofd zijn in principe voor elke 
baby hetzelfde, alleen worden 
ze steeds kleiner. De schenkels 
dienen op de wagen in elkaar 
gezet te worden en dan dienen 
de gewrichten ertussen gemaakt 
te worden. De gewrichten zijn 
wel overal anders, want dit is 
afhankelijk van de stand van de 
baby’s.

• Handen en voeten worden 
waarschijnlijk van tempex 
gemaakt; deze zijn waarschijnlijk 
te klein om uit te lassen.

• Het aantal schenkels zal 
vergelijkbaar zijn met 
‘Aangeslagen’ van twee jaar 
geleden.

• De gezichten worden 
waarschijnlijk ook lastig om uit te 
lassen, deze moeten we eventueel 

van tempex maken.
• De onderstellen komen niet in het 

zicht. Wagen drie en vijf krijgen 
waarschijnlijk een dekentje over 
het onderstel. Bij wagen twee 
wordt het onderstel weggewerkt 
in de twee handen die de baby 
vasthouden. Wagen vier heeft 
door de brugconstructie geen 
onderstel in het zicht.

• Luiers maken we met foam, dan 
hoeft de ‘poep’ niet volledig 
uitgelast te worden. Wel moeten 
we aan foam zien te komen.

Geluid
• Iedere wagen heeft een eigen 

geluid, dit hoeft niet heel hard te 
gaan.

• Het geluid moet naar de zijkanten 
gericht worden zodat het geluid 
van de wagens elkaar het minst 
overstemt.

• De speakers kunnen in de vorm 
gebouwd worden indien dit niet 
storend is.

• Omdat we geen aggregaten 
kwijt kunnen zullen we moeten 
proberen met accu’s te gaan   
werken. Hiermee al op tijd gaan 
testen om te zien wat mogelijk is.

Rondvraag
• Voldoen alle onderstellen aan de 

eisen? In principe wel, wellicht 
dient er hier en daar nog wat 
aangepast te worden.

• We moeten navragen hoeveel 

begeleiders er bij de kleine 
wagentjes moeten lopen. Volgens 
het handboek optocht moeten 
er per wagen vier begeleiders 
meelopen (inclusief rondprater). 
Dan zouden we 20 begeleiders 
nodig hebben.

• Wanneer kunnen we de 
maquette verwachten? De 
maquettepresentatie voor de 
buurt is in ieder geval voor de 
Aardbeienfeesten, waarschijnlijk 
een week nadat de tent staat.

• Waar komt het trappenhuis te 
staan? Waarschijnlijk aan de 
zijkant van de steiger in de zijtent.

• Komen er alternatieve materialen 
op de wagen(s)? Er komt wel wat 
alternatief op, zoals bijvoorbeeld 
de wenkbrauwen en sluitspelden 
aan de luiers.

• Krijgen alle baby’s een mutsje op? 
Ja, behalve de foetus. Het maken 
van haren is niet te doen, vandaar 
de mutsjes.

We zoeken mensen voor de 
aansturing van de werkgroepen 
vormgeving, constructie en 
schenkels/projecteren. De bedoeling 
is dat deze mensen met elkaar 
overleggen wat er nodig is, zodat we 
niet stilvallen en zodat de schenkels 
worden gemaakt die op dat moment 
nodig zijn. Heb je interesse, laat 
dit even weten aan Peter van Oers 
(bouwwagen@helptelkander.nl) of 
Lars Havermans.
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Op 19 januari heeft Helpt Elkander met één team deelgenomen aan 
het Corso Zundert Zaalvoetbaltoernooi.

voetbaltoernooi

Dit toernooi werd voor de vierde 
keer door buurtschap Rijsbergen 
georganiseerd en Helpt Elkander 
deed hier voor het eerst aan mee. 
Met 8 spelers stonden we al op tijd 
klaar en er was ook een heuse coach 
aanwezig. Toen de voetbalkleren 
aangetrokken werden bleken deze 
al even in het bezit te zijn van de 
buurt. De groene shirts hadden 
een retro design en waren erg 
onderscheidend. De coach had ook 
een retro trainingspak aan met z’n 
shirt in zijn broek waardoor het 
team in stijl aan de wedstrijden 
begon. 

Er zijn zeven wedstrijden gespeeld, 
waarvan er één verloren, vier 
gelijk gespeeld en twee gewonnen 
werden. Eén van de gewonnen 
wedstrijden was tegen de 
Veldstraat; het team vreesde hier 
voor een verloren 
wedstrijd maar na 
een zenuwslopende 
wedstrijd won HE 
met 1-0. Ook maakte 
Anouk in een andere 
wedstrijd een goal 
vanaf eigen helft, 
wat in principe niet 
telt, maar door het 
aanraken van de bal 
door de keeper telde 
de goal wel. 

De laatste wedstrijd kreeg een 
wending door Casper en Stef. 
Casper en Stef hadden afgesproken 
om bij een voorsprong een eigen 
doelpunt te maken, zodat ze 
penalty’s konden nemen. Je raadt 
het al, we stonden 2-1 voor en Stef 
speelt de bal naar Casper (keeper) 
met het doel om een eigen goal te 
maken, maar Casper pakt de bal, dus 
geen goal. Vervolgens zet Casper 
dit wel recht door over een bal te 
springen, waardoor er toch nog een 
goal viel. Het was daarmee 2-2 en 
het fluitsignaal klonk. Penalty’s! 
Tijdens de penalty’s werden een 
paar kanonkogelballen van Casper 
afgevuurd, waardoor de keeper 
bijna een stapje opzij wilde doen. 
Uiteindelijk zijn de penalty’s door 
HE gewonnen waardoor we 15de 
van de 24 geworden zijn.

Er waren daarbij heel erg veel leuke 
spelletjes die de kids konden doen, 
zoals pakjes door de schoorsteen 
gooien, daklopen, pepernotenrace 
en op het dak klimmen. De kinderen 
vonden alles zo leuk, dat veel van 
hen alles een tweede keer wilden 
doen. Ineens waren daar de pieten, 

die samen met de kinderen de 
spelletjes wilden doen. Ze hebben 
zelfs met de stoomboot gevaren. 
Om 15:30 werden de cadeautjes en 
de snoepzakken uitgedeeld door de 
pieten en om 16:00 was het alweer 
tijd om naar huis te gaan. Het was 
een geslaagde middag!

Op 21 november 2018 brachten de pieten een bezoek aan de kids 
van Helpt Elkander

pietengym
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“Ik zal me eerst even kort 
voorstellen, ik ben Bjorn Verheijen, 
37 jaar, samenwonend met Mieke, 
vader van Mees (3 jaar) en Sterre 
(10 maanden). Regelmatig in de 
corsotent te vinden van begin 
tot eind; ik ben erbij tijdens het 
opbouwen van de tent, de bouw van 
de wagen en het weer afbreken. Ik 
ben ook actief voor de werkgroep 
activiteiten en werkgroep 
ontwerpkeuze. Hierdoor ben ik toch 
wel het gehele jaar bezig met corso. 
Andere hobby’s van mij zijn darten, 
Feyenoord en fitnessen.

Als klein mannetje heb ik vaak 
meegedaan aan kindercorso, en 
ik werd ook regelmatig door mijn 

ouders (Johan en Anita Verheijen) 
mee naar de corsotent genomen. 
Hier kon ik dan bierdopjes tikken, 
spijkers uit pallets halen en als de 
wagen dan verder was gevorderd 
mocht ik ook mee op de wagen 
om aan de slag gaan met papier 
maché, oftewel pappen; kranten 
van lijm voorzien en aangeven aan 
de plakker. 

Zo’n 3 of 4 weken voor corso, op een 
regenachtige avond met onweer, 
mocht ik ook mee naar de corsotent 
samen met mijn oudere zus (Ilona). 
Die avond kon ik ook aan de slag 
met papier maché. Ik mocht samen 
met Michel van Ostaaijen de steiger 
op en kon bij hem pappen. Dat 

Bjorn Verheijen blikt terug op bouwjaar 1992, waarin Helpt 
Elkander de wagen Torso Contrapposto bouwde, een ontwerp van 
Ad Hereijgers en Roel Wassenaar.

terugblik was op de 2de steiger. 
Toen we bovenop 
de tweede steiger 
waren aangekomen 
gingen we ons plekje 
opzoeken. Ik weet nog 
dat ik de plek waar we 
gingen plakken maar 
moeilijk kon bereiken. 
Ik had een groot blok 
tempex vast, wat straks 
als tafeltje zou dienen 
om de kranten op te 
plakken. Ik wist dat 
achter waar ik stond 
een gat was, maar omdat ik op 
dat moment geen goed overzicht 
had, heb ik uit automatisme een 
stap naar achteren gezet om mijn 
gezichtsveld te vergroten. Toen ben 
ik achterover in het gat gevallen. 

Ik ben van +/- 7 meter naar beneden 
gevallen en heb in mijn val een 
steigerpijp geraakt vlakbij mijn 
oog onder mijn wenkbrauw. Dat 
ik de steigerpijp heb geraakt, 
heeft uiteindelijk mijn leven gered. 
Hierdoor ben ik namelijk op mijn 
rug en achterhoofd op de grond 
terecht gekomen. Ik heb 2 weken 
in het ziekenhuis gelegen met een 
zware hersenschudding en ik mag 
van geluk spreken dat ik het heb 
overleefd. Want het had ook anders 
kunnen aflopen. 

Ik ben uiteindelijk een week voor 
corso uit het ziekenhuis ontslagen 
en ben met het prikken en tikken 
nog wel in de even in de corsotent 
geweest om te kijken hoe het met 
de wagen ging. Je bent dan toch 

benieuwd hoe de wagen eruit 
komt te zien. Op corsozondag heb 
ik de optocht nog wel gezien in de 
Veldstraat, maar alleen de eerste 
doorkomst. Daarna moest ik mijn 
rust pakken. Dat alles was toch nog 
wel te intensief. Ik hoorde toen 
we thuis waren dat we de 1ste 
prijs hadden gewonnen met Torso 
Contraposto!!! Van het feest heb 
ik verder weinig meegekregen. 
Ik wilde er graag bij zijn, maar 
aangezien mijn gezondheid op 
dat moment even belangrijker 
was moest ik veel rusten. Gelukkig 
heb ik geen angst of hoogtevrees 
overgehouden aan mijn val uit de 
steigers. Ik bouw nog steeds ieder 
jaar met veel plezier aan de wagens 
van buurtschap Helpt Elkander.

Door mijn val van de steiger is 
uiteindelijk de veiligheid van de 
steigers van onze buurtschap sterk 
verbeterd. Ik denk dat wij een van de 
veiligste steigers en misschien zelfs 
wel een van de veiligste corsotenten 
van Zundert hebben.”
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Op zaterdag 13 oktober 2018 werd na een jaar afwezigheid het 
darttoernooi van Helpt Elkander weer gehouden, ditmaal bij Café-
Zaal Victoria.

darttoernooi

Met een vijftiental deelnemers 
werd er gestart. Zij werden na 
de poulefase verdeeld over een 
winnaars- en verliezersronde. 
Gedurende de avond werd het 
aanwezige HE-volk zo ongeveer 
verdubbeld door instromende 
belangstellenden en het werd een 
gezellige avond met elkander.

De winnaarsfinale werd gespeeld 
tussen Kevin Jansen en Etienne 
Hereijgers. Kevin gooide een zeer 
“steady” partij en wist de finale dan 
ook te winnen. Hiermee werd hij de 
tweede van de familie Jansen (na 
een eerdere overwinning van zus 
Amanda) die de HE-dartbokaal in 
ontvangst mocht nemen. Ook een 
bierkaart hoorde bij de eerste prijs; 
deze was door HE gewonnen met de 

loterij van het jaarlijks door Klein-
Zundertse Heikant georganiseerde 
Dahlia Dartstoernooi. Milan Elst 
behaalde nog de winst in de 

verliezersronde.

Met weer een jaar 
trainingsmogelijkheid 
in het verschiet is 
volgend jaar het aantal 
deelnemers hopelijk 
weer wat hoger om er 
een minimaal net zo 
spannende en gezellige 
avond van te maken. 
Alle deelnemers en 
kijkers bedankt, en 
Kevin gefeliciteerd!

Kan jij alle ‘Babysteps’ gerelateerde woorden vinden in deze 
woordzoeker?

woordzoekerBabysteps
Naam ______________________ Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

R G J G O Q O R E H E
G R O E I U L E U M B
P A A L S Y O I A A G
W I E G W B M M B N F
Y C O R E V A Y Q L R
Q Q C K N F F B E L I
K L E E F O R S N B R
V I P M O E P D N T E
K O Q N I O A P A P G
L X S U N E P P A T S
D O L T N T U T J E L

BABYFOON FLES GROEI

KIEKEBOE LOPEN LUIER

MAMA PAPA SLAAP

STAPPEN TUTJE WIEG

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

woordzoekermaken.nl http://www.woordzoekermaken.nl/print.php?t=Babysteps&w...

1 of 1 09/04/2019, 19:18

BABYFOON

FLES

GROEI

KIEKEBOE

LOPEN

LUIER

MAMA

PAPA

SLAAP

STAPPEN

TUTJE

WIEG



30 31

bingo, het velduitje, het dagje uit 
met de buurt en de sfeeravonden 
in de tent. Ze vinden het wel heel 
knap dat er zo veel georganiseerd 
wordt en dat er elke keer weer 
leuke stukken in de Tam Tam staan. 
Deze lezen ze dan ook helemaal.

Tijdens het corsoweekend kijken ze 
eerst de optocht en gaan daarna 
nog even naar de veiling. Door het 
drukke weekend gaan ze op zondag 
op tijd naar huis, om op maandag 
nog gezellig op stap te gaan met 
“de zonnebloem”. Heel wat jaren 
hebben ze de optocht vanaf de 
tribune gezien, maar de laatste 
jaren kijken ze in de Molenstraat 
tussen de veiling en de Zonnewende 
of in de Manderslaan.
 
Qua wagens ziet Coby graag 
figuranten op of bij een wagen. 
Ze zijn zelf ook figurant geweest 
bij Pazar Alani, en John ook op 

Spelende Gedachten. Helaas 
gooide de gebroken arm van John 
roet in het eten bij Aangeslagen, 
anders hadden ze daar ook graag 
gefigureerd. Over een themajaar 
heeft John de mening dat het voor 
Van Gogh wel kan, maar verder 
geeft hij de voorkeur aan een vrije 
keuze voor de ontwerpers. Over 
hun favoriete wagen hoeven ze niet 
na te denken, beide: “De Boom van 
Jesse”. 

Al met al zijn ze meer dan 35 jaar 
actief bij Helpt Elkander en ze zijn 
ook erg trots op de buurt. Vooral 
de gezelligheid en het respect 
tussen alle buurtleden, maakt niet 
uit welke leeftijd of taken iemand 
doet, vinden ze erg bijzonder.

Voor de volgende Tam Tam kiest 
Coby het nummer 150. We zijn 
benieuwd wie dat zijn!

John is in 1960 in Zundert 
komen wonen. Zijn ouders 
hadden toen in de Molenstraat 
een snoepwinkel (Meurs); later 
is dit een kruidenierswinkel 
geworden (Klimop). Omdat hij 
in de Molenstraat woonde is hij 
een paar keer bij de gelijknamige 
corsobuurtschap gaan helpen. Coby 
is in Indonesië geboren en was 
ongeveer 4 maanden oud toen ze 
naar Nederland verhuisde. Daar is 
ze meteen in Zundert gaan wonen. 
John komt uit Goirle en heeft ook 
nog in Roosendaal gewoond. 

Voordat Coby met pensioen ging 
heeft ze als caissière en bij de 
gemeente in Breda gewerkt. John 
heeft aan de grens gewerkt. In 1972 
is hij in Rotterdam gaan werken 
bij een Zwitsers bedrijf. Ze zochten 
daar een declarant. Zes jaar later 
is hij met een aantal collega’s het 
bedrijf Helvetica gestart. Ook hij is 
nu met pensioen.

Volleybal is voor beiden een grote 
hobby geweest. John heeft lang 
in competitieverband gespeeld, 
en heeft zowat alles bij de Zuvo 
gedaan; hij is nu dan ook erelid. 
Ook met tennis zijn ze gestopt, 
maar John gaat nog wel een paar 
keer per week naar de sportschool. 
Coby is bij de KBO waar ze met een 
gezellige groep veel activiteiten 

doet. Daarnaast is koken een grote 
passie van Coby, het liefste Indische 
gerechten. Maar Helpt Elkander 
mag zeker niet ontbreken in het 
lijstje van hobby’s.

Dat begon toen ze naar de 
Kanariestraat verhuisden. De 
corsokriebels liepen bij Helpt 
Elkander op, en begin jaren ’80 
is John bij de Tops gaan helpen. 
Omdat Andre Verheijen had gezien 
hoe secuur John kon tikken, werd 
gevraagd of hij een glas-in-lood raam 
op de Boom van Jesse wilde tikken. 
Toen kreeg John de smaak van het 
bouwen te pakken en ook Coby had 
een heel gezellig weekend aan de 
steektafels dat jaar. Vanaf toen zijn 
ze gestopt met visite ontvangen om 
zelf te kunnen bouwen. Kort daarop 
vroeg Lian Coby om te helpen bij 
de catering, en dat is iets wat Coby 
nog steeds met veel plezier doet. 
John is het hele jaar door bezig met 
de activiteiten voor het veld. In de 
tent is hij graag te vinden voor de 
lichtere werkzaamheden en het 
gastheerschap wat hij met heel veel 
plezier doet. 

De laatste tijd doen ze niet zo veel 
activiteiten meer mee, helaas laat de 
gezondheid dat niet toe. Een aantal 
jaren geleden deden ze dat nog wel 
met heel veel plezier. Wanneer het 
kan, doen ze zeker mee, zoals bij de 

Ook dit keer treft het lot twee (voor de meesten) bekende 
buurtgenoten: John en Coby van Doremalen.

voorgesteld
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Coördinator zijn houdt in dat je 
samen met de secretaris ervoor 
zorgt dat alles goed loopt in alle 
werkgroepen van de commissie. 
Waar je precies allemaal mee 
aan de slag wilt gaan binnen de 
commissie, kun je in overleg met de 

secretaris bepalen. Ben je flexibel 
en wil je een steentje bijdragen in 
het op de hoogte houden van de 
buurtgenoten? Neem dan contact 
op met onze secretaris Marlou 
voor meer informatie, via info@
helptelkander.nl.

Na een uitleg over de bouwplaats 
van Bas Noorden en een woordje 
van onze voorzitter Kevin Jansen, 
werd er onder het genot van 
een glas champagne geproost bij 
Tenniscentrum De Leeuwerik.
Even later werd het dan toch tijd 
voor een leuke bezigheid. Dit jaar 
was er een quiz in elkaar gezet waar 
men geluidsfragmenten 
kreeg te horen en 
het daarbij horende 
TV-/radioreclame, tv-
programma of lied 
moest raden. Ook was 
er nog een ronde waar 
men de tekst (volgende 
zin) van een liedje 
moest afmaken. Alle 
deelnemers (ongeveer 

vijftig) hadden zichzelf in teams 
opgedeeld en deze quiz schriftelijk 
vol enthousiasme voltooid. 
Uiteraard werden de winnaars 
“beloond naar werken”. Vele uren, 
drankjes en hapjes later gingen 
de deuren dicht en zijn alle ogen 
definitief gericht op 2019. Op het 
nieuwe jaar, PROOST!

We zijn op zoek naar een nieuwe coördinator voor de commissie 
informatievoorziening! Deze commissie is binnen buurtschap Helpt 
Elkander verantwoordelijk voor onder andere deze Tam Tam, de 
website, onze social media kanalen, de nieuwsbrief en de fotografie.

Op zaterdagavond 5 januari 2019 werd de jaarlijkse nieuwjaarsborrel 
georganiseerd, om met elkaar het (corso)jaar 2019 in te luiden.

coördinator gezocht

nieuwjaarsborrel
21 buurtgenoten, verdeeld over 5 teams, trokken op zaterdag 30 
maart Zundert in voor de foto puzzeltocht.

fototocht

De opdracht was om zoveel 
mogelijk locaties te vinden en 
hier de teamcaptain op de foto te 
zetten. Van de 80 foto’s werden 
er 51 locaties gevonden door de 
verschillende teams. Om 22.00 uur 
werden de laatste foto’s gestuurd en 
kon de jury de eindscore berekenen. 
Deze werd bij terugkomst bij café 
Victoria bekend gemaakt. De scores 
bleven tot 21.00 uur erg dicht bij 
elkaar, maar hierna bleef Team 3 
iets achter waardoor ze op een 5e 
plaats eindigden. Als 4e eindigde 
Knoerten, en E10 kwam dankzij 
het bonuspunt op foto 81 op het 
podium. Halve Bril leek op het eind 
de winst binnen te gaan halen, maar 
dankzij een sterke eindsprint klom 

team Christel in het laatste kwartier 
van plek 4 naar de overwinning! Na 
de prijsuitreiking werd er nog stevig 
gediscussieerd over de locaties en 
nagepraat onder het genot van 
enkele drankjes.
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3 mei  Voorbereidingen tent zetten 

4 mei  Corso kick-off

11 mei  Bierproeverij

25 mei  Kind en gezin voorjaarsactiviteit

31 mei  Maquettepresentatie

10 juni  Dahlia dart toernooi 

23 juni  Corso zonder grenzen 

7 juli  Boerendart

10 augustus Buurtbarbecue

activiteitenkalender
Wij bedanken onze sponsors voor hun bijdrage. Mede dankzij hen 
kunnen we in 2019 de wagen ‘Babysteps’ 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

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

Sponsors en begunstigers

sponsors




