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voorwoord
Beste buurtgenoten,

Tijdens deze editie van de Tam Tam zou normaliter het ontwerp van onze 
buurtschap voor het komende corsojaar uitgebreid behandeld worden. Dit 
jaar is dit helaas niet mogelijk, maar deze Tam Tam is weer gevuld met vele 
mooie verhalen (in onze nieuwe rubriek “een bakkie met”) en activiteiten die 
gehouden zijn.

Ondanks Covid-19 is er op het veld deze winter erg hard doorgewerkt. Dit heeft voor 
een mooie opbrengst voor de buurt gezorgd. Naast de werkzaamheden op het veld 
zijn helaas de werkzaamheden in de loods even gestaakt. Wanneer dit volgens de 
coronaregels weer mogelijk is, zal dit worden opgepakt. 

Afgelopen periode zijn er weer verschillende online activiteiten geweest. Het jaar is 
gestart met een online nieuwjaarsborrel en hierna volgde nog meerdere online quizzen. 

In deze editie vind je naast een terugblik op activiteiten ook een nieuwe rubriek: een 
bakkie met. Hierin lees je meer over twee van onze buurtgenoten. Ook vind je  een mooi 
uitgebreid stuk van de commissie historie. 

Ondanks de huidge situatie hopen wij als redactie op een mooi corso jaar en wensen 
jullie veel leesplezier!

De redactie
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Helaas zijn we nog steeds geveld door het virus dat ons omringt. Dat 
heeft ook nogal wat gevolgen gehad voor de veldwerkzaamheden. 
Afstand houden …. Niet teveel mensen tegelijk op het veld….. Om 
de beurt koffie drinken…… Toch kunnen we met een gerust hart 
terugkijken op een mooie winter.

(ge)-veld

KNOLLEN 

We hebben het afgelopen jaar de planten teruggemaaid en dat heeft tot 
gevolg gehad dat het overhouden van de knollen goed is verlopen (op een 
paar soorten na). 

De verkoop kwam in het begin slecht op gang, waardoor de angst ontstond 
dat we veel over zouden houden. Maar…. De verkoop trok aan, en…. Het 
is achteraf het beste jaar ooit geweest. 

LOCATIE 

De knollen verhuizen dit jaar naar het achterveld, maar er zal ook nog een 
klein gedeelte bij de knollenschuur gezet worden. In totaliteit zullen we 
minder knollen zetten dan voorgaande jaren. 
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een bakkie met...
Deze editie mochten we op de koffie komen bij een van onze 
cateringdames van Helpt Elkander. We mochten aanschuiven bij 
Agatha Godrie voor een gezellig gesprek en kwamen veel over haar 
te weten. 

Oorspronkelijk komt Agatha uit 
Rijsbergen. Daar heeft ze gewoond tot 
ze ging trouwen. Daarna zijn ze naar 
Zundert verhuisd. Sinds 1971 is Agatha 
woonachtig in de leeuwerikstraat in 
Zundert. Hier zijn ze terechtkomen 
toen er in de jaren ‘70 net zo’n 
woningtekort was als nu. Ze waren 
toen erg blij dat ze iets gevonden 
hadden. Dit bleek de juiste beslissing 
te zijn, want ze hebben geen moment 
spijt gehad!

Toen Agatha een jaar over 16 was, is zij al met Helpt Elkander in contact 
gekomen. Ze is toen gaan helpen in het tikweekend met een vriendin 
die actief was. Als ze daaraan terugdenkt, moet ze meteen weer lachen. 
Omdat ze nooit eerder in een corsotent geweest was, was ze met haar 
goede kleren richting Zundert gekomen. Toen zijn vanuit de hele buurt 
oude kleren verzameld, zodat ze kon komen helpen in oude kleren. Ook zal 
ze nooit meer vergeten dat ze zaterdagnacht bloemen zijn gaan plukken. 
In 1973 is Agatha actief geworden bij HE. Eerst met tikken, maar vanaf ’77 is 
ze samen met Elly van Peer begonnen met koffie zetten in de tent. De actie 
begon spontaan met een paar thermoskannen koffie en is ondertussen 
uitgegroeid naar de werkgroep catering. Ook heeft Agatha het voortouw 
genomen voor het frietbakken in de tent. In eerste instantie was dit alleen 
voor de kinderen, maar al gauw lustten de volwassenen ook wel frietjes 
na het bouwen. Naast het helpen bij de catering, hielp Agatha ook graag 
aan de wagen of op het veld, met name het plakken op de wagen of he 
plukken van de bloemen. 

Tegenwoordig is Agatha meer op de achtergrond actief binnen Helpt 
Elkander. Zo is ze sinds kort lid van de werkgroep historie. Verder is Agatha 
samen met Elly van Peer actief in de werkgroep identiteit. Daarbij houden 
zij zich bezig met de verkoop van de corsoshirts en de kledinglijn. In 1986 is 
dit klein begonnen met petten voor de jeugd van Helpt Elkander. 

2 jaar later kwamen daar ook shirts bij, toen alleen nog met de letters HE 
in het zwart/wit. Maar ze waren toen al populair. In 2003 zijn Agatha en 
Barry Joosen samen begonnen met de corso shirts zoals wij die nu kennen. 
De laatste 12 jaar doet ze dit samen met Elly. 

Als erkenning voor al haar jaren bij Helpt Elkander is ze in 2006 benoemd 
tot lid van verdienste. Dit was een grote verassing en zag het echt niet 
aankomen! De reden dat Agatha al zo lang actief binnen de buurt is, is 
toch de gezelligheid en samenhorigheid. Ook is ze altijd erg trots op de 
buurt als op zondagochtend de wagen uitgereden wordt. Dan loopt ze 
altijd met de wagen mee tot aan de veiling. Zelf heeft ze nooit met de 
optocht meegelopen. Als figurant kwam het er niet van en duwen deden 
vrouwen toen nog niet. Dat kwam pas later, ze denkt dat in 1991 er voor 
het eerst een vrouw mee mocht duwen onder de wagen. Dit was Renate 
Kerstens onder de wagen Serenade.    

Naast Helpt Elkander is Agatha sinds 3 jaar ook actief bij Stichting Corso 
Zundert.  Ze helpt regelmatig bij de corsobalie in het corsocentrum, daar 
worden o.a. de tribunekaarten verkocht. Met het kindercorso heeft Agatha 
nooit zelf meegedaan, maar met 2 dochters en 4 kleinkinderen heeft ze 
dikwijls haar steentje bijgedragen. 

Naast het corso is Agatha actief bij de KBO op Klein-Zundert. Ze vindt 
de bingo’s altijd erg leuk om aan deel te nemen. Daarnaast is ze nog 
regelmatig te vinden bij het HE cabaret, dit is helaas niet meer zoveel als 
vroeger. Naaien was een grote hobby van Agatha en ze maakte dan ook 
de kostuums voor de optredens. Ook heeft ze aan 3 vaandels voor het 
corso gewerkt en als er figuranten op de wagen moesten komen, bracht 
Agatha hierbij ook haar steentje bij. Bij Helpt Elkander vindt ze de BBQ en 
bingo altijd erg leuk, met het groepje de ‘zonnebloem’ nemen ze bijna aan 
alle activiteiten deel van HE. Daarnaast doet Agatha ook graag lezen, en 
natuurlijk ook altijd de Tam Tam. Die wordt in 1 ruk uitgelezen. 

Het liefste ziet Agatha een corsowagen met de HE kleuren; paars, roze en 
wit. Figuratie of beweging mag zeker aanwezig zijn op een wagen, maar 
de wagen moet wel een duidelijk verhaal hebben. De mooiste wagen vond 
Agatha erg moeilijk, dus gaf ze ons een top 3 in willekeurige volgorde. 
Boom van Jesse, Torso Contrapposto en Zicht op de Hemel. Ze hoopt voor 
komend jaar dat er wel ‘iets’ zal zijn op corsozondag. Hoe dat eruit zal 
gaan zien, dat is nog even afwachten. 
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speurtocht
Op 25 april heeft werkgroep kind en gezin een leuke speurtocht 
uitgezet voor de kleine speurders binnen onze buurt. 

online 
nieuwjaarsborrel

Zondag  25  april  hebben een aantal kleine HEspeurders de 
voorjaarsspeurtocht gelopen. Zij volgden de pijlen vanaf de loods en 
kwamen onderweg enkele opdrachten tegen. Deze opdrachten voerden 
ze terplekke uit.  

Wanneer ze de hele speurtocht hadden afgelopen, ze alle opdrachten 
hadden uitgevoerd én terug waren bij de loods, kregen zij nog een 
verrassing met wat drinken. 

In totaal hebben 12 kleine speurders de route volbracht in het lekkere 
zonnetje.  
Bijgevoegd zijn enkele foto’s die zijn gemaakt tijdens het uitvoeren van de 
opdrachten:

Op zaterdag 9 januari was er weer een jaarlijkse nieuwjaarsborrel. Dit jaar 
helaas online. Kevin heeft deze avond afgetrapt met een mooi woordje 
waarna we allemaal hebben geproost op het nieuwe jaar.  

Gedurende deze avond was er een HE Corso Muziek Bingo. Iedereen had 
een bingo kaart met daarop verschillende titels. Wanneer een liedje van 
jouw kaart werd gedraaid, mocht je deze afstrepen. 48 buurtgenoten 
gingen deze strijd met elkaar aan.  

De eerste bingo (de bovenste rij) viel bij Martijn. Bij de tweede bingo 
(buitenste randen) werd het spannend. Rick, Tim en Anne hadden alle drie 
tegelijk bingo. Anne heeft deze ronde gewonnen, zij was de eerste die 
appte dat ze bingo had. Hierna speelden we voor de volle kaart. Ook bij 
deze ronde waren er een aantal die tegelijk bingo hadden. Christel was de 
eerste die appte en had dus de hoofdprijs gewonnen! 

Al met al was het een gezellig avond. Hopelijk kunnen we elkaar snel weer 
fysiek zien!
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werkgroep historie - 
75 jaar Helpt Elkander
De werkgroep historie bestaat zo’n 8 jaar en kent op dit moment  
de volgende leden: Agatha Godrie, Erik Dockx, Johan Verheijen, 
John Haast, Kevin Jansen, Krisjan van Ostaayen, Paul Haast, Ralf 
Maas en René Gommers.

Een paar jaar geleden heeft de werkgroep samen met andere buurtgenoten 
in onze materiaalberging een aparte ruimte gemaakt om de maquettes 
veilig en stofvrij te kunnen opbergen, maar ook te kunnen tonen aan 
belangstellenden. Ook werd het bestuurs/secretariaats- archief helemaal 
gedigitaliseerd. In de afgelopen zomer werd op de dinsdagavonden 
(corona-proof) gestart om alle maquettes die we hebben (bijna 40!) te 
repareren, stofvrij te maken en waar nodig de bodemplaat zwart te verven 
zodat deze er weer goed en toonbaar uitzien.

Ook is er een begin gemaakt om een systeem te bedenken om onze vaandels 
goed te kunnen opbergen en universele voeten te maken, zodat deze 
gemakkelijk tentoongesteld kunnen worden bij eventuele festiviteiten.

Dit jaar bestaan we 75 jaar en de jubileumcommissie heeft in samenspraak 
met het bestuur besloten een fotoboek uit te brengen over 75 jaar Helpt 
Elkander. Omdat we door Corona de afgelopen winter toch aan huis 
gekluisterd waren, was dit de gelegenheid om ons foto archief verder te 
digitaliseren en uit te breiden. 

Om het Helpt Elkander archief uit te breiden hebben we o.a. een bezoek 
aan Arjan Backx en Ad De Bruijn gebracht.

Arjan Backx

Arjan Backx heeft tienduizenden foto’s van Zundert en het corso. Hij heeft 
ons vooral aan unieke foto’s kunnen helpen van Helpt Elkander van voor 
1970. Bij het bezoek aan zijn huis hebben we ze gelijk gedigitaliseerd, 
zodat deze aan ons archief kunnen worden toegevoegd.

De mooiste foto’s van onze wagens komen natuurlijk in dit jubileumboek, 
maar we zijn ook andere mooie foto’s tegen gekomen. Nu volgen er een 
aantal corsofoto’s over de begin jaren van het corso. 

De onderstaande foto is uit 1945 en is genomen ter hoogte van Molenstraat 
nr 55. De voorste wagen (nr 5) is van Louis van Erck met als titel “De 
Pauw”. Daarachter rijdt ook weer een wagen van Louis van Erck me de titel 
“Wereldbol”. 
Ook valt op dat de Nederlandse vlag bij elk huis uithangt wat een zeer 
feestelijke sfeer geeft.
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Op de foto hieronder zie je de wagen Planten-parade in de Molenstraat 
t.h.v. “Toneel- en Danszaal Victoria”. Let ook op de mensen die op het dak 
of de dakgoot zitten. Aan de rechterkant zie je een verkeersbord die we nu 
in deze vorm niet meer kennen, maar wat een inhaalverbodsbord is.

Ook onderstaande foto is uit 1949 en aan de linkerkant zie je Café Den 
Bels. Kijk eens hoe druk het hier is: rijen en rijen dik staan de mensen. Ook 
als je richting het Poteindplein kijkt, staat alles vol met kijkend publiek.
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Archief Ad De Bruijn

Zo benaderde werkgroep Historie ook Ad de Bruijn met de vraag of 
we gebruik mochten maken van zijn corsoarchief. Ad vertelde dat ook 
buurtschap Klein Zundert bezig is met jubileumboek, want net als ons  
bestaat Buurtschap Klein Zundert 75 jaar. Overigens ook de buurtschappen 
De Lent, Veldstraat, ’t Kapelleke, Laer-Akkermolen, Raamberg en Stuivezand 
vieren dit jaar hun jubileum.

Ad is een heel bekend persoon binnen de Zundertse corsowereld en heeft 
een compleet archief van natuurlijk buurtschap Klein Zundert, maar ook  
vele andere krantenknipsels.

Het inscannen van Ad’s archief is wel een hele klus. We zijn inmiddels 
bij 1988 aangekomen en we hebben nu 4400 krantenknipsels en foto’s 
ingescand en de mappen worden elk jaar dikker. We hebben nog 30 jaar te 
gaan! We kunnen wel stellen dat we een aardig compleet archief aan het 
ontwikkelen zijn. 

Een aantal bijzondere foto’s wil ik jullie niet onthouden:

Hieronder een foto uit 1938 van ‘buurtschap’ Tramwissel met als titel “Kroon” 
(4de prijs). Tot 1948 werden de wagens door paarden voortgetrokken.

1949, Het Vikingschip van Buurtschap Molenstraat draait de Markt op. Het 
is lastig te zien, maar ik heb minimaal 7 politie-agenten geteld om het 
publiek op afstand te houden. Rechts van het zeil staat het gebouw waar 
toen de WOBU gevestigd was.
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Deze foto is in 1952 gemaakt op de Rucphenseweg bij café den Hoek, 
kijkende richting Zundert. In deze jaren ging de route nog via de 
Rucphenseweg naar Klein Zundert

Een voorbeeld van een artikel in de Vizier van 1954 over het Zundertse 
corso.
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Dit is maar een greep uit de duizenden foto’s. Ik weet dat er in privécollecties 
ook vaak prachtige en authentieke foto’s zitten. Deze onderstaande mooie 
foto’s zaten bijvoorbeeld in het archief van Krisjan van Ostaaijen, die zijn 
fotoalbum beschikbaar had gesteld om in te scannen.

Mocht je deze ook aan het archief van de buurtschap willen toevoegen, 
laat het ons weten via Johnhaast@ziggo.nl. Wij scannen ze graag voor u 
in. Wij krijgen op deze manier een completer archief en u krijgt uw corso 
foto’s digitaal!

Namens de werkgroep Historie
John Haast

1981 Bloemensteken in de buitenlucht

1981 Maskerade (12de prijs)

2002 Zenit(6de prijs)
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jaarvergadering
Op 16 april vond dit jaar de jaarvergadering plaats. Ditmaal 
een online editie. Ondanks dat dit de eerste keer was dat de 
jaarvergadering online plaatsvond was dit toch zeker een geslaagde 
vergadering. 

1. Opening van de vergadering door voorzitter Kevin Jansen 

Voorzitter Kevin Jansen opent de vergadering om 20:00 uur. Een bijzondere 
jaarvergadering waarbij we terugblikken op een bijzonder jaar. Ook kijken 
we alvast vooruit naar het komende 75 jarige jubileumjaar.  
Het aanwezige erelid is Johan Verheijen.  
Er zijn afmeldingen ontvangen van Agatha Godrie, Frans van Doremalen, 
Lian van Doremalen, Mireille van Doremalen en John van Doremalen.  

Er zijn 33 personen aanwezig op de jaarvergadering. Kevin legt nog even 
de ‘spelregels’ uit voor het vergaderen in Teams.  

2. Notulen jaarvergadering  

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

3. Terugblik doelstellingen 2020 en doelstellingen 2021 

Per commissie wordt teruggekeken op het afgelopen jaar en de 
doelstellingen die voor 2020 gesteld waren. De afzonderlijke doelstellingen 
zijn terug te vinden in het jaarverslag. 

3.1. Bestuur 

Kevin neemt de doelstelling van het bestuur door van het afgelopen jaar.  
-  Stroomlijnen van coördinatie voor het corsoweekend 
- Treffen van voorbereiden voor jubileumjaar 2021 
Doelstellingen 2021: 
- Stroomlijnen van coördinatie voor het corsoweekend 
- Afronden van voorbereidingen en start  jubileumjaar 2021 
- Buurtbinding blijven behouden met of zonder corso 2021  

3.2. Commissie ontwerp en historie 
Ralf Maas neemt het woord en presenteert het jaarverslag van de commissie 
ontwerp en historie. Ook wordt de jubileumwimpel met de buurt gedeeld. 
Ad Hereijgers heeft deze ontworpen en geeft een toelichting hoe deze 
ontstaan is. 
Doelstellingen 2021: 
Ontwerp 
- Door het recent genomen besluit om CorsoGenesis niet te gaan  
 bouwen zijn we een alternatieve procedure aan het uitwerken 
- Afhankelijk in welke vorm het corso zal worden georganiseerd  
 zullen we hier direct de procedure gaan opstarten. 
Historie  
- Jubileumboek afmaken en uitbrengen 
- Tentoonstelling 75 jaar HE organiseren 
- Klusavonden weer opstarten om maquettes te restaureren en  
 schoonmaken 
- Digitaliseren foto’s en krantenartikelen diverse archieven 
 * Frank Jansen vraagt of dit archief beschikbaar komt voor  
  de buurtleden? Ralf geeft aan dat hier op de achtergrond  
  nog over wordt nagedacht.   
- Frame maken voor vaandels welke in slechte staat zijn en   
 universele voeten 
 
3.3. Commissie bouwplaats 
Bas Noorden presenteert de doelstellingen van commissie bouwplaats. 
Ondanks de corona maatregelen heeft de commissie niet stilgezeten in 
2020.   
Doelstellingen 2021: 
- Bouwen tent + steiger conform tentvergunning 
- Veiligheidsbanner in tent 
- Vakwerkliggers tussen hoge-lage steiger afmaken 
- Onderhoud en reparatie gereedschap/loods 

3.4. Commissie financiën 

Frank Jansen neemt het woord en neemt de doelstellingen van de commissie 
financiën door. 
Doelstellingen 2021: 
- Versterking commissie;  
- Uitwerken en invulling geven aan duurzaamheidsmaatregelen; 
- Verder optimaliseren donateursproces. 
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3.5. Commissie buurt 
Voor de verschillende werkgroepen neemt Jurrien Haast het woord om de 
doelstellingen van 2020 door te nemen.  
Doelstellingen 2021: 
AC 
- De buurt in contact houden met in acht neming van de Corona  
 maatregelen 
- De jubileumcommissie ondersteunen met het organiseren van  
 activiteiten als jubileumactiviteiten niet door kunnen gaan. 

Bouwersweekend 
- Het organiseren van een gezellig bouwersweekend na het   
 bouwseizoen (is helaas niet doorgegaan in 2020). 
- Procedure rondom aan-/afmelden i.v.m. reserveringen beoordelen  
 en vastleggen (is nog niet gebeurd in 2020). 
- Logistiek ter plaatse rondom boodschappen en bereiding maaltijd  
 verbeteren (plannen zijn gemaakt, uitvoering in 2021). 
- Netter omgaan met spullen (AC/Privé). 
- Snellere afhandeling financiën. 

Gastheerschap  
- Een formulier in de tent wegleggen waar mensen lid kunnen   
 worden van de buurt. 
- Het aanscherpen van de regels wat betreft schoeisel in de tent. 
- Het ophangen van een informatiebord in de tent waarop de   
 locatie  van andere buurtschappen te zien is. 

 Kind en Gezin 
- Het vinden van nieuwe leden/ouders voor de werkgroep of het  
 ondersteunen van enkele activiteiten.  
- Een overzicht maken van iedereen die (vrijblijvend) bereid is te  
 helpen bij een of meerdere activiteiten.  
- Werven van nieuwe leden  

Identiteit  
- Polo maken ter ere van het jubileum. 

 3.6. Commissie informatievoorziening 
Juul Adriaensen neemt de doelstellingen van 2020 door voor commissie 
informatievoorziening. Verder bedankt Juul de mensen van de 
postbezorging. 

 

Doelstellingen 2021: 
website
- Het goed bijhouden van foto’s en nieuwsberichten plaatsen op de  
 site.  
- Het vergemakkelijken van het aanpassen van de site.  
- Op zoek naar mensen die met regelmaat de site willen bijwerken.  

Tam Tam 
- Een jaarplanning maken voor de Tam Tam zodat er een overzicht  
 is van welke taken wanneer uitgevoerd moeten worden.  
- Uitbreiden van de redactie 

Nieuws  
- Aantal nieuwsbrieven op papier verminderen door de digitale  
 nieuwsbrief de standaard te laten zijn. Ledenlijst opnieuw   
 doornemen.  

3.7. Commissie bouw wagen 
Lars Havermans neemt het woord voor commissie bouw wagen. 
Doelstellingen 2021: 
- Organiseren lascursus. 
- Andere/betere methode opstellen voor het overleg tussen de   
 diverse werkgroepen. Hier is een begin mee gemaakt in 2020, dit  
 jaar tijdens de bouwperiode verder uitwerken. 
- Proberen onnodig materiaalverbruik te voorkomen 

3.8. Commissie veld 
Als laatste neemt Krisjan van Ostaayen neemt het woord voor de commissie 
veld.  
Doelstellingen 2021: 
- Nieuwe stuk veld + nieuwe indeling grond 
- Zoeken naar nieuwe veldwerkers 
- Knolverkoop maximaliseren en knol/stekaankoop beperken tot  
 het minimale zonder afbreuk te doen aan kwaliteit veld en te  
 leveren bloemen 
- Kijken naar stroom op het bloemenveld  

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

Jurrien Haast is dit jaar aftredend voor de bestuursfunctie buurt. Juul 
Adriaensen heeft zich beschikbaar gesteld voor de bestuursfunctie. 
Bestuursleden Erik Dockx en Peter van Oers zijn dit jaar herkiesbaar. Verder 
hebben zich geen bestuur kandidaten gemeld. 

Het stemmen zal dit jaar digitaal gaan via Google Forms. Alle aanwezig 
hebben een link doorgestuurd gekregen om hun stem anoniem uit te 
brengen.  

 Omdat het stemmen digitaal is gegaan, hoefde er geen briefjes geteld te 
worden. Bestuursleden Erik Dockx en Peter van Oers zijn herkozen en we 
verwelkomen Juul Adriaensen voor de functie buurt.  

Kevin bedankt Jurrien voor zijn fanatieke jaren binnen het bestuur. Hij 
heeft de afgelopen jaren veel betekend voor de commissie buurt. Er is van 
te voren (stiekem) een leuk bedankje bij Jurrien thuisbezorgd.  

5. Financieel verslag 2020 + kascontrole 

Na de pauze gaan we verder met het financieel verslag door onze 
penningmeester Erik Dockx. Gevraagd wordt om discreet met de cijfers 
om te gaan. Alles is duidelijk en er zijn geen vragen. Aan de hand van 
diverse sheets worden de cijfers van het corsojaar 2020 van Helpt Elkander 
doorgenomen. Door de corona crisis is een ander resultaat behaald dan 
begroot was aan het begin van 2020.   

De kascontrolecommissie bestond uit René Gommers, Jan Hereijgers en 
Mariëlle de Labie. 

René neemt het woord en vertelt namens de kascontrolecommissie dat er 
geen onregelmatigheden zijn gevonden. Aan de penningmeester wordt 
decharge verleend. René Gommers heeft drie jaar in de kascontrole gezeten; 
voor hem moet een nieuw persoon komen. Tijdens de jaarvergadering 
wordt gevraagd of iemand plaats wil nemen in de kascontrole, John Haast 
meldt zich aan. De volgorde van aftreden is nu: Jan Hereijgers, Mariëlle de 
Labie en John Haast.  

 6. Begroting 2021 

De begroting voor 2021 wordt door Erik Dockx gepresenteerd. Erik 
benadrukt dat de begroting is gemaakt op een ‘normaal’ corsojaar. We 

weten nu al bijna zeker dat dit niet het gevoel zal zijn. We zullen net als in 
2020 een dynamische begroting aanhouden die aangepast wordt naar de 
situatie op dat moment.  

De begroting voor het corsojaar 2021 wordt goedgekeurd door de 
aanwezigen. 

7. Vacaturelijst  

Kevin Jansen neemt kort de vacatures door die open staan bij de 
commissies. De vacaturelijs is bijna identiek aan vorig jaar en ook bij 
meerdere werkgroepen staat ledenwerving centraal voor 2021. Bij interesse 
kan een mail gestuurd worden naar info@helptelkander.nl of kunnen 
geïnteresseerden zich melden bij de bestuursleden of coördinatoren. 

8. Rondvraag 

Patrick van Ostaaijen acht de kans zeer klein op een ‘normaal’ corso komend 
jaar. Het jaar erop zal wat opstart moeilijkheden gaan hebben. Zijn verzoek 
aan het bestuur en de kiescommissie is om een niet te groot project te 
kiezen voor het jaar 2022.  

Johan Verheijen had een opmerking over de loop van de vergadering. Nu is 
de bestuursverkiezing gedaan voor het financieel verslag van 2020. Dit kan 
het stemgedrag beïnvloeden. Kevin Jansen licht toe dat voor een andere 
volgorde is gekozen om de pauze op een beter moment te kunnen laten 
vallen. Bij het maken van deze keuze is hierover niet nagedacht. Nemen we 
mee voor volgend jaar.   

Tim Bastiaansen heeft 2 puntjes. De complimenten voor het bestuur voor 
het organiseren van de jaarvergadering. Hij maakt ook mooi gebruik 
van het moment om reclame te maken voor de komende bierproeverij. 
Mochten er nog ideeën zijn voor activiteiten mag dit altijd bij Tim worden 
aangekaart.  

9. Afsluiting jaarvergadering 

De vergadering wordt om 22:30 uur gesloten door Kevin Jansen. Hij 
bedankt iedereen voor zijn aandacht en hoopt iedereen weer snel te 
zien in het bijzondere 75 jarige jubileumjaar. Als afsluiting is een mooie 
fotopresentatie gemaakt over de geschiedenis van Helpt Elkander.  
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Voor iedereen die regelmatig in de tent komt zal Dion Gommers 
vast geen onbekende zijn. We mochten bij hem op de koffie komen 
en zo kwamen we meer over Dion te weten. Dion woont op de 
Bakkerij in Zundert, hij grapt al dat hij op Poteind woont. Hij is 
geboren in 1973.

Dion is geboren en getogen binnen 
buurtschap Helpt Elkander, hij is in de 
Fazantstraat opgegroeid. Van kleins af aan 
heeft hij geholpen bij HE, het is begonnen 
met bloemen steken in het tikweekend bij 
de Tops. Hij herinnert zich nog goed hoe hij, 
samen met de rest van de jeugd, buiten op 
kartonnen platen bloemen mocht steken. 
Ook is hem goed bijgebleven dat er vroeger 
bij Luykx in de hal bloemen werden gestoken.

Toen er al in de Patrijsstraat werd gebouwd 
is Dion eens op de bonnefooi richting de tent 
gegaan, rustig heeft hij zitten wachten tot 
iemand hem kwam vragen of hij misschien 
wilde helpen of iets kwam doen. Daarna is 

hij steeds vaker richting de tent gegaan om te helpen. In 1982 mocht hij 
voor het eerst ook helpen met tikken, dit was aan de B wagen van dat jaar. 
Langzamerhand is Dion er een beetje ingerold en het corso zou nu niet 
meer uit zijn leven weg te denken zijn.

Actief binnen de buurt is Dion zeker, hij is onder andere te vinden bij de 
commissie bouwplaats, bouw wagen en informatievoorzieningen. Hij is 
actief in de postbezorging en zorgt dat de papieren nieuwsbrieven bij de 
andere postbezorgers terecht komen. Dion houdt de ledenadministratie bij 
en als hij zin heeft bakt hij op vrijdagavond de lekkerste hakkedellen voor 
iedereen die in de tent is. Ook begeleidt Dion met veel plezier het plak en 
karton werk, dit doet hij al sinds eind jaren 90. Voor die tijd zat hij 20 jaar 
in de AC en 10 jaar in het bestuur. In 1997 werd Dion werkperd.

Het maakt hem echt niet uit wat hij doet in de tent, als hij zichzelf maar 
nuttig kan maken. Bijvoorbeeld het tekenen van de schenkels vond hij 
een leuk klusje om te doen. Het mooie vindt hij dat je mensen zo goed 
vooruit kunt helpen. Maar ook lassen valt bij Dion in de smaak, hij blikt 

terug op het jaar van aangeslagen, waarin hij samen met Twan Verheijen 
de achterste kop heeft gemaakt. Toch, wanneer het augustus wordt, kruipt 
hij het liefst weer in zijn rol voor het begeleiden van het plakken. Zo kan 
hij een praatje maken met alle plakkers en kartonners en daarbij nieuwe 
mensen ontvangen in de tent en hen wegwijs maken binnen de buurt. 
Mensen aan het werk zetten, dat lukt Dion wel. Kortom, Dion zit zeker niet 
stil en is na al die jaren nog steeds met liefde en plezier erg actief binnen 
de buurt.

Voor Dion is het niet alleen het corso bouwen op zich wat hem zoveel 
plezier geeft, maar ook de vele leuke activiteiten die rondom het corso 
georganiseerd worden vindt hij erg belangrijk. Hij vindt het mooi om te 
zien hoe we met een hele buurt een wagen opbouwen en er een goed 
eindresultaat neergezet kan worden. Als je hem vraagt wat hij nou echt het 
leukst vindt aan het corso is zijn antwoord; ‘de gezelligheid’. Niet alleen in 
wat wij noemen, het corso seizoen, maar ook in de maanden er omheen. 
Dion is een heel jaar bezig met corso en neemt dan ook graag deel aan de 
vele activiteiten gedurende het jaar. De activiteit waarvan hij het meest 
genoten heeft de laatste tijd was de muziekbingo, erg leuk vond hij het 
om voor HE plaatjes te mogen draaien. Ook de HE cup beviel Dion goed.
Via Helpt Elkander kwam hij in contact met het darten, met zijn team 
de Sundarts is hij iedere vrijdagavond van de partij. In het team zijn veel 
buurtgenoten vertegenwoordigd. Daarnaast draait Dion iedere 6 weken 
op zaterdagmiddag een aantal plaatjes op radio

Valencia! Muziek is samen met corso en darten een van zijn grootste 
passies. Door de corona periode is Dion fanatiek aan het puzzelen geslagen, 
3 maanden lang is hij bezig geweest met een puzzel van meer dan 9000 
stukjes, het eindresultaat mag er wezen!

Vroeger heeft Dion regelmatig deelgenomen aan het kindercorso. Hij 
verteld over het behalen van een 5e prijs met een pinguïn en een 9e prijs 
met een coupe ijs met een hoorntje erbij. Daarnaast heeft hij ook een 
taart gemaakt, zuivelproducten en een kabouterhuisje, hij herinnert zich 
dit allemaal nog erg goed. Tegenwoordig helpt Dion ieder jaar met het 
slopen van de kindercorso-wagentjes, daar hoort ook het voorbereiden op 
zaterdag met klaarzetten en versieren en naderhand op zondag opruimen 
bij.

In het ‘grote’ corso vindt Dion het het mooist wanneer er iets te beleven 
valt. Zowel figuratie als beweging vindt hij mooi, maar het moet niet te veel 
van het goede zijn, bijvoorbeeld ‘Spelende gedachten’ en ‘Aangeslagen’ 
vond hij mooie wagens. Toch is over de mooiste wagen allertijden geen 

een bakkie met...
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Binnen de commissies en werkgroepen van Helpt Elkander kunnen 
we altijd extra handjes gebruiken. Hieronder een aantal vacatures 
van functies waar extra handen fijn zijn. Aarzel niet en neem contact 
op met iemand van het bestuur of van de commissie/werkgroep als 
je graag een steentje bijdraagt. Voor vragen kunt u altijd mailen 
naar: info@helptelkander.nl 

vacatures

Veldwerkers (m/v) 
Taak: 
De bijna wekelijkse mogelijkheid (dus niet verplicht) om bij elkaar te 
komen met een aantal vriendelijke, goedlachse mensen om een ochtend 
op het bloemenveld door te brengen. Daarbij dient vermeld te worden 
dat ook de hak of schoffel regelmatig in uw handen vastgehouden zal 
moeten worden om het veld wat op te schonen. Andere werkzaamheden 
zijn o.a. het plukken van de bloemen, het schoonmaken van de knollen en 
het planten daarvan. Het is tevens de bedoeling om elkaar van straat te 
houden. Houd er wel rekening mee dat er veel gelachen moet worden en 
dat u niet oververmoeid zult raken. Ervaring is niet nodig. 

Wat bieden wij: 
Een gezellige groep mensen zal u omarmen als een van hen. De verhalen 
die daarbij los komen zullen u verblijden en soms doen blozen. Loon zal 
uitbetaald worden in kopjes koffie en een koekske. (En af en toe een 
pilske). 

Aanmelden en meer informatie: 
Krisjan van Ostaayen 
Veldcommissie buurtschap Helpt Elkander 
06-12356448
veld@helptelkander.nl
Zwaluwenhof 20 

Lid werkgroep Tam Tam
Taak:
Er zijn verschillende werkzaamheden die de werkgroep Tam Tam uitvoerd 
moeten worden. Zo interviewen wij buurtleden, van jong tot uit. Wij 
verwerken deze interviews daarna tot een mooi verhaal voor in de Tam 
Tam. Daarnaast verzamelen wij verschillende mooie verhalen en stukjes van 
activiteiten of gebeurtenissen binnen de buurt. Ook de vormgeving van de 
Tam Tam wordt door onze werkgroep uitgevoerd. Jouw werkzaamheden 
zullen dus afwisselend zijn. Welke taak? Dat is afhankelijk van wat jij leuk 
vindt om te doen en waarin je ons denkt mee te kunnen ondersteunen. 

Wat bieden wij:
Een gezellige werkgroep die enthousiast te werk gaat om ieder jaar weer 
de buurtgenoten te verrassen met een mooie Tam Tam. 

Aanmelden en meer informatie:
Marlou de Bie

twijfel mogelijk, voor Dion is dat zeker ‘Booming City’. De beweging die de 
ledjes vormden vond hij erg bijzonder om te zien.

Het rondje optocht heeft Dion al zeker 27 keer afgelegd op corsozondag, 
maar liefst 25 wagens heeft hij mogen begeleiden, 1 keer heeft hij de 
wagen geduwd en zelfs 1 keer was hij als stuurman onder de wagen te 
vinden. Dit was met ‘Babysteps’.

In het dagelijkse leven is Dion werkzaam als bezorger en magazijnmedewerker 
van technische onderdelen in Tilburg en omgeving. Dit is heel breed, van 
PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) tot aan boutjes en moertjes en 
kunststof grondstoffen. Dion is verantwoordelijk voor de bezorging hiervan 
en het onderhouden van het magazijnen bij verschillende bedrijven.
Natuurlijk is Dion ook een trouwe lezer van ons mooie boekje, de Tam Tam. 
Meestal vindt hij de interviews het interessantst om te lezen.

In het corsoweekend loopt Dion meerdere keren de wagen helemaal na 
om te controleren of er plekjes zijn die nog geplakt moeten worden, er 
wordt altijd wel een plekje of hoekje vergeten verteld hij. Verder ruimt hij 
alvast wat op in de tent en op zondagochtend helpt hij graag met het naar 
beneden halen van de zeilen en natuurlijk nog het een en ander opruimen 
zodat de tent netjes achtergelaten wordt. Dan is ook voor hem weer de 
mooiste dag van het jaar aangebroken.

Eén ding is zeker, aan Dion zullen we de komende jaren nog veel hebben. 
Wanneer er werk verricht moet worden, maar ook zeker wanneer er 
gezelligheid is, is Dion van de partij. Een trouwe, fanatieke buurtgenoot is 
hoe wij Dion binnen de buurt kunnen omschrijven.
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Secretaris buurtschap Helpt Elkander
info@helptelkander.nl

Onderhouden website
Taak:
Voor het onderhouden van de website zijn we opzoek naar iemand die het 
leuk vindt om de website up-to-date te houden. Dit houdt in dat de foto’s 
geüpload worden, nieuwberichten worden geplaatst en de pagina’s netjes 
gehouden moeten worden. 

Wat bieden wij:
Een mooie website die is opgebouwd en blijvend verbeterd kan worden. 
Hierbij een kleine werkgroep met korte lijntjes. 

Aanmelden en meer informatie:
Marlou de Bie
Secretaris buurtschap Helpt Elkander
info@helptelkander.nl

Volwassen lid werkgroep kind en gezin
Taak:
Het organiseren en bedenken van fantastische activiteiten voor de kleinste 
leden binnen onze buurt. 

Wat bieden wij:
Wij bieden een super jong, leuk en enthousiaste werkgroep die met veel 
plezier activiteiten organiseert voor de HE-kids. 

Aanmelden en meer informatie:
Juul Adriaensen
Voorzitter Commissie Buurt buurtschap Helpt Elkander
buurt@helptelkander.nl

Lid werkgroep sfeer
Taak:
Het organiseren van sfeeravonden tijdens het bouwseizoen

Wat bieden wij:
Op dit moment is de werkgroep sfeer een erg kleine, maar zeker niet minder 
leuke werkgroep. Een werkgroep die altijd enthousiast een activiteit voor 
de gehele buurt organiseert, daar wil jij toch ook bijhoren?
Aanmelden en meer informatie:
Juul Adriaensen

Voorzitter Commissie Buurt buurtschap Helpt Elkander
buurt@helptelkander.nl
Lid Activiteiten commissie
Taak: Het mede organiseren en bedenken van allerlei leuke activiteiten 
voor de buurt. 

Wat bieden wij:
Een super leuke groep mensen die met al hun enthousiasme activiteiten 
organiseren voor de buurt, maar altijd handjes te kort komen.

Aanmelden en meer informatie:
Juul Adriaensen
Voorzitter Commissie Buurt buurtschap Helpt Elkander
buurt@helptelkander.nl

Commissie Financiën: 
- Leden commissie financiën  
- Mensen voor ophalen van contributie 

Aanmelden en meer informatie:
Erik Dockx
Penningmeester buurtschap Helpt Eklander
penningmeester@helptelkander.nl

Commissie bouwplaats: 
-    Notulist/commissielid bouwplaats
 
Aanmelden en meer informatie:
Peter van Oers
Bestuurslid bouw wagen buurtschap Helpt Ekander
bouwplaats@helptelkander.nl 

activiteiten kalender
21 mei  Helpt Elkander fiets-puzzel-tocht 

4 juli   Boerendart
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sponsors
Wij bedanken onze sponsors voor hun bijdrage. 

Boomkwekerij het Slagmoer

Café de Kèrel

Holland Covers Zeilmakerij

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

Hereijgers Eco Tuinen

Café ‘t Zonneke

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

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

Telermaat

Dave Mutsters Autoservice

Agrarisch Loonbedrijf M. Leenaerts

Rabobank

Boomkwekerij Barry van Aert

Rena Electronica

Keurslagerij Richard en Jannifer Verhulst

Van Erk Stucwerk

Agel adviseurs

A. Bestebreur Glazenwasserij

Café ‘t Wapen van Zundert

Café-Zaal Victoria

Sponsors en begunstigers

in memoriam 
Cor van Hasselt- van Bergen
Op 12-01-2021 is overleden ons oudste lid van Helpt Elkander, Cor van 
Hasselt- van Bergen in de gezegende leeftijd van 96 jaar. 
Velen van ons kennen haar misschien beter als Cor van Bart van Hasselt uit 
de Biggelaarstraat.

Cor is in 2011 tijdens het buurtfeest, met het 65 jaar bestaan van de 
buurtschap, benoemd tot lid van verdienste van Helpt Elkander.

Jarenlang kwam Cor samen met haar man helpen op het bloemenveld. 
Bloemenplukken vond ze geweldig om te doen. Niet alleen op het veld 
waren ze actief. Vele jaren had Helpt Elkander bij hen thuis de opslag van 
onze kisten voor de bloemen en de stalling van onze aanhangwagens.

Ze had een warm hart voor ons buurtschap en daarom kunnen we maar 
één ding zeggen.

Cor bedankt voor alles wat je voor ons buurtschap hebt gedaan!

Wij wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe.
Dank je wel.

Namens het bestuur en leden van buurtschap Helpt Elkander




