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GOED VOOR EEN 

ENERGIEOPWEKKING 

VOOR ONGEVEER 150 

HUISHOUDENS

voorwoord
Beste buurtgenoten,

We beginnen vol goede moed aan het nieuwe corsojaar 2022. De corona-
maatregelen zijn inmiddels losgelaten. Die vrijheid hebben we gelukkig weer 
terug. En ondanks de nog woedende oorlog tussen Oekraïne en Rusland, en de 
daarmee gepaard gaande hoge energiekosten en prijsverhogingen, gaan we er 
toch een mooi jaar van maken.

Het wordt een jaar boordevol activiteiten vanwege ons 75 (+1) jarig jubileum, waarvoor wij wel 
jullie hulp willen vragen voor het opbouwen e.d. van verschillende activiteiten. We heten niet voor 
niets Helpt Elkander. De flyer met de data van deze activiteiten heeft iedereen al in de brievenbus 
gekregen.

En natuurlijk gaan we weer een corsowagen bouwen, “Groeimodel”, naar een ontwerp van 
Ad Hereijgers. Het ontwerp is tijdens de online nieuwjaarsreceptie gepresenteerd onder het genot 
van ons jubileumbier “HE Lekker Blondje”.  Meer over het ontwerp in deze editie.

Verder komen vanzelfsprekend  in deze editie de vaste rubrieken aan bod. Wij wensen iedereen 
veel leesplezier. Wij hopen jullie te mogen begroeten op de activiteiten of in de corsotent en op het 
bloemenveld.

De redactie
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groeimodel 
Ad Hereijgers
In 2022 bouwt buurtschap Helpt Elkander de wagen ‘‘Groeimodel”, 
een ontwerp van Ad Hereijgers. Onderstaand verteld Ad de 
achtergrond van het ontwerp. 

Ik herinner het me vaag uit de tijd dat ik nog op de Annaschool in Zundert zat: 
nationale boomplantdag. Met de hele klas naar buiten, allemaal een gat graven, 
plantje erin. In die tijd, zo rond 1980, stonden problemen rond natuur en klimaat 
nog niet zo in de belangstelling als nu; in Zundert waren en zijn bomen natuurlijk 
vooral een businessmodel. Klikkend langs de site van de boomfeestdag (zo heet het 
tegenwoordig), zie ik Gemeente Zundert staan als een van de pakweg zes partners 
van het evenement, tussen Staatsbosbeheer en Shell in. De bomen die we toen 
plantten, doen dus al een jaar of veertig waar groen goed in is: het leefbaar maken 
van de wereld. Niet alleen kleden bomen de omgeving aardig aan. Ze leveren ook 
de zuurstof die we inademen en halen de CO2 uit de lucht die we met z’n allen 
uitstoten door gemotoriseerde reizen en fabrieksmatige productie. Zo gaan bomen 
klimaatverandering tegen. 

Hoog tijd dus voor een ode aan de boom. Want wat een mooi ding is het toch, ieder 
jaargetijde weer anders. Nu ik dit stukje schrijf, tekenen de silhouetten van de takken 
zich mooi af tegen de hemel. Je ziet hoe de opbouw vanaf de stam steeds fijnmaziger 
wordt. En aan de dunste takjes zitten al de knopjes waaraan in de lente de bladeren 
groeien. Dan zie je waar die hele boom mee bezig is: zonlicht opslurpen met z’n 
blaadjes, want dat is energie om te groeien.  

Bomen groeien langzaam maar zeker. De leeftijd van een boom of tak kun je – 
crue genoeg – het best zien door hem af te zagen. Dan kun je de jaarringen tellen 
en nagaan hoe lang deze boom alweer meedoet aan het wonderlijke proces van 
het leefbaar en mooier maken van de wereld. Heerlijk om op een zonnige dag in 
de zomer even in de schaduw van zijn takken te liggen en te zien hoe het zonlicht 
gefilterd wordt door de duizenden bladeren die elkaar ruisend verdringen.  

Dat gevoel wil ik de bezoekers van corso 2022 geven, en dan niet door op straat te 
gaan liggen, maar gewoon vanaf de kant van de weg of op de tribune. We zagen een 
groepje bomen twee keer dwars doormidden, om een doorsnede over te houden. 
Die draaien we op zijn kant, zodat we als toeschouwers tegen de onderkant of de 
bovenkant van de doorsnede aan kijken. Je werpt dan een blik ik het binnenste 
van de boom, midden tussen de takken, en we kijken tegen echte jaarringen aan, 
zodat we ook de groeigeschiedenis van de bomen zien. In meerdere opzichten een 
‘Groeimodel’. 

De bomen van dit ontwerp moeten realistisch worden van vormgeving – de 
afsnijding en kanteling maken ze al gek genoeg. De dikke takken missen hun basis, 
dus lijken in de lucht te zweven; de dunne takken lopen uiteindelijk uit tot bijna niets 
en tienduizenden blaadjes. Dat zijn de dahlia’s, en die worden niet groen: de kleur 
van de boom past zich hier aan onze corsotraditie aan. Het wordt vast heel anders 
bouwen en tikken dan gebruikelijk, al moeten we nog besluiten hoe precies. Tot het 
laatste blaadje en takje op zijn plek zit, zal ons uithoudingsvermogen nog wel op de 
proef worden gesteld. 
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nieuwjaars  borrelDoel is dat de toeschouwer tijdens het langstrekken van dertig strekkende meter aan 
bomen het gevoel krijgt er echt even uit te zijn in de natuur. De stilte die daarvoor in 
je hoofd nodig is, bestaat natuurlijk niet tijdens een corso-optocht. Maar een gevoel 
van innerlijke rust kan wel komen door de juiste muziek, een warm bad van diepe 
klanken waar je het hout en misschien zelfs de vogeltjes hoort.  

Ik heb lang met dit idee rondgelopen, en ik ben heel blij dat ik weer aan de bak 
kan als ontwerper in m’n eigen buurt. Hoewel mijn basis al heel lang buiten Zundert 
ligt – in Nijmegen, en in Roosendaal, bij ons pa en ma – is dit alweer het tiende idee 
van mij dat uitgevoerd wordt sinds ik tientallen jaren geleden (rond de tijd van die 
boomplantdag) mijn eerste stappen in de tent zette. En nu ik dit schrijf valt me pas 
op dat ik de laatste paar keer met mijn ideeën de wereld aan het verkennen ben: in 
2008 de stad (Booming City), in 2010 de bergen (Vulture Valley) en in 2016 de zee 
(Menskracht 12). Eens kijken wat het bos ons dit jaar brengt. Tot ziens bij de bouw! 

Ad Hereijgers

8 januari 2022 hebben we vanwege de toen nog geldende covid 
maatregelen een online nieuwjaarsborrel georganiseerd

Na de kickoff door voorzitter Kevin met een proost en een net gepresenteerd Helpt 
Elkander jublileumbier kwam Ad aan het woord om zijn ontwerp te presenteren.  
Hierna kon de muziekbingo van start gaan. 

Doordat we gebruik mochten maken van het Stokperdje om vanuit die locatie de 
livestream te verzorgen, was alles makkelijk op te zetten.  Lars en Ben verzorgden de 
techniek. Vivian, Mireille en Anouk waren de bingo controle ploeg en Dion was de dj 
die alle leuk bij elkaar gezochte liedjes draaide tot er iemand bingo had. 

De bingo was eerst een H op je kaart. Het duurde even voordat de eerste bingo viel, 
maar met zo nu en dan een pauze met gezellige pauzedeuntjes verzorgd door Dion 
werd het steeds gezelliger op de apps.  Op veilige afstand thuis maar toch samen. 

De eerste bingo viel uiteindelijk bij Esther van Aert. 
Hierna werd gespeeld voor de letter E. Deze bingo mocht Marlies van Bergen 
binnenslepen.  Uiteindelijk de volle kaart werd gewonnen door Anoushka Haast. 

Toen de 3 winnaars bekend waren, werden de prijzen bij de mensen thuis bezorgd 
en was de livestream voorbij. 

Uiteindelijk een zeer geslaagde avond voor organisatie en deelnemers met dank aan 
het Stokperdje voor het gebruik van de locatie. 
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nodig” zei Roger en stelde voor om buurtschap Helpt Elkander te benaderen voor 
hulp. Als tegenprestatie zou de buurt een vergoeding krijgen voor de geleverde 
diensten. Hier had Helpt Elkander wel oren naar. 

Naast de medewerking van de Bolle Buiken en de hulp van Helpt Elkander, werd 
er ook om hulp en advies van Bakkerij Raats gevraagd. Via Johan konden ze 
professionele ingredienten inkopen, mochten ze de deegmixer en rijskast uit zijn 
bakkerij gebruiken en stond hij ze bij met tips en tricks om de kwaliteit van de 
oliebollen te waarborgen en het werk te vereenvoudigen. Sinds 2 jaar wordt er bij de 
bakkerij een oliebollenbaklijn weggezet wat het bakken vereenvoudigt, maar vooral 
het werken veiliger en minder zwaar maakt. Aan het begin van de lijn staat een 
zogenaamde plopper die per keer een ingesteld aantal oliebollen van een bepaald 
gewicht in een mand in de hete olie ‘plopt’. Het voordeel van de plopper is dat de 
oliebollen allemaal mooi rond van vorm en gelijk van gewicht zijn. De mand met 
oliebollen wordt tijdens het bakken richting het einde van de baklijn geschoven en 
na een vastgestelde tijd bakken uit de olie gehaald, waarna ze richting verkooppunt 
kunnen. 

Het verkooppunt is de laatste jaren bij café Neefs. Daar worden we steeds erg 
gastvrij ontvangen en mogen we gebruik maken van de zaal voor de opslag en 
het verpakken en verkopen van de oliebollen en appelbeignets. De appelbeignets 
worden gebakken en geleverd door bakkerij Raats. Inmiddels gaat het ruim, erg ruim 
boven de 10.000 oliebollen (met of zonder rozijnen) en appelbeignets die er op de 
laatste dagen van het jaar verkocht worden. 

Zo’n 2 jaar geleden hebben Roger, Cor, Adrie en Elly aangegeven dat ze het 
organiseren van het oliebollen bakken wilden gaan afbouwen en hebben ze 
gevraagd of Helpt Elkander geïnteresseerd was om die taak over te nemen. Daarop 
is een aantal mensen van de buurt, onder toeziend oog van Kevin, mee gaan draaien 
in het organisatieproces. Inmiddels hebben Guido, Chantal, Christel (tijdelijk) KrisJan 
en Paul hun ‘stage’ er op zitten en zullen zij vanaf dit jaar, samen met Corné, Amanda 
en John, het oliebollen bakken gaan regelen.  

Onder het motto ‘vele handen maken licht werk’ zullen zij tegen het einde van het 
jaar een oproep doen aan alle buurtgenoten om de laatste dagen van december 
een handje te komen helpen bij het deegbereiden, oliebollen bakken, inpakken, 
verkopen, catering, etc. Er zal een schema opgesteld worden met hoeveel mensen er 
waar en wanneer nodig zijn en waar je je voorkeur voor bepaalde werkzaamheden 
kunt opgeven.  

Op deze manier kan onze buurt het jaar uniek en met trots afsluiten; een leuk bedrag 
voor de buurtkas verdienen en een nog veel mooier bedrag overhandigen aan 
WensAmbulance Brabant voor hun respectvolle werk!

oliebollen  bakken
ten bate van wensambulance Brabant

Zo’n 20 jaar geleden zetten Roger en Cor Theuns en Adrie en Elly van Peer zich in 
voor Running Team Zundert dat deelnam aan de RopaRun. Om geld in te zamelen 
voor het team hebben ze jaren achtereen met succes een dartevenement in de 
sporthal georganiseerd en er werd ook al een aantal keer oliebollen gebakken. Na de 
RopaRun van 2016 hield Running Team Zundert op te bestaan en werd er een andere 
doel gezocht om zich voor in te zetten. Dat werd gevonden in WensAmbulance 
Brabant, een stichting die zich inzet om een laatste wens van terminaal zieke mensen 
in vervulling te laten gaan. 

Als activiteit om geld in te zamelen werden nu alle pijlen gericht op het bakken en 
verkopen van oliebollen. Vanuit een frietkar van de Bolle Buiken, de eerste jaren 
alleen tijdens WinterWonderland, maar later ook tijdens oudjaar op het Oranjeplein. 
Gezien de verkoopaantallen bleek dat een schot in de roos, maar het vroeg wel om 
een gedegen aanpak. “Als we dit goed willen blijven doen hebben we extra handjes 

Sinds een aantal jaren helpt onze buurtschap bij het bakken en de 
verkoop van oliebollen ten bate van WensAmbulance Brabant. Hoe 
is dit nou eigenlijk ontstaan?  
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Laat de lente maar komen! 

(ge)-veld

De wintermaanden liggen weer achter ons. Dit waren maanden met te veel vocht 
en te veel warmte. Eind november zaten de laatste knollen weer binnen in de 
gaasbakken, in totaal waren het wel wat minder gaasbakken dan in 2020. Want in 
2020 hadden we alles binnengereden. In het begin leek het vrij goed te gaan, maar 
na een tijd zag het er toch wat anders uit. Het bleef veel te vochtig in schuur. Vanaf 
januari ging het beter. Door de problemen moesten er wel veel soorten nagekeken 
worden en hadden we wat meer uitval dan andere jaren. 

In februari zijn we begonnen met het splitsen van de knollen. Dit hebben we zoveel 
mogelijk coronaproof gedaan. Ook hier kwamen nog wel een aantal soorten uit 
die een stuk minder waren. Omdat we in 2021 bijna geen nieuwe knollen gekocht 
hadden moesten we dit jaar wel een hele hoop nieuwe knollen aanschaffen. De 
verkoop van de oude knollen kwam dit jaar gelukkig wat sneller op gang dan in 
2021.  

Door corona moesten we in 2021 op het laatste moment het veldavondje ook nog 
afblazen, dat was erg jammer. Zouden we het nog een keer in kunnen halen???

De wagen zal dit jaar in de Helpt Elkander kleuren zijn: wit, zwart, rose en paars. Hier 
werd het veld wat op aangepast en dat lijkt aardig gelukt. 

In maart waren veldwerker Frans van Dorenmalen en zijn vrouw Lian 50 jaar 
getrouwd. Bij het huis werd een boog geplaatst en we mochten weer eens naar een 
receptie. Ook werd er die maand een jongentje geboren met de naam Mike bij Bart 
en Evelyn 

We hopen dat we dit jaar eens een beetje normaal jaar zullen hebben, zonder al te 
veel maatregelen. Het lijkt er weer wel een beetje rooskleurig uit te zien, laten we 
hopen dat het ook zo blijft. 

 

Vacatures: 

Vindt u het leuk om wat administratie bij te houden van de veldcommissie? Dan zijn 
we opzoek naar jou en we kunnen je hard gebruiken!!!

De veldploeg wordt ook steeds ouder en er komt weinig nieuwe verjonging bij, die 
we heel hard kunnen gebruiken. Vindt u het leuk om buiten wat te werken met een 
leuke groep mensen dan is dit echt iets voor jou. Op z’n tijd een praatje en een bakje 
horen er ook bij. Je kunt altijd komen wanneer het bij jou uitkomt: niets moet,  alles 
mag. 

Ook zijn we van plan om een avondploeg op te starten om de veldploeg te 
ondersteunen. Dus vindt u het leuk om wat in de buiten lucht te doen, wilt u toch 
uw steentje bijdragen aan de buurtschap en werkt u overdag nog dan is dit echt iets 
voor u. In de drukke perioden zal het misschien een vaste avond per week zijn. Het is 
echt niet iedere avond hoor. 

Als er werkzaamheden zijn worden deze via een nieuwsbrief aangekondigd.  

Heeft u vragen of wilt u zich aanmeld dan kunt u terecht bij Krisjan van Ostaayen 
veld@helptelkander.nl 06-12356448 Zwaluwenhof 20 

De veldcommissie 
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Hé lekker blondje!
Nee dit heeft helemaal niets te maken met grensoverschrijdend 
gedrag; het is het product wat we presenteren voor het 75-jarig 
jubileum van Buurtschap Helpt Elkander. Het is zelfs zeer gewenst 
bij onze doelgroep.

De jubileumcommissie is gaan brainstormen welke activiteiten zouden passen 
bij een 75-jarig jubileum. Allerlei voorstellen kwamen voorbij waaruit uiteindelijk 
keuzes zijn gemaakt om in groepjes verder uit te werken.  

Er was een wens om iets nieuws te presenteren wat Helpt Elkander nog niet eerder 
had gedaan. Hierbij kwamen de meest creatieve ideeën voorbij en er kwamen tips 
vanuit de buurt. Eén daarvan sprong eruit en overeenstemming hierover was snel 
bereikt: we wilden een jubileumbier gaan lanceren. 

Het zaadje was gekiemd maar hoe laten we dit verder uitgroeien. We hebben wel 
ervaring met het drinken van bier maar niet met het brouwen daarvan; we moeten 
op zoek naar een brouwerij. Via via naar een brouwerij in Amsterdam was een optie, 
maar niet echt praktisch. “Onze” paters, de trappisten, beperken zich tot het brouwen 
van hun eigen kruidige gerstenat. Gelukkig hebben we in onze omgeving meerdere 
hobbybrouwers zitten.  

We hebben contact opgenomen met Brouwerij 58e Genot die, met enige fantasie, 
aan de rand ligt van ons buurtschap. Uiteraard hadden we veel vragen over de 
(on)mogelijkheden om ons eigen bier te lanceren, we hadden immers totaal geen 
ervaring hiermee. Die ervaring had het 58e Genot gelukkig wel; er was veel mogelijk 
en de flexibiliteit was heel erg groot. Het enthousiasme groeide aan twee kanten; we 
besloten daadwerkelijk door te gaan met dit idee. 

Hierna kwam natuurlijk de vraag: welke smaak willen we hebben. Het was vrij snel 
duidelijk dat we een bier wilden lanceren wat voor een grote doelgroep geschikt was. 
Geen stout of andere “afgewerkte olie” maar iets toegankelijks. Een kleine proeverij 
moest duidelijkheid brengen en dat deed het ook: we kozen voor een blond bier wat 
jaarrond gedronken kan worden; lekker fris met een vleugje citrus. 

Vervolgens kwamen natuurlijk de volgende vragen. Hoeveel liter wilden we laten 
brouwen? Wilden we alleen kleine flesjes van 33 cc of ook grote van 75 cc en hoeveel 
dan van ieder? Het voordeel van blond bier is dat het brouwproces hiervan slechts 
4-5 weken duurt. Als de afname heel goed loopt is het altijd mogelijk om nogmaals 
te brouwen. Een hele opluchting omdat het voor ons onmogelijk was om een 
inschatting te maken van de afname. 
Ons blonde bier moest een naam krijgen. Golden scepter is natuurlijk ook geel maar 
is een dahlia, geen bier. Bovendien wilden we graag een link met Helpt Elkander, 
……HE. Ons HE blonde bier vonden wij lekker; dit leidde tot “HÉ Lekker Blondje!” 

 Er moest nog een etiket ontworpen worden voor HÉ Lekker Blondje waarvoor 
Thierry Sprenkels werd ingeschakeld. We wilden een uitnodigend etiket in kleuren 
passend bij Helpt Elkander. Het resultaat was geweldig en wij waren overtuigd. Als 
extra aandenken hebben we ook nog bierviltjes laten maken t.b.v. ons jubileum. Ook 
hiervoor geldt dat ze passen bij Helpt Elkander én ons bier. 

In de tussentijd was het brouwproces gereed. Wat 5 weken eerder begonnen was met 
natuurlijke producten zoals water, mout, tarwemout, hop, gist en sinaasappelschil 
, resulteerde in een lekker kruidig blond bier. Het kon worden gebotteld en de 
etiketten konden worden aangebracht. Ons bier was klaar om gepresenteerd te 
worden.  

Tijdens de (digitale) nieuwjaarsborrel is het bier gepresenteerd. Deelnemers 
hadden vooraf een verpakte fles HÉ Lekker Blondje gekregen. Na de toespraak van 
de voorzitter mochten ze geopend worden om mee te toosten op het nieuwe jaar, 
bol van jubileum-activiteiten. Deelnemers waren blij verrast en de reacties waren 
gelukkig louter positief; een goede lancering. Diezelfde avond zijn er nog vele 
bestellingen geplaatst. 
Op 29 januari is de eerste grote levering geweest. Gelukkig hadden we extra 
voorraad meegenomen want er bleek meer animo te zijn dan alleen het bestelde. 
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28 november zijn wij gezellig met de Helpt Elkander kinderen naar het bos geweest. 
Dit natuurlijk omdat sinterklaas in ons land was, wat een feest. Er werden spelletjes 
gespeeld en er kwamen nog twee leuke pietjes op bezoek.  Zo werd er met de pieten 
over de daken gelopen en gingen ze naar voorwerpen op zoek. Tussendoor kregen 
de kinderen lekkere pepernoten die ze wel lusten. Vervolgens nog wat drinken en 
wat uitrusten. Het begon een beetje te regenen zonder zonneschijn, maar gelukkig 
kwamen de pietjes nog met een zak vol cadeautjes tevoorschijn. Na het uitdelen werd 
er afgeteld van drie tot een, waarbij bij het uitpakken een mooi cadeau verscheen. 
Nog even zwaaien naar de pieten. Waarna iedereen naar huis ging om van zijn 
cadeautje te genieten. Het was een gezellige ochtend, zeg dat wel. Sinterklaas en 
pieten bedankt en tot snel. 

sinterklaas
Zoals ieder jaar is er ook dit jaar voor de jongste buurtleden onder 
ons een sinterklaasactiviteit gehouden. Op 28 november 2021 
kwamen de pieten gezellig langs in het bos. 

De handel begon te lopen en ook daarna bleef de vraag bestaan. Inmiddels is er 
opnieuw gebrouwen om aan de vraag te kunnen voldoen. 

Hoe nu verder? We kunnen voorlopig verder met het bier wat gebrouwen is.  
Bestellingen kunnen altijd geplaatst worden via de link (of QR code):  
https://forms.gle/EGUqZ49hX5aLtW4MA 

Later dit jaar zal het bier ook te koop zijn tijdens diverse activiteiten bij de bouwplaats. 
Andere mogelijkheden worden nog verder bekeken.  
Voor Helpt Elkander is HÉ Lekker Blondje fi nancieel ook interessant; van de marge 
kunnen we een gedeelte van de jubileumactiviteiten betalen. Het is dus wenselijk 
om héél veel  fl essen te verkopen, hoe meer, hoe beter! 

Tips om Helpt Elkander hiermee te helpen: 
- zelf opdrinken; 
- weggeven als cadeau; 
- doorvertellen aan collega’s, vrienden, familie en kennissen; of 
- doorverkopen aan iedereen die maar wil kopen. 
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een bakkie met...
Willem Noorland

Hij is 52 jaar oud en geboren in de Kanariestraat in 
Zundert. Hij is getrouwd met Marian en samen hebben ze 
drie kinderen: Sanne, Evi en Jelle. In het dagelijks leven is 
Willem alweer 6 jaar aan het werk als accountmanager bij 
BINK Solar (zonnepanelen). Daarvoor is hij 25 jaar in dienst 
geweest bij Assa Abloy (leverancier van autmatische 
deuren). Van kinds af aan bouwt Willem al mee bij Helpt 
Elkander. Eerst als bouwer, daarna ook op het bloemenveld. 
In de jaren ’90 is hij 8 jaar lang bestuurslid geweest. Met de 
geboorte van Sanne is hij hiermee gestopt. Sinds 2009 is hij 
actief binnen de stichting als teamleider bij Publiciteit en 
Sponsoring. Sinds 1,5 jaar zit hij hierbij ook in het bestuur.  

Hoe ben je terechtgekomen bij Helpt Elkander?
Eind jaren ‘60 zijn de ouders van Willem in Zundert komen wonen. Van kinds af aan 
weet Willem dus niet anders dan dat corso een groot begrip is in Zundert en bouwt 
hij mee. De vader van Willem is later ook mee gaan helpen.

Wat vind je het leukste in de tent om te doen? 
“De fase rondom het kartonnen en plakken. Het leukste is toch wel het sociale met 
de buurtgenoten.” De meeste tijd spendeert Willem echter aan de stichting: zo’n 2 á 
3 avonden per week is hij druk met bestuursvergaderingen, sponsorvergaderingen, 
overleggen met andere commissies. Oftewel; Willem is bij het gehele proces 
betrokken. Ook is hij vanuit de commissie Financiën nog altijd betrokken bij 
de sponsoren vanuit die tijd (20 jaar geleden) en is hij 20 jaar lid geweest van de 
activiteitencommissie. Het zakelijke netwerk en het netwerk vanuit de commissie 
overlapt en versterkt elkaar vaak. 

Wat is het doel binnen de sponsoring?
“Om ieder jaar 475 Genodigde Zonneplein en 300 gasten op Le Soleil te vermaken 
op de sponsorboulevard.” 
Wat zijn je hobby’s buiten corso?
Naast het werk aan de stichting wandelt Willem graag.
Lees je de TamTam?
Ja! Willem leest de TamTam graag online. Zijn favoriete rubrieken zijn de interviews. 
Hij vindt het leuk om meer te weten te komen over buurtgenoten, wat er speelt en 
leeft in zijn buurt. 

Neem je deel aan de HEactiviteiten?
Vooral de actievere activiteiten vindt Willem erg leuk, zoals de fi etstochten.  

Heb je meegedaan aan het Kindercorso?
Willem heeft één keer meegedaan aan het Kindercorso 
toen hij 8/9 jaar oud was. Zijn vader werkte destijds bij de 
wegenwacht, dus je raad al welke wagen hij maakte met 
zijn buurjongen. Toen Jelle rond deze leeftijd was, maakte 
hij met zijn neefj e dezelfde wegenwachtauto. Zo vader zo 
zoon dus! 

Wat vond je van het afgelopen corso? 
“Heel blij dat er alsnog íéts door kon gaan. Het was heel bijzonder om te organiseren. 
Het veilingterrein was rustiger dan een optocht, dus het was overzichtelijker.”  Willem 
heeft de volle twee dagen kunnen genieten op het veilingterrein toen hij voor zijn 
functie binnen de stichting volledig aanwezig mocht zijn. Wel hoopt Willem op weer 
een normaal, rijdend corso dit jaar.

Hoe ziet jouw corsoweekend eruit?
“Volle bak in het teken van de stichting! Op donderdagavond begint het met 
het treff en van de voorbereidingen in de betreff ende gebieden.”  Van vrijdag t/m 
zaterdag is hij als projectleider aanspreekpunt voor de leveranciers.
Zondagochtend is Willem altijd aanwezig op de locatie en opent vroeg de tent, 
ondersteunt bij catering, etc. en is hij tot zondagavond aanspreekpunt voor de 
sponsoren in de rol van gastheer.
Toen Willem hier 13 jaar geleden mee begon, kon hij niet voorzien hoeveel tijd 
het eigenlijk kost om 20 wagen rond te laten rijden. De waardering voelt hij echter 
enorm. De vergaderingen in het corsocentrum sluit hij vaak gezamenlijk af met 
de andere commissies die dan aanwezig zijn in het Corso Centrum. Dit schept een 
enorme band.

Wat vind je het mooiste aan een wagen?
“De combinatie van licht, geluid en beweging. Echte theaterwagens, veel zien. 
Uiteraard in de Helpt Elkander kleuren.”
Favoriete wagen aller tijden? 
“Booming city. Daar zat het allemaal in licht, geluid, beweging.”
Wat vond je van het ontwerp van afgelopen jaar?
“Passend bij het coronajaar.”
Wat vind je van het komende ontwerp?
“Verrassend. Wel een echte Ad Hereijgers wagen. Als het zo wordt als op de tekening 
staat, wordt het vast een topper!” 
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corsocultuur 
op UNESCO-lijst 

immaterieel erfgoed

‘’Een corso is veel meer dan alleen een optocht. Het bouwen van de corsowagen 
en alles wat daarbij komt kijken, is een sociaal en creatief proces waar de hele 
gemeenschap gedurende een groot deel van het jaar mee bezig is. Jong en oud, 
man en vrouw werken samen, kinderen en jongeren worden intensief bij het corso 
betrokken, en de cultuur wordt overgedragen van generatie op generatie. Daarmee 
leveren de corso’s een grote bijdrage aan de sociale cohesie van hun gemeenschap.’’ 

In december 2021 schreef Unesco de corsocultuur bij op de Internationale 
Representatieve Lijst van het Immaterieel erfgoed van de Mensheid. Als corso’s 
in Nederland mogen we hier ontzettend trots op zijn. Met bovenstaande heel erg 
passende woorden omschrijft Unesco de corsocultuur. Deze woorden zijn ook 
heel erg herkenbaar binnen buurtschap Helpt Elkander. Al ruim 75 jaar wordt het 
enthousiasme voor het corso binnen ons buurtschap overgedragen. Dat er nog heel 
veel jaren mogen volgen!

In december 2021 werd bekendgemaakt dat de corsocultuur op de 
UNESCO lijst van immaterieel erfgoed is toegevoegd. Hieronder 
lees je een onderbouwing hiervoor. 

brickey
Vorig jaar april is een actie gestart vanuit de Gemeente Zundert 
in samenwerking met waterschap Brabantse Delta, om inwoners 
van Zundert hun regenpijp af te laten koppelen van het gemengde 

Dit wordt gedaan omdat in onze gemeente veel schoon water verloren gaat. Bijna 
alle regenpijpen in onze gemeente zijn – onder de grond – aangesloten op het 
riool met afvalwater. Dit is erg jammer! Regenwater is namelijk schoon en makkelijk  
opnieuw te gebruiken.  

Daarom wilden we vanuit Helpt Elkander graag deelnemen aan deze actie om onze 
buurtgenoten aan te moedigen om hun regenpijp af te koppelen van het gemengde 
riool. De Brickey is een steen die onder de regenpijn geplaatst wordt. Daarmee gaat 
de regen die op onze daken valt niet rechtstreeks het riool in, maar stroomt dit vanuit 
de regenpijp de tuin in. 

Vanuit Helpt Elkander zijn 23 Brickeys geïnstalleerd in onze buurt. De oppervlakte 
van de daken is in totaal 650 m2. Bij een fl inke regenbui wordt er dus heel wat 
water bespaart. De voordelen hiervan zijn: huiseigenaar en directe omgeving 
hebben minder overlast bij hevige regenbuien; druk op ons rioolstelsel neemt af; 
grondwaterstand op de huispercelen blijft op niveau; natuur en landbouwsector in 
onze gemeente, hebben het minder zwaar bij droge periodes. 

Er zijn nog een aantal Brickeys over, wil je meehelpen aan het verduurzamen van 
onze buurt? Neem dan contact op met info@helptelkander.nl 

Heb je ooit zelf ontworpen?
Willem heeft in 1990, het Van Gogh-jaar” samen met John Haast, Pascal Surewaard en 
onder leiding van Johan Verheijen de wagen ‘Vincent heeft het gemaakt’ ontworpen. 
Helaas heeft dit destijds de laatste plaats behaald. Willem was toen ongeveer 20 jaar 
oud.

Heeft corona invloed op sponsoring? 
“Ja, policy om evenementen te bezoeken mocht bijvoorbeeld niet bij veel bedrijven 
vanwege corona.”

Willem ziet Helpt Elkander als een hele open, spontane buurt. “Het is erg leuk om 
daar als gezin bezig te zijn.” De afgelopen 14 jaar ben ik drukker geweest bij de 
stichting dan bij de buurtschap, maar als je jouw buurtschap dan voorbij ziet rijden, 
voelt dat heel bijzonder aan. Een heel sterk wij-gevoel.”
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HE-kidz

Hoe heet je? Vaya Godrie

Hoe oud ben je?  5 jaar.  

Wat zijn je hobby’s? Buitenspelen, gymen, dansen, met 
playmobil spelen en met mijn poppen spelen

Help je liever in de tent of op het bloemenveld? Liever in de tent 
omdat ik plakken zo leuk vindt en het daar altijd gezellig is

Wat vind je het leukste om te doen bij Helpt Elkander? Plakken aan de grote 
wagen samen met mama of papa 

Welke wagen vind je het allermooist? Waarom vind je dat? We hangen de clown 
uit! Dat was een hele leuke en vrolijke wagen!  

Wat vind je leuker, kindercorso of groot corso?  Kindercorso omdat ik dan mijn 
eigen wagentje kan trekken

Wat doe je het liefst bij het kinderkot?  Naar het bloemenveld gaan en knutselen

Waar kijk jij de optocht op corsozondag?  Bij mijn opa en oma in de Molenstraat

Wat doe je meestal op corsomaandag?  Dan gaan we naar de wagens kijken 
en naar de kermis en lekker feesten

Wat is je favoriete kleur bloem?  Regenboog bloem maar die bestaat niet, dan 
kies ik voor een roze bloem

Wat is het allerleukste dat je al hebt meegemaakt bij Helpt Elkander? De zondag 
vorig jaar bij de bouwplaats, op het springkussen, spelen, eten, dringen 
en heel laat opblijven

Wat wil je later nog graag gaan doen bij Helpt Elkander? Bloemetjes op de wagen 
tikken
Wat vond je van de wagen van dit jaar? Mooi maar ook een beetje raar. De kleuren 
vindt ik wel heel mooi

Hoe heet je? Yani Godrie

Hoe oud ben je?  8 jaar.  

Wat zijn je hobby’s? Paardrijden, dansen, buitenspelen 
en met mijn playmobil spelen

Help je liever in de tent of op het bloemenveld? Zekerweten 
in de tent omdat het daar altijd heel gezellig is en 
iedereen kletst met mij

Wat vind je het leukste om te doen bij Helpt Elkander? Plakken aan de grote 
wagen en prikken van de bloementjes

Welke wagen vind je het allermooist? Waarom vind je dat? Houdoejoedoe, omdat 
het een hele f leuringe wagen was en het een heel leuk liedje was

Wat vind je leuker, kindercorso of groot corso?  Kindercorso omdat ik dan 
helemaal mijn eigen wagentje kan maken

Wat doe je het liefst bij het kinderkot?  Plakken en knutselen

Waar kijk jij de optocht op corsozondag?  Bij Bibelot in de Molenstraat

Wat doe je meestal op corsomaandag?  Dan gaan we naar de wagens kijken 
en naar de kermis en lekker feesten

Wat is je favoriete kleur bloem?  Die mooie witte met paarse bloemen, papa 
zegt dat deze Eveline heet. 

Wat is het allerleukste dat je al hebt meegemaakt bij Helpt Elkander? De zondag 
vorig jaar bij de bouwplaats, op het springkussen, spelen, eten, dringen 
en heel laat opblijven

Wat wil je later nog graag gaan doen bij Helpt Elkander? Ik zou heel graag later een 
wagen ontwerpen

Wat vond je van de wagen van dit jaar? Mooi maar ooke en beetje saai want er 
zitten niet heel veel verschillende kleuren op

Op deze pagina is het woord aan onze HE-kidz. Dit keer leren we 
Vaya en Yani Godrie kennen!
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notulen jaarvergadering
Op dinsdag 15 februari werd bij café zaal victoria de jaarvergadering 
gehouden. Onderstaand is de notule van deze vergadering te lezen. 

1. Opening van de vergadering door Bas Noorden
Bas Noorden opent de vergadering om 19:30. Wegens ziekte kan voorzitter Kevin 
Jansen niet aanwezig zijn. 

De aanwezige ereleden en leden van verdienste zijn Agatha Godrie, Frans en Lian 
van Doremalen. 

Johan Verheijen heeft zich afgemeld. 

Er zijn 42 personen aanwezig op de jaarvergadering. 

2. Notulen jaarvergadering 16 april 2021
De notulen van vorig jaar worden doorgenomen. Er zijn geen opmerkingen en de 
notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.

3. Terugblik doelstellingen 2021 
Per commissie wordt teruggekeken op het afgelopen jaar en de doelstellingen die 
voor 2021 gesteld waren. 

3.1. Bestuur
Bas neemt de doelstelling van het bestuur door van het afgelopen jaar. 
- 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. 

3.3. Commissie bouwplaats
Bas Noorden presenteert de doelstellingen van commissie bouwplaats. 

3.4. Commissie financiën
Frank Jansen neemt het woord en neemt de doelstellingen van de commissie 
financiën door.

3.5. Commissie buurt
Voor de verschillende werkgroepen neemt Juul Adriaansen het woord om de 
doelstellingen van 2021 door te nemen. 

3.6. Commissie informatievoorziening
Marlou de Bie neemt de doelstellingen van 2021 door voor de commissie 
informatievoorziening. 

3.7. Commissie bouw wagen
Lars Havermans neemt het woord voor de commissie bouw wagen. 
3.8. Commissie veld
Als laatste neemt Krisjan van Ostaayen het woord voor de commissie veld. 

Bas Noorden bedankt de sprekers en iedereen die alle doelstellingen mede mogelijk 
heeft gemaakt.

4. Financieel verslag 2021 + kascontrole
We gaan verder met het financieel verslag, gepresenteerd door onze penningmeester 
Erik Dockx. Gevraagd wordt om discreet met de cijfers om te gaan. Aan de hand van 
diverse sheets worden de cijfers van corsojaar 2021 van Helpt Elkander doorgenomen. 
Ook in 2021 speelde corona weer een grote rol. Het behaalde resultaat is daardoor 
ook anders uitgevallen dan in begin 2021 werd begroot. Alles is duidelijk en er zijn 
geen vragen.

De kascontrole heeft op 9 februari plaatsgevonden bij Erik Dockx thuis. De 
kascontrolecommissie bestond uit Jan Hereijgers, Mariëlle de Labie en John Haast. 
John Haast neemt het woord en vertelt namens de kascontrolecommissie dat er 
geen onregelmatigheden zijn gevonden. Aan de penningmeester wordt decharge 
verleend. Jan Hereijgers 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 kascontrolecommissie, Amanda Jansen meldt zich aan. De 
volgorde van aftreden is nu: Mariëlle de Labie, John Haast en Amanda Jansen. 

5. Bestuursverkiezing 
Krisjan van Ostaayen en Marlou de Bie zijn dit jaar aftredend en herkiesbaar als 
bestuurslid. Verder hebben zich geen bestuurskandidaten gemeld. Er worden 
stembriefjes uitgedeeld onder de aanwezigen en iedereen kan anoniem zijn stem 
(ja of nee) uitbrengen. Na een korte pauze waarin de stemmen zijn geteld, wordt 
medegedeeld dat ze nogmaals het vertrouwen krijgen van de buurtgenoten. 

6. Doelstellingen 2022
De vergadering wordt hervat na de pauze. Bas neemt alle doelstellingen voor de 
commissies voor 2022 door. 
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6.1. Bestuur
- Stroomlijnen van coördinatie voor het corsoweekend;
- Vieren 75-jarig jubileum. 

6.2. Commissie ontwerp en historie
Ontwerp:
- Een uitdagend ontwerp zoeken wat binnen de criteria en ambitie van onze  
 buurtschap past.

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 verzamelen;
- Universele voeten maken voor alle vaandels.

6.3. Commissie bouwplaats
- Aanleggen ventilatie tent;
- Veiligheidsbanner in tent;
- Vernieuwen keuken, creëren vergaderruimte;
- Werkgroep veiligheid uitbreiden. 

6.4. Commissie financiën
- Versterking commissie; 
- Nieuwe sponsors en nieuwe bewoners benaderen;
- Invulling geven aan duurzaamheidsmaatregelen.

6.5. Commissie buurt
Juul vult aan: de plannen zijn om werkgroep sfeer en AC samen te voegen tot één 
werkgroep. Door het samenvoegen hopen we dat de taken beter verdeeld kunnen 
worden en we leuke activiteiten kunnen blijven organiseren. 

Werkgroep activiteiten:
- De buurt in contact houden met in acht neming van de coronamaatregelen;
- De jubileumcommissie ondersteunen met het organiseren van activiteiten  
 als jubileumactiviteiten niet door kunnen gaan;
- Werven van minimaal 1 extra AC lid;
- Het werven van nieuwe leden;
- Het organiseren van een sfeervolle maquette presentatie avond;
- Het organiseren van diverse sfeervolle vrijdag avonden;
- Het organiseren van een corso maandag lunch waardoor de maandag  
 gezellig gestart wordt.

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 voor het   
 ondersteunen bij enkele activiteit(en) waardoor de werkgroep   
 gecontinueerd kan blijven;
- Het organiseren van activiteiten voor kinderen met als doel de kinderen te  
 betrekken bij het bloemencorso;
- Het betrekken van een groter aantal kinderen bij de activiteiten door   
 middel van het actief uitnodigen;
- Het reorganiseren van de huidige activiteiten zodat deze beter aansluiten  
 bij de huidige wensen en behoeften van de doelgroep.

Identiteit:
- De kleur van het shirt wordt vastgesteld door de werkgroep en het   
 shirtontwerp wordt in samenspraak met de ontwerper vastgesteld. 
- Buurtgenoten in de gelegenheid stellen meerder malen per jaar kleding  
 uit de kledinglijn te bestellen, met een minimale oplage van 6 stuks;
- Vroegtijdig opzetten van de kleding verkoop zodat er voldoende tijd is om  
 het te verwerken en te bestellen.

Bouwersweekend:
- Het organiseren van een gezellig bouwersweekend na het bouwseizoen.  
 Accommodatie van 2020, Le Moulin de Romedenne in Philippeville   
 Belgische Ardennen;
- Procedure rondom aan-/afmelden i.v.m. reserveringen beoordelen en  
 vastleggen, openstaand punt van 2021;
- Inventarisatie/inspectie van de accommodatie bij aankomst en vertrek  
 structureren om onverwachte kosten/inhouding op de borg te voorkomen;
- Rolverdeling binnen de organisatie als gevolg van wisselingen bekijken en  
 invulling aan geven;
- Aanschaf van keukenbenodigdheden zoals grote pannen, spatels/  
 opscheplepels en een messenset.
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6.6. Commissie informatievoorziening
Tam Tam:
- Nieuwe deadline van Tam Tam in december i.p.v. oktober;
- Kijken naar een vernieuwde frisse opmaak van de Tam Tam;
- Uitgebreide jaarplanning maken zodat al eerder begonnen kan worden  
 aan alle edities voor 2022;
- Tam Tam beter digitaal onder de aandacht brengen. 

Website:
- Regelmatig nieuwe foto’s plaatsen;
- Vernieuwde opmaak Tam Tam ook doorvoeren op website;
- Opties bekijken voor mogelijkheden inlogpagina website Helpt Elkander.

Nieuws:
- Betere controle op taal- en spelfouten; 
- Deadline strenger handhaven. 

6.7. Commissie bouw wagen
- Terug invoeren van de maandagavond bouwvergaderingen. Tevens   
 zoeken van een notulist hiervoor;
- Overleg tussen de diverse werkgroepen verder uitwerken;
- Aantal kisten op het ontwerp door meerdere mensen onafhankelijk van  
 elkaar laten berekenen om tot een betere schatting te komen.

6.8. Commissie veld
- Een nieuwe secretaris voor de veldcommissie zoeken;
- Zoeken naar nieuwe veldwerkers;
- Opties bekijken voor stroom op het bloemenveld.

7. Begroting 2022
De begroting voor 2022 wordt door Erik Dockx gepresenteerd. De posten die onder 
een bepaalde commissie vallen, zijn ook door die commissie begroot. 

De aanwezigen stemmen in met de begroting voor het corsojaar 2022.

8. Oliebollen
Paul Haast neemt het woord en vertelt dat Helpt Elkander het oliebollen bakken gaat 
overnemen van Roger, Cor, Elly en Adrie. Al een aantal jaar helpen wij met een groep 
buurtgenoten mee bij het olieballen bakken voor de Stichting Wensambulance 
Brabant. Dit goede doel zal verbonden blijven aan deze actie.

9. Jubileumjaar 
Dit jaar worden alle festiviteiten georganiseerd voor het 75-jarig jubileum. Afgelopen 
jaar heeft dit helaas niet door kunnen gaan vanwege corona. De flyer wordt 
gepresenteerd door Bas Noorden, dus houdt deze data alvast vrij! Over 2 weken 
wordt de flyer verspreid. 

10. Rondvraag
- Paul Haast: het oliebollen team kan nog 1 of 2 personen gebruiken die  
 willen meehelpen bij de organisatie. Opgeven kan via Paul Haast of via 
 info@helptelkander.nl.
- Frank Jansen: het jubileumbier is gebrouwen bij brouwerij het 58e genot,  
 deze is gepresenteerd tijdens de nieuwjaarsborrel. Het blijkt een groot  
 succes. Het bestellen van het jubileumbier is nog steeds mogelijk.  

11. Afsluiting jaarvergadering
De vergadering wordt om 21:05 uur gesloten door Bas Noorden Hij bedankt 
iedereen voor zijn aandacht en hoopt iedereen weer snel te zien bij de komende 
jubileumactiviteiten. 
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halloween
Dit jaar werd er door de AC een heuze halloweentocht georganiseerd 
op 30 oktober.  

moordspel
Zaterdagmiddag 2 april hebben 29 buurtgenoten de moord proberen 
op te lossen die die nacht gepleegd was in de loods. Zij zijn er 
achter gekomen wie de moordenaar was, waar het gebeurde en 
met welk wapen het was gedaan. Ook schreven zij aan de hand van 
deze antwoorden een zo origineel mogelijk verhaal. Het winnende 
verhaal is hieronder te lezen.Op zaterdag 30 oktober had de AC een Halloweentocht georganiseerd. Aan deze 

tocht hebben in totaal (met helpers) 61 buurtgenoten deelgenomen. De tocht 
vertrok bij het Zonneke waarna er eerst een rondje door de buurt werd gelopen, 
waarna de tocht vervolgens richting het bloemenveld vertrok. Onderweg waren er 
verschillende schrikmomenten waar de ene beter op reageerde dan de andere. De 
tocht eindigde bij Cindy & Corné in de schuur waar alle deelnemers een kom soep 
kregen en vervolgens teruggebracht werden naar het Zonneke waar verschillende 
mensen nog een afsluitend drankje hebben gedaan tot het café toen nog op tijd 
dicht moest. Al met al een geslaagde tocht waarbij er veel buurtgenoten aanwezig 
zijn geweest.

reclame maken
via Helpt Elkander
Buurtschap Helpt Elkander bestaat mede door de jaarlijkse donaties van tientallen 
gulle sponsoren. Dat doen zij niet voor niets. In ruil daarvoor bieden wij een scala 
aan mogelijkheden om het bedrijf zichtbaar te maken bij de buurtgenoten, maar 
ook bij vele andere mensen. Er zijn vele mogelijkheden om reclame te maken en 
daarmee meer aandacht op uw bedrijf te vestigen. Als buurtschap werken wij met 
sponsorpakketten. 

Heeft u interesse? Laat het ons weten, dan sturen wij u de sponsorflyer toe zodat u 
zich verder kunt verdiepen in de mogelijkheden. Als buurtschap streven wij naar een 
professionele uitstraling met een groot bereik. Uiteraard kunnen wij u altijd nadere 
informatie verschaffen. Neem vrijblijvend contact op met onze coördinator Frank 
Jansen of penningmeester Erik Dockx via penningmeester@helptelkander.nl 

1 april lijkt op het eerste gezicht een gewone doordeweekse dag. Etienne staat op 
om naar werk te gaan maar stapt met het verkeerde been uit bed. Shit, balen. Dat 
belooft niet veel goeds. En zo blijkt dat ook: koffie is op, autotank is leeg en stapt in 
een hondendrol. Verdorie, ruim je troep dan ook op denkt Etienne maar geen tijd te 
verliezen en hij pakt dan maar snel de fiets om naar werk te gaan.

Eenmaal aangekomen op werk lacht het geluk hem nog altijd niet toe;:zijn collega 
heeft de printer niet aangevuld met papier en zijn baas heeft zijn vakantieaanvraag 
niet goed gekeurd.  Zijn bloed begon te borrelen. Wat een prutsers. Wat kan er voor 
een keer wèl goed gaan?

Pling, een berichtje van Milan. “Hee maat, ik heb een probleem. Ik ben in de corsotent 
en heb een kast in het materiaalhok omgestoten. Het is een zooi, je moet me ff 
helpen dit op te ruimen” . Dit. Meen. Je. Niet.
Met kolkend bloed, een temperatuur boven het kookpunt en ogen die kunnen 
doden springt hij op de fiets. Aangekomen bij de corsotent ziet hij Milan. 

Etienne ziet Milan en loopt naar hem toe. Milan zegt opgelucht: Hè fijn dat je er bent. 
Ik moet echt nodig pissen, ruim jij verder op! En Milan loopt weg richting de wc. 

Etienne denkt: Wat flik je me nu, moet ik nu ook al 
verdomme jou troep opruimen. In een split second pakt 
Etienne een bierdopje van de vloer en gooit met zijn 
technische rechter dart arm het bierdopje vakkundig naar 
Milan zijn hoofd! Het bierdopje raakt met een puntige kant 
het hoofd van Milan en doorboort zo zijn schedel. Recht 
door de voorste schedelgroeve de prefrontale cortex van 
de hersenen in. Milan wankelt nog even op zijn benen om 
vervolgens met zijn hoofd op de wasbak te vallen. Hij is 
op slag dood. 

Paniek overvalt Etienne.“Wat heb ik gedaan?!” Hij ontvlucht 
de corsotent en wenst dat deze dag snel voorbij mag zijn.
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notulen eerste 
bouwvergadering
Datum: 14-03-2022
Locatie: Café ‘t Zonneke
Aanwezig: 26 personen

Ad Hereijgers geeft als eerste een toelichting op het ontwerp. 
“Groeimodel bestaat uit twee wagens van ongeveer 15 meter 
lang. Deze gaan zo dicht mogelijk tegen elkaar rijden. We gaan uit 
van een breedte van de wagens van ongeveer 3,5 meter. Er komt 
rustgevende muziek bij om het beeld van een bos te versterken. 
Doordat de bomen zijn vertakt zijn aan de ene kant  meer afsnedes 
zichtbaar dan aan de andere kant van het ontwerp. 

Constructie                                                                                                                                                            
In de stammen komt de hoofdconstructie. Deze eerst volgens maquette uitzetten 
in de tent en daarna bekijken hoe alles aan elkaar en aan het onderstel te koppelen 
is.                                          
Als voorbereiding kan de maquette worden ingemeten en een tekening  
worden gemaakt waarop punten en afmetingen worden uitgezet. Dan 
kan ook bekeken worden wat we aan constructie-ijzer nodig hebben.                                                                                                                                          
Tijdens de bouw bekijken of het nodig en/of mogelijk is om takken demontabel 
te maken.  Samen met werkgroep vormgeving ook bekijken hoe de takken zo dun 
mogelijk uit te lassen zijn maar dat ze toch stevig blijven.
Om tegen elkaar te rijden met de onderstellen ligt noch een ‘vangbek’ bij de loods 
die is gebruikt bij stamboom. 

Vormgeving
Het idee is om het bladerdek van kippengaas te maken, de bloemen worden 
dan de bladeren. De stammen worden getikt maar omdat deze steeds 
dunner uitlopen zal dat op een gegeven moment niet meer mogelijk zijn. 
Bekijken hoe we  een overgang kunnen creëren van bloemen naar geen 
bloemen. Gaan we over op schilderen of eventueel bloemblaadjes plakken.                                                                                                                                         
Als voorbereiding kunnen er een paar  takken uitgelast 
worden.  We kunnen dan bekijken hoe de takken geleidelijk 
dunner te maken zijn en hoe het kippengaas te bevestigen is.                                                                                                                                              
 Ook moeten we diverse stukken gaas met verschillende mazen bekijken, wat blijf 
stevig en wat valt het minst op.                                                                                                                                            
   

Als we straks zo ver zijn dat we echt kunnen gaan bouwen dan moeten we meteen 
aan de slag kunnen en niet dan nog het wiel moeten gaan uitvinden. 

Geluid                                                                                                                                                                                               
Guido gaat bekijken wat de mogelijkheden zijn om geluid door te zenden van de 
ene naar de andere wagen om de muziek synchroon te laten lopen. De speakers 
moeten liefst zo laag mogelijk bevestigd worden om het beeld niet te verstoren. 
Er zal per wagen een aggregaat nodig zijn, bekijken of deze eventueel tussen het 
chassis  te plaatsen zijn zodat ook deze het beeld niet verstoren. 

Bloemen/Tikken                                                                                                                                           
Hoe gaan we bloemen bevestigen aan het gaas ?? Er worden ideeën geopperd als 
lijmen, krammen, ijzerdraad en stopnaald en draad. Hiervoor zouden we ook graag 
een werkgroep hebben die hiermee aan de slag gaat. Op gaas kan al het één en 
ander getest worden( stukjes karton vastzetten, stukjes plakken) maar het duurt 
nog even voor we bloemen hebben om te kunnen testen. Als er mensen zijn die 
hier mee aan de slag willen horen we het graag.  

Er zitten al een aantal mensen in de werkgroepen constructie en vormgeving maar 
schroom niet om hier bij in te stappen, hoe meer mensen in een werkgroep hoe 
beter. Stuur een berichtje of mail (bouwwagen@helptelkander.nl) naar Peter van 
Oers of Lars Havermans en zij kunnen je toevoegen aan deze werkgroep. 

Plan van aanpak is nu om zo snel mogelijk met de constructie en vormgeving aan 
de slag te gaan aangezien we dit jaar i.v.m. het jubileumjaar al in april de tent gaan 
zetten.
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sponsors
Wij bedanken onze sponsors voor hun bijdrage. 

Boomkwekerij het Slagmoer

Woestenberg metaalbewerking

Café de Kèrel

Jacqueline Braat Coaching

Holland Covers Zeilmakerij

Dictus Schilderwerken

Volant Interieur Confectie

J & C Verhuur / Wasserij

Bink Solar

Hotel Restaurant De Gouden Leeuw

Drukkerij Vorsselmans

Schildersbedrijf Jan Bastiaansen

Hereijgers Eco Tuinen

Lucien Koeken Dakbedekkingen

Café ‘t Zonneke

Grand Café De Bocht

Machinebouw Jochems

Bouwbedrijf Raats

Café Den Bels

Favo Reclame

Freson Producties

De-ICT-OOM

Bouwbedijf Havermans

De Jong Beton Zundert 

Havermans massages

Euro Accountancy

Bouwbedrijf Winand Van Iersel 

Tenniscentrum de Leeuwerik

Nouws Mechanisatie

Löwensteijn IT

Boomkwekerij Jos Willemsen & zoon

Verdaasdonk Hoogwerkers en 

Metaalbank-werkerij

Bouw en Visie

Praktijk voor Mondhygiëne

Podotherapie Praktijk Een Stap Vooruit

Danny van Bergen 

Graafwerkzaamheden

Zuiderplastics

Boomkwekerij Leenaerts-Halters en Zn

Maas-Jacobs

Jack Roovers Drankhandel & Verhuur

Telermaat

Dave Mutsters Autoservice

Agrarisch Loonbedrijf M. Leenaerts

Rabobank

Brouwerij 58e Genot

Boomkwekerij Barry van Aert

Rena Electronica

Keurslagerij Richard en Jennifer 

Verhulst

Van Erk Stucwerk

Jochems-Peeters boomkwekerij

Agel adviseurs

A. Bestebreur Glazenwasserij

Café ‘t Wapen van Zundert

Café-Zaal Victoria

Sponsors en begunstigers

activiteiten kalender
13 mei  Jubileum receptie

14 en 15 mei Jubileum tentoonstelling

6 juni   Dahlia dart toernooi (Klein-Zundertse Heikant)

18 juni  Dagtrip Nijmegen

19 juni  Jeu de dahlia toernooi (buurtschap Schijf )

25 juni  Kinder/Jeugd jubileumactiviteit

3 juli   Boerendart (buurtschap Veldstraat)

7 juli   Zomeractiviteit

29 juli   Sfeeravond

12 augustus  Sfeeravond

13 augustus  HE-Barbeque

20 augustus  Corsong (buurtschap t’ Stuk)

26 augustus  Sfeeravond

4 september  Optocht Corso Zundert

5 september  Corsomaandag (inclusief corso maandag lunch)

24 september Jubileumfeest

17 december Kerstmarkt




