


2 3

WIJ DRUKKEN EN PRINTEN OP GROENE ENERGIE!

VOOR AL UW 
DRUKWERK

KRANTEN | POSTERS | MAPPEN | FOLDERS
VISITEKAARTJES | FLYERS | STICKERS

BROCHURES EN MEER

EEN CO2 UITSTOOT 
BESPARING VAN 

ONGEVEER 150 TON 
PER JAAR!

HET DAK TELT 944 
ZONNEPANELEN

WWW.DRUKKERIJVORSSELMANS.NL
ZUNDERT  |  TEL 076 206 06 02  |  DRUKKERIJ@DRUKKERIJVORSSELMANS.NL

GOED VOOR EEN 

ENERGIEOPWEKKING 

VOOR ONGEVEER 150 

HUISHOUDENS

Beste buurtgenoten,
Het is alweer augustus, lekker zonnig weer en de meesten nemen 
vakantie om eens goed uit te rusten. Of je gaat de corsotent in of 
het bloemenveld op. Want we zitten langzamerhand alweer in de 
laatste weken voor ons corso.

Babysteps begint voorzichtig aan 
vorm te krijgen, maar er moet 
nog wel een hoop werk verzet 
worden om deze creatie van Louisa 
en Karel, bestaande uit 5 kleine 
wagens, op straat te zetten, zoals 
zij deze voor ogen hebben. En op 
het bloemenveld wordt naarstig 
gewerkt want naast de dahlia’s 
groeit het onkruid ook goed met dit 
weer. En moeten de bloemen, die 
welig tieren, geplukt worden.

Babysteps, het begin van een 
nieuw leven, elke keer weer een 
stapje verder in de ontwikkeling. 
En  daarmee gaat Helpt Elkander 
ook verder in haar ontwikkeling. De 
nieuwe lichting bouwers leren zich 
nieuwe vaardigheden aan en zijn 
niet bang om verantwoordelijke 
taken op zich te nemen.

Dus over de toekomst hoeven we 
ons geen zorgen te maken.

Wij hebben toch nog tijd kunnen 
vrij maken om een nieuwe Tam 
Tam in elkaar zetten. Deze staat 
weer vol met interviews, verslagen 
en de vaste rubrieken. Wij wensen 
iedereen veel leesplezier en hopen 
jullie te mogen begroeten in de tent 
of op het bloemenveld. Want om in 
Helpt Elkander termen te blijven, 
“vele handen maken licht werk”. 

De Redactie

voorwoord
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velduitje

Ook dit jaar was er een velduitje 
gepland en ging de reis naar Leiden. 
Om 8 uur vertrokken we en zonder 
oponthoud kwamen we al snel 
aan bij de chocoladefabriek van 
Frits van Noppen. Onder het genot 
van een bakje koffie of thee (en 
een heerlijk bonbonnetje), kregen 
we na het zien van een film ook 
te zien hoe de chocoladebonbons 
gemaakt worden. Uiteraard moest 
alles geproefd worden en dat was 
vooral erg lekker. Ook werd er een 
chocoladekoe gemaakt tussen alle 
proeverijen door. 

Nadat de winkel was leeggekocht 
was het weer tijd om verder te rijden 
voor het middagmaal. De lunch was 
lekker en de buikjes werden goed 
gevuld, hierna konden we weer in 
de bus stappen om verder te rijden 
naar de hortus botanicus in Leiden. 

In Leiden konden we vlakbij de 
hortus uitstappen en na een korte 
wandeling waren we in de hortus. 
In de hortus botanicus kon iedereen 
naar eigen inzicht een wandeling 
maken om alle planten te zien of 
lekker op het terras gaan zitten. 
In de tuin zijn wijzelf natuurlijk op 
zoek gegaan naar de dahlia en na 
enig zoek- en vraagwerk hebben 
we deze ook gevonden. 

Op ons eigen veld is het assortiment 
dahlia’s veel groter maar ook in 
Leiden hebben ze dus dahlia’s. 

Na een welverdiend drankje op 
het terras van de hortus botanicus 
werd het weer tijd om weer koers 
te zetten naar Terheijden voor een 
broodmaaltijd bij de Gouden Leeuw. 
Ook in Terheijden was de ontvangst 
goed en de maaltijd heerlijk, nadat 
de inwendige mens weer versterkt 
was kon de reis naar Zundert weer 
aanvangen. 
Rond de klok van 8 uur kwamen 
we weer in Zundert aan en konden 
we weer terugkijken op een leuke 
goedverzorgde dag en konden 
we ook weer genieten van de 
meegebrachte chocolade. 

Op het veld zijn de komende tijd 
nog de nodige werkzaamheden te 
doen en zijn we (op het moment van 
schrijven) al bijna aan het bloemen 
plukken. 
Heb je tijd en zin om ons te komen 
helpen? Kom gewoon naar het 
bloemenveld  aan de achtmaalseweg 
of meld je bij Krisjan.

Dit jaar ging het velduitje naar Leiden. Een mooie dag met veel 
gezelligheid en plezier.
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Deze keer in generaties hebben wij gesproken met een deel van de 
familie Haast, Rosa, Paul en Anouk.

Rosa komt oorspronkelijk uit 
Sprundel en was getrouwd met Theo 
Haast, afkomstig uit Rijsbergen. Ze 
is moeder van John en Paul en oma 
van Jurriën, Anouk, Debbie, Allard 
en Nele. Theo was timmerman bij 
de gemeente, samen met André 
Verheijen senior. André was al actief 
bij Helpt Elkander. Doordat Theo 
‘s middags zijn lunch at bij André 
thuis is hij uiteindelijk door André 
overgehaald om eens mee naar Helpt 
Elkander te gaan, omdat ze daar 
wel extra timmermannen konden 
gebruiken. Dit was al voordat 

Theo en Rosa getrouwd waren. Pas 
toen zij trouwden zijn ze samen 
in Zundert, op de Achtmaalseweg 
komen wonen. En zo zijn zij dus 
samen hier in de buurt gekomen. 
En van lieverlee kwamen zij steeds 
vaker. Ook toen de kinderen klein 
waren gingen ze al met hun vader 
mee, of stiekem zelf naar de tent. 
Dat ging vanzelf en dat is ook altijd 
zo gebleven. Ook toen Theo, helaas, 
met 53 jaar kwam te overlijden 
zijn de kinderen en uiteindelijk de 
kleinkinderen natuurlijk nog altijd 
naar Helpt Elkander blijven komen. 

g-HE-neratie Daarbij vertelt Rosa lachend dat van 
een appelboom geen peren vallen, 
dat is natuurlijk waar en zeker 
ook bewezen binnen deze familie, 
waarbij iedereen actief is binnen de 
buurt. 

Paul is getrouwd met Annelia en 
vader van Anouk en Allard, ook 
allemaal bekenden binnen de 
buurt natuurlijk. In het dagelijks 
leven zit Paul in de industriële 
automatisering. En al zo lang als 
hij kan heugen bouwt hij bij Helpt 
Elkander. “Het is er thuis met de 
paplepel ingegoten” merkt hij op. 
Voor Anouk en ook Allard is dit 
hetzelfde, zij hebben altijd al wel 
corso meegekregen toen ze kleiner 
waren en zijn ook vaker mee in de 
tent gaan kijken. Prikken, plakken 
en uiteindelijk natuurlijk tikken en 
lassen toen zij daar oud genoeg 
voor waren. 

Anouk is dus de dochter van Paul 
en Annelia en is 19 jaar oud. Ze 
studeert PABO- basisonderwijs aan 
Avans hogeschool. En in haar vrije 
tijd is ze ook bij ‘t Stokperdje te 
vinden waar ze vrijwilliger is. 

Op de vraag wat zij het liefste doen 
binnen de buurt is het voor Rosa 
duidelijk, zij “papt” graag. Paul 
doet het liefste iets met techniek 
of beweging, hij houdt wel van een 
technische uitdaging. En Anouk is 
het liefste aan het lassen.

Paul staat nog goed bij dat toen er 
bij “de Tops” gebouwd werd en hij 
en zijn broer John in het jaar van 

Ontmoeting aan de Nijl om 7 uur 
‘s ochtends wilden gaan kijken bij 
de tent, maar daar aangekomen 
helemaal niemand troffen. 
Iedereen was weg en de tent zelfs 
al aangeveegd. “Uiteindelijk stond 
daar wel een eerste prijs binnen” 
verteld hij met een glimlach. Anouk 
herinnert zich nog wel iets van de 
eerste keer dat ze mocht bewegen, 
het jaar van “de egel”, toen ze ‘s 
ochtends aankwamen en er nog 
een hoop getikt moest worden. 
Uiteindelijk kreeg deze wagen, 
“Geslepen” een mooie 3e prijs. Ook 
werden Anouk en Allard, toen zij 
nog wat te jong waren, wel eens 
aan de nintendo DS gezet waarmee 
ze zich dan zelf mochten vermaken 
terwijl Paul ging bouwen. De eerste 
wagen die Rosa hier in Zundert 
meemaakte was “De kat van ome 
Willem” in het jaar 1968. Dit was 
een ontwerp van Piet Adriaansen 
en kreeg uiteindelijk de 4e plaats. 
Na dit jaar was Rosa dus eigenlijk al 
gelijk verkocht. 

Ook op jongere leeftijd werd er 
al gebouwd met het kindercorso, 
waarbij Anouk opmerkt dat Paul 
altijd wel heel fanatiek was voor de 
wagentjes van zijn kinderen. En ook 
zelf hebben Paul en John wel eens 
meegedaan aan het kindercorso. 

Op de vraag van wat voor wagen ze 
het meest houden antwoord Rosa 
dat een wagen niet altijd groot 
hoeft te zijn en dat ze beweging 
altijd wel mooi vindt, Paul voegt 
daar aan toe dat hij wagens waar 
toch wel iets op te zien is, een 
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beetje theatraal, mooi vindt. Hij 
vindt iets met beweging vaak 
ook wel de mooiste. Voor Anouk 
hoeven wagens niet te veel kleuren 
te hebben, een wagen moet niet te 
bont zijn. Figuratie vinden Rosa en 
Anouk ook wel mooi, maar dat ook 
niet over de top. Paul merkt daarbij 
op dat een wagen in zijn geheel 
gewoon goed moet zijn, hij noemt 
daarbij als voorbeeld Moeders 
Kroost, “Die stond hartstikke stil 
maar dat beest keek je aan en 
dat was heel realistisch. Dat is 
bijvoorbeeld niet te vergelijken met 
een Booming city, een Gekkengoud 
of Op handen gedragen.” Maar 
deze typen wagens worden toch 
wel mooi gevonden door de 3 
generaties. 

Gedurende het tikweekend is 
het wel duidelijk dat de familie 
natuurlijk veel op dezelfde plek is 
maar toch vooral veel langs elkaar 
heen lopen. Rosa zegt daarbij 
lachend “Als ik de kinderen of de 
kleinkinderen wil zien kan ik het 
beste naar de tent gaan, er is anders 
toch niemand thuis.” 

Ze zouden het allemaal nooit willen 
missen en vinden het gewoon 
hartstikke leuk, het sociale en 
het bezig zijn met verschillende 
mensen. Het is wel duidelijk dat 
alle generaties binnen de familie 
fanatieke corsobouwers zijn en we ze 
de komende jaren waarschijnlijk nog 
veel zullen zien rondlopen in de tent. 

maatjes
Hoe goed kennen Thijs Löwensteijn en Jelle Noorland elkaar? We 
stelden ze 20 vragen.

Thijs en Jelle mochten telkens kiezen wat hun favoriet is. De Keuze van 
Thijs is vetgedrukt en die van Jelle hebben we onderstreept.
Daarna hebben ze geraden wat de ander heeft geantwoord. Aan de 
linkerkant zie je of Thijs het goed inschatte wat Jelle koos, en aan de 
rechterkant staat of Jelle het goed kon raden.

De favoriet van Thijs en 
die van Jelle

Tent zetten  of Afbreken

Cola of Sinas

Constructie of Vormgeven

Hakkedel of Bitterbal

Buigen of Lassen
Bouwen of Feesten

Chips of Nootjes

Kartonnen of Plakken

Gezelligheid of Goede Prijs

Open of Dichte wagen
Beweging of Geen beweging

Bouwen van de wagen of 

Tikweekend

Fruit of Kaasblokjes
Tikken of Kisten Sjouwen

Duwen of Figureren

Vooraan of Achteraan in de 

optocht rijden

Publieksprijs of Juryprijs

De Markt of Het Oranjeplein

Corsozondag of Corsomaand

Afterparty of Buurtfeest

Wist Thijs dit van Jelle?

  

 Wist Jelle dit van Thijs?

Dat Jelle en Thijs elkaar goed kennen mag duidelijk zijn. Met maar liefst 16 
goede antwoorden heeft Jelle het nog net iets beter gedaan dan Thijs, die 
er 15 goed had.

hulp gezocht 
corsozaterdag
Het is traditie om in het tikweekend 
op zaterdag iets leuks te organiseren 
voor de kinderen zodat de ouders 
aan de wagen kunnen werken. 
Echter redden we het dit jaar niet 
om dit weer te doen. 

Wij zoeken mensen die ons willen 
helpen met het begeleiden van de 
activiteit op deze dag (31 augustus). 
Je hoeft dus alleen deze dag 
aanwezig te zijn, mee organiseren 
mag natuurlijk altijd als je dit liever 
hebt. 

De activiteit is van 14.00 tot 17.00, 
alle hulp is welkom. Zonder extra 
handjes kunnen wij deze dag dit 
jaar helaas niet door laten gaan. 
Wil jij ons deze dag helpen, stuur 
dan een mailtje naar kindengezin@
helptelkander.nl

Alvast bedankt! Groetjes Kind en 
Gezin
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Naast de nodige constructie en 
detailtekeningen worden de wagens 
bij Helpt Elkander ieder jaar aan de 
hand van een maquette gebouwd. 
Meestal zijn deze schaal 1:20, één 
enkele keer 1:10 (Les Dames) en we 
hebben er ooit eens één verschaald 
naar 1:19 (Spelende Gedachten). Bij 
sommige buurtschappen sneuvelen 
de maquettes tijden de bouw, of 
worden ze na de bouwperiode 
ritueel verbrand of simpelweg 
weggegooid. 

Maar onze buurt vindt dat zonde en 
heeft ze steeds bewaard. Een aantal 
maquettes staan bij ontwerpers 
thuis, zoals o.a. Booming City en 
Menskracht 12. De overige zijn 
voor lange tijd op de zolder van 
de boerderij van Wim van Aert 

bewaard. Je kunt je voorstellen 
dat dat na vele jaren een hele 
verzameling is die de nodige ruimte 
in beslag neemt. Nadat Wim en zijn 
vrouw Lies overleden waren en de 
boerderij verkocht werd, moesten 
we op zoek naar een nieuwe 
opslagplaats. 
Als tijdelijke oplossing zijn 
de maquettes tussen de 
bouwmaterialen op de zolder 
van de loods opgeslagen. Dit was 
verre van ideaal en riskant voor 
beschadiging ervan.

Aangezien de maquettes tot de 
geschiedenis van onze buurtschap 
behoren heeft de commissie Historie 
zich tot doel gesteld om een goed 
onderkomen te vinden. 

maquettezolder

Één van de punten die tijdens 
het brainstormen naar voren 
kwam, was dat de maquettes 
toegankelijker moesten worden 
voor de buurtgenoten en bezoekers 
aan de tent. 

In overleg met de commissie 
Bouwplaats is er gekeken wat 
de mogelijkheden in de loods 
waren en uiteindelijk is er voor 
gekozen om een hoek van de 

zolder leeg te ruimen en daar 
een afgesloten ruimte te creëren 
waarin de maquettes opgeslagen 
en tentoongesteld kunnen worden. 
Aan de voorzijde moest een vitrine 
komen, waarin bij toerbeurt een 
aantal maquettes uitgelicht in het 
zicht staan, en tegen de achterwand 
stellingen waarin de overige 
ontwerpen weggezet kunnen 
worden.
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Afgelopen najaar zijn Frans 
en Rini op de vaste klusavond 
gestart met de realisatie van de 
opslagplaats. Uitgangspunt was 
dat de ‘maquettezolder’ klaar en 
ingericht moest zijn voordat met 
het bouwen van de tent begonnen 
zou worden. Dat is gelukt. Nadat 
Frans en Rini het timmerwerk klaar 
hadden heeft de commissie Historie 
het schilderwerk, afwerking en 

bierproeverij 
Op 11 mei heeft Helpt Elkander het 
proeflokaal van Brouwerij Frontaal 
bezocht. Gelukkig was de brouwerij 
goed bereikbaar met de bus 
(of voor sommige zelfs te voet) 
waardoor we geen BOB nodig 
hadden en iedereen de bieren van 
Frontaal kon proeven. Ondanks dat 
de uitleg wat summier was, waren 
de bieren gevarieerd en was de 
proeverij goed opgebouwd. Na de 
bieren bij Frontaal zijn er ook nog 
de nodige bieren in andere kroegen 
geproefd.

inrichting gedaan en waren ze juist 
op tijd klaar. 

Het resultaat mag er zijn en is 
in het Zundertse corso uniek. 
Onlangs heeft een ander stukje HE-
geschiedenis, de PTT-tape, er een 
ereplaatjes gekregen voor bewezen 
diensten.
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Dit jaar hebben we met 5 teams 
meegedaan.
Nadat de voorrondes waren gespeelt 
hoorde Helpt Elkander 2 t/m 5 bij de 
beste 16 teams, dus gingen zij allen 
door naar de winnaarsronde, hierin 
kwam Helpt Elkander 2 het verste, 
zij werden in de finale uitgeschakeld 
door Heikant 1.

HE 1 ging naar de voorrondes naar 
de verliezersronde, helaas hebben 
we die niet kunnen winnen.
Wij willen graag alle darters en 
supporters die zijn komen kijken 
bedanken voor jullie deelname en 
support en hopen dat jullie volgend 
jaar weer meedoen.

Helpt Elkander heeft dit jaar ook weer meegedaan met het Zunderts 
Dahlia Dart-toernooi op 2de pinksterdag..

dahlia darttoernooi corso zonder grenzen
Ook dit jaar hebben we weer met 
2 enthousiaste teams mee gedaan 
aan corso zonder grenzen. Na de 10 
spellen gespeeld te hebben zijn de 
teams uitgekomen op een 8e en 23e 
plek. De spellen varieerde van een 
buikschuifbaan tot steiger bouwen 
tot het puzzelen van een tangram. 

Later volgde de finaleronde waarin 
het beste team nog een buurtschap 
heeft ingehaald en op een mooie 7e 
plek is geëindigd.
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kleurplaat
27-7-2019 Dahlia kleurplaat | Gratis Kleurplaten printen

www.supercoloring.com/nl/kleurplaten/dahlia-0 1/1
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Tijdens de boerendart 2019 waren 
we met 4 teams aanwezig om te 
strijden voor de winst. ’s Middags 
kwamen ook de nodige supporters 
langs, waarvan sommige zelfs nog 
even mee gedaan hebben. Op het 
eind van de dag eindigden we op 
de plaatsen 92, 85, 80 en 43. Het 
was een gezellige dag en de nodige 
aanmeldingen voor volgend jaar 
zijn alweer binnen!

boerendart veldnieuws
Op zaterdag 13 oktober 2018 werd na een jaar afwezigheid het 
darttoernooi van Helpt Elkander weer gehouden, ditmaal bij Café-
Zaal Victoria.

Het was alleen jammer dat het s’ 
middags begon te regenen, verder 
verliep de dag erg goed en zat alles 
weer snel in de grond. 

Stek:

Zo als jullie al in de vorige Tam Tam 
hebben kunnen lezen hebben we 
dit jaar zelf stek proberen te stek-
ken. Er kwamen heel veel stekjes 
van de knollen af, maar degene die 
echt aanslaande was maar mini-
maal. We hadden er wat meer van 
verwacht, maar iedere zijn vak. We 
hebben het geprobeerd!

Knollen:

Begin april werd het veld weer in 
orden gebracht om te gaan plan-
ten. We verhuisde weer terug naar 
voren. Dit jaar was het in april wat 
minder nat dan in 2018, dus kon-
den we gewoon weer de laatste 
week van april de knollen gaan 
planten. We kwamen er s morgen 
al snel achter dat we de knollen 
met een klein voetje moesten gaan 
planten anders konden we niet alle 
knollen kwijt, naar wat puzzelen 
konden we op laatste toch alles 
nog kwijt. 
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Half april konden we de aange-
kochte stek ook oppotten. Dit jaar 
was er wel wat meer uitval dan 
andere

jaren. Dit jaar was het wat minder 
warm dan in 2018, waardoor de 
tunnel wat meer dicht moest blij-
ven liggen. Met het uitplanten was 
het erg droog.

Onkruid:

Net als vorige jaar besloten we 
ook dit jaar om niet te spuiten te-
gen het onkruid. Achteraf gezien     
hadden we dat niet moeten beslui-
ten. In het begin van het hakken 
was het niet altijd goed weer en 
ging het onkruid niet altijd kapot.

Gelukkig kwam er uiteindelijk een 
warme week aan en ging alles wel 
kapot. Uiteindelijk is het toch nog 
goed gekomen met onkruid. 

Dankzij het harde werken van de 
veldwerkers.

Tussendoor werden ook alle andere 
werkzaamheden uitgevoerd.

Weer:

2018 was het een droog jaar. In 
mei was het dit jaar ook weer 
erg droog. In juni kwam er                  
regelmatigweer een regenbui. 
Toen kwam ineens de regenbui 
op woensdag 19 juni, toen viel er      
ineens zoveeldat er een stuk stek 
veld helemaal blank kwam te staan.

De laatste week van juni was dan 
de eerstewarme week. In juli kon 
de regeninstallatie weer overuren 
draaien met als top de laatste week 
van juli toen liep de temperatuur 
wel op tot boven de 40 graden en 
dit is voor niemand goed ook niet 
voor de dahlia planten.

Plukken:

Eind juli begon ook het bloemen 
plukken weer en dit gaat door tot 
begin oktober.

Dit jaar hadden we in het voorjaar 
ook nog wat feestelijke bezig he-
den, 3 echtparen van de veldgroep 
waren 50 jaar getrouwd Riet en 
Piet van Ostaaijen, Elly en Emiel 
Wassenaar en Fien en Jan He-
reijgers nogmaals gefeliciteerd met 
deze mijlpaal!

Wilt u ook een handje komen hel-
pen op het veld meld je dan aan bij 
Krisjan van ostaayen.

De veldcommissie
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terugblik

Ook ik zal mijn eigen even 
voorstellen, voor diegene die mij 
niet kennen. Ik ben Dion Gommers, 
geboren en getogen in Zundert, in 
1973 en woon nu in onze “buren” 
buurtschap Poteind. Naast corso 
zijn mijn andere hobby`s darten en 
muziek.

In deze terugblik neem ik jullie mee 
naar het jaar 2000. We bouwden 
toen “Spelende Gedachten “  naar 
een ontwerp van Barry Joosen 
en Ronald van Loon. Ik heb voor 
deze wagen gekozen omdat deze 
wagen veel figuranten had. De 
wagenbegeleiders werden hierdoor 
de aansturing voor de figuranten.
 Zodoende heb ik dat jaar voor het 
eerst mogen duwen. En tevens was 
dit gelijk mijn laatste keer. 
Niet omdat ik het niet leuk vond, 
maar met mijn lengte was er niet 
altijd een goede duwplaats voor mij.

Daarom heb ik al zo`n 25 keer 
meegelopen als wagenbegeleider, 
met veel plezier.

Maar goed. Terug naar het jaar 
2000. De week vooraf het corso, 
mocht ik bijna als eerste mijn 
duwplek uitzoeken, natuurlijk 
een plek uitgezocht waar ik goed 
rechtop kon staan. Om vervolgens 
met een stuk foam de duwbalk in 
te foamen , daarbij ook de scherpe 
kantjes afgeknipt en voorzien van 
een stukje foam.

Zaterdagavond voor het corso, 
leek de wagen maar niet dicht 
te geraken, gezien het feit dat ik 
rond 20.00 uur nog lekker aan het 
kartonnen was. Het laatste hoekje 
moest toch echt nog dicht. Eenmaal 
dicht heb ik volgens mij nog wat 
bloemen getikt en ben rond 00.00 
uur naar bed gegaan. 

Zoals iedere corsozondag moesten 
de duwers zich om 06.00 uur 
verzamelen op de bouwplaats.
Eenmaal daar aangekomen 
begonnen de duwers met afbreken 
van de voortent (ja, die hadden we 
toen nog ). De zeiltjes van de zijkant 
er eerst af, die waren in de loop der 
jaren toch wel wat verouderd. (lees: 
gescheurd, en verduurd )Vervolgens 
het dakzeil van de voortent, de 

Dion Gommers blikt terug op bouwjaar 2000, waarin Helpt Elkander 
de wagen Spelende Gedachten bouwde, een ontwerp van Barry 
Joosen en Ronald van Loon.

liggers losslaan en naar beneden 
doorgeven. En als er nog tijd over 
was, werden ook nog de zeilen van 
zij-tent en de hoofdtent afgehaald.
Er waren wat mensen die zeiden dat 
we een goede prijs gingen rijden, en 
dat  stemde mij tevreden. Ik mocht 
eindelijk gaan duwen.Tijd om onder 
de wagen te gaan, het ging mij vrij 
goed af. Ik had immers een paar 
jaar af kunnen kijken hoe andere 
duwers dat deden.
De wagen werd toen nog echt 
uit de tent geduwd, klein beetje 
naar rechts en dan de Ambachten 
inrijden. Heel eventjes eronderuit 
en weer terug. Even jutteren om 
dan achteruit de Leeuwerikstraat in 
te rijden. Het asfalt is toch een mooi 
stukje vakwerk. Op naar de veiling. 

Toen de wagen eenmaal op de 
veiling stond, en ik nog wat andere 
wagens bekeken had, ben ik nog 
eventjes naar huis geweest, een 

paar goed belegde boterhammen 
op en weer terug naar de veiling. 

We startten die dag als nummer 8 in 
de stoet. Tijdens het duwen zijn er 
geen gekke dingen gebeurd, zonder 
problemen rondgereden. Natuurlijk 
de draai van de Meirseweg naar 
de Molenstraat niet meegeteld, 
heuveltje op één niet stil laten 
vallen, proberen in 1 keer de 
Molenstraat op te draaien, gelukt!
Dan de prijsuitreiking, onder de 
wagen hoor je niet alles, we worden 
met 442 punten , 7E 
En de eerste publieksprijs !
Een andere herinnering wat mij bij 
blijft, dit is het enige jaar waar ik 
het corsoshirtje niet meer van heb.

Alles bij elkaar een leutig en 
geslaagd jaar voor mij ! 
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HE-kidzpaaseieren zoeken

Hoe heet je? Ties van Steen.

Hoe oud ben je? 6 jaar. 

Wat zijn je hobby’s? Voetballen en buiten spelen.

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

Wat vind je het leukste om te doen bij Helpt 
Elkander? Papier-mache.

Welke wagen vind je het allermooist? Waarom vind je dat? 
De egel van Helpt Elkander. 
 
Wat vind je leuker, kindercorso of groot corso? Het grote corso.

Wat doe je het liefst bij het kinderkot? Bloemen tikken.

Waar kijk jij de optocht op corsozondag? Thuis op de oprit.

Wat doe je meestal op corsomaandag? Alle wagens bekijken op de veiling

Wat is je favoriete kleur bloem? Rood.

Wat is het allerleukste dat je al hebt meegemaakt bij Helpt Elkander?
In de tent werken.

Wat wil je later graag nog gaan doen bij Helpt Elkander? Op de steigers

Wat vind je van de wagen van dit jaar? Niet echt mooi. 

Op deze pagina is het woord aan onze HE-kidz. Dit keer leren we 
Ties van Steen kennen!

Er werd begonnen bij de loods 
waar de kinderen de paashaas 
ontmoetten. De paashaas vertelde 
dat hij al zijn paaseieren kwijt was 
geraakt. Aan de kinderen de taak 
om de paaseieren weer te vinden. Er 
waren verschillende tips waardoor 
we bij het eerste speeltuintje 
uitkwamen. 
De kinderen kregen de opdracht om 
verschillende grotere eieren in de 
mand te gooien en wanneer dit zou 
lukken zouden we het volgende 
speeltuintje te weten krijgen. Dit 
lukte en we gingen door naar het 
volgende speeltuintje waar de 
kinderen een lepelrace moesten 
lopen. 

De paashaas was erg verassend dat 
alle kinderen dit zo goed konden! 
Bij het laatste speeltuintje kwam 
de paashaas erachter dat hij hier de 
paaseieren moest zijn kwijtgeraakt. 
De kinderen gingen gelijk op 
zoek en vonden alle paaseieren 
razendsnel! 
Eenmaal terug bij de loods kregen 
alle kinderen als beloning voor het 
harde werken paaseieren mee naar 
huis en was het nog tijd voor een 
kleine fotoshoot met de paashaas. 

Namens de paashaas alle kinderen 
bedankt voor het vinden van alle 
paaseieren! 

Onder het genot van een fel zonnetje was het zaterdag 20 april 
weer tijd voor de paasactiviteit,
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klas dan ook een beetje de enige 
die echt corso bouwde. Ze is hier bij 
Helpt Elkander gekomen via Bianca 
en vertelt daarbij “Ja dan kom je 
binnen en dan ken je die persoon 
en die persoon en dan wordt het 
vanzelf eigenlijk al gauw gezellig.” 
Qua werkzaamheden heeft ze 
daarbij niet echt een voorkeur, ze 
kan naar alles wel uitkijken. 

Rond het corso zelf neemt Celina 
meestal een week vrij, zodat ze op 
donderdag en vrijdag al de hele 
dag naar de tent kan. Op zaterdag 
is ze er natuurlijk ook te vinden en 
dan gaat ze meestal rond een uur 
of 2 ‘s nachts wel even naar bed 
om vervolgens om 5 uur ‘s ochtends 
weer terug bij de tent te staan, als 
ze zo’n drie uurtjes slaapt is dat al 
heel veel lacht ze. Het uitrijden vindt 
ze altijd heel mooi om te zien. Op 
corsomaandag slaapt ze, eindelijk 
weer, even uit en dan weer op pad 
met de rest van de buurt natuurlijk. 

Van wat voor wagens Celina het 
meeste houdt vindt ze een lastige 
vraag, ze heeft nooit echt een 
voorkeur voor een bepaalde wagen, 
voor haar gaat het meer om het 
bouwproces zelf vertelt ze. Als dat 
leuk en ontspannen is maakt de 
wagen voor haar niet zo heel veel 
meer uit eigenlijk. Een wagen mag 
zeker wel een uitdaging hebben 
en ze vindt afwisseling tussen 
bewegende wagens, wagens met 
figuratie en wat meer stilstaande 
wagens wel leuk. Vooral een leuk 
bouwjaar is voor haar belangrijk. 
De mooiste wagen van de afgelopen 

jaren vindt ze Protest van Tiggelaar 
in 2012, dit was een ontwerp van 
Eefje Wagtmans-Goos, Johan van 
Trijp en Marc van Beek en kreeg de 
2e prijs. En van vroeger herinnert ze 
zich nog dat ze bij het langsrijden 
van Zicht op de hemel het een erg 
mooie wagen vond, dit was in het 
jaar 2001 en ze was toen 8 jaar oud. 
De laatste jaren had ze bij vele van 
de nummer 1 wagens dat ze ze niet 
geweldig vond en ze niet zozeer 
had laten winnen. 

Het ontwerp van dit jaar vindt ze wel 
leuk, ze verwacht niet dat het perse 
een top 3 wagen zal worden, maar 
hij heeft wel een aaibaarheidsfactor 
en dat vindt ze wel leuk. Een keer 
wat anders dan anders. 

Kortom heeft Celina de smaak wel 
goed te pakken binnen onze buurt 
en is ze er graag bij. 

Bodies of af en toe een festivalletje 
mee pakken doet ze ook graag. 

Op de vraag of ze bekend is met de 
Tam Tam zegt ze enthousiast dat 
ze hem altijd helemaal doorleest 
als hij binnenkomt. Zo heeft ze dan 
ook geen voorkeur voor wat ze 
het liefste leest, ze leest alles! Ook 
neemt Celina wel eens deel aan de 
activiteiten van Helpt Elkander, als 
het kan aan allemaal. 

Celina bouwde voordat ze bij Helpt 
Elkander kwam al 15 jaar fanatiek 
mee bij buurtschap Stuivezand, ze is 
er dus altijd al mee bezig geweest. 
Haar vader komt van stuivezand 
en zodoende is ze daar dus mee 
meegegaan. Ze werd er eigenlijk 
als klein kindje al gewoon in de 
maxi cosi neergezet als haar ouders 
gingen bouwen. Desondanks heeft 
ze nog nooit meegedaan aan het 
kindercorso, ze verteld dat het bij 
haar op de basisschool niet echt 
zo gestimuleerd werd zoals je dat 
bij sommige andere basisscholen 
in Zundert wel ziet. Toen ze op de 
basisschool zat was er eigenlijk 
nog geen buurtschap Rijsbergen 
en vertelt ze met een lach dat je al 
blij mocht zijn dat je maandag vrij 
was. Op de basisschool was ze in de 

Dit keer in voorgesteld iemand die voor sommige misschien nog 
wat onbekender is maar voor andere zeker ook al wel bekend:  
Celina de Meijer.
Daarnaast zit ook onze eigen ontwerper Karel de Hoon in 
voorgesteld. 

voorgesteld

Celina is 26 jaar en woont samen 
met haar vriend Kjeld van Kuijck in 
Zundert in de veilingstraat, ze woont 
daar nu zo’n 3,5 jaar. Oorspronkelijk 
komt Celina uit Rijsbergen en Kjeld 
uit Rucphen, omdat Kjeld ook 
ontwerper is en ze beide fanatiek 
zijn met het corso bouwen zijn zij 
samen in Zundert komen wonen. 
Als we haar dan ook vragen of ze 
elkaar nog wel veel zien tijdens het 
corsoweekend is haar antwoord, 
“Komende vrijdag is onze laatste 
vrijdag samen tot na corso. En dat is 
nog uitzonderlijk, als Kjeld met zijn 
tweëen ontwerpt is dat al zo rond 
eind mei.” Maar normaal gesproken 
gaan ze eind september dan ook 
wel weer even lekker op vakantie 
samen. 

Celina is sinds 6 jaar 
apothekersassistente, ze vindt dit 
zo leuk omdat ze ergens kennis 
van heeft en dat kan overbrengen 
op mensen die hier nog niets van 
weten, het mensen helpen en 
voorlichten doet ze graag. In de 
zomermaanden is ze veel te vinden 
in de corsotent, dit is een van haar 
grootste hobby’s, dan blijft er 
natuurlijk ook niet heel veel tijd 
meer over vertelt ze lachend. Maar 
naar de film gaan, sporten bij Better 
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Karel
Ondanks de bouw van de wagen al 
ver vordert is het er nog niet van 
gekomen mij eens voor te stellen 
aan de gehele buurt. Dus bij deze.
Mijn naam is Karel de Hoon, 54 
jaar. Woon sinds vorig jaar ook 
echt in de buurt en wel aan de 
Leeuwerikstraat. Ik woon daar 
met mij vriendin en mijn twee 
kinderen. In het dagelijks leven 
werkzaam bij BergamoHavando 
als drukkerijmedewerker. Verder 
speel ik basgitaar en heb dan ook al 
menig optreden in Zundert achter 
de rug. onder andere met Canvas en 
Penny de Jager Showorkest.
Veelvuldig heb ik de vraag gekregen 
hoe ik hier terecht ben gekomen. Er 
zullen mensen zijn die mij kennen 
als bouwer/ontwerper van Klein 
Zunderste Heikant. 

Maar na enig aandringen van 
leden van het dartteam, waar ik 
ook bij gooi, overstag gegaan eens 
te zien of er een ontwerp in zat 
voor Helpt Elkander. Zodoende 
ook contact gezocht met Louisa. 
Mij werd verteld zij het liever niet 
meer alleen wilde doen dus zijn we 
onder andere bij ‘t Pannehuske op 
het terras eens aangeschoven om te 
zien of er een klik was om samen te 
ontwerpen. In eerste instantie ook 
nog samen met John Marijnissen. 
Mijn ontwerpmaat vanuit Den 
Heikant.  Uiteindelijk zijn we tot 
Babysteps gekomen.
Zoals ik al zei vordert de wagen al 
aardig. Maar ik hoop jullie allemaal 
een keer te mogen begroeten in de 
tent om iedereen te leren kennen. 
En om met zijn alle het ontwerp van 
dit jaar mooi afgewerkt op straat te 
zetten 1 september. 

HE-foto’s
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10 augustus  Buurt BBQ 

13 augustus Kinderkot

17 augustus Ouder-kind plakken

18 augustus Open tenten  dag

20 augustus Kinderkot

31 augustus Hij-mot-af-dag 

1 september Corso zondag 

2 september Corso maandag

7  september Afterparty

8  september Corso Lichtenvoorde

16 september Evaluatie vergadering

4-5-6  oktober Bouwers weekend

19 oktober Darttoernooi

16 november Buurtfeest middag

16 november Buurtfeest

14 december Senioren middag

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

Kober Kinderopvang

Hotel Restaurant De Gouden Leeuw

Drukkerij Vorsselmans

Groenenboom Timmer- en Bouwbedrijf

Schildersbedrijf Jan Bastiaansen

Hereijgers Eco Tuinen

Café ‘t Zonneke

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 

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

Podotherapie Praktijk Een Stap Vooruit

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

Rabobank

Boomkwekerij Barry van Aert

Tereco

Rena Electronica

Van Erk Stucwerk

Agel adviseurs

A. Bestebreur Glazenwasserij

Café ‘t Wapen van Zundert

Café-Zaal Victoria

3D Pro Groep

Sponsors en begunstigers

sponsors




