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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

voorwoord
Beste buurtgenoten, 

na een zeer geslaagde receptie en tentoonstelling, gaan we verder in ons 
jubileumjaar naar de volgende geplande activiteiten. 

 Er staat nog genoeg op de agenda, zoals bijvoorbeeld de dagtrip naar Nijmegen, de 
kinderactiviteit bij het Aardbeien terras en natuurlijk het jubileumfeest na het corso. Maar 
ook de activiteiten van de andere buurtschappen en natuurlijk het Bouwersweekend 
van onze eigen buurt begin oktober. 

En inmiddels heeft de bouw van “Groeimodel” een aanvang genomen. Ook zijn 
de knollen en Dahliastekken geplant. Dus we hopen allemaal weer op een normale 
bouwperiode zonder enigerlei beperkingen.
De redactie heeft ook weer een nieuwe editie van de “TamTam” in elkaar gezet, met 
verslagen, interviews en de vaste rubrieken.
Wij wensen jullie veel leesplezier en hopen jullie te mogen begroeten, tijdens één van 
de komende activiteiten, of in de tent of op het bloemenveld. Want we kunnen ieders 
hulp goed gebruiken.

De redacrtie
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veld nieuws
Wind en droog! 

Vanaf eind februari begon het te drogen en 
konden we op tijd beginnen om het veld in orde 
te brengen. Begin mei zijn de knollen geplant. 
Doordat het droog was, moesten we gelijk 
beginnen met regenen. De stek was dit jaar ook 
iets speciaals: normaal gesproken werd de stek 
altijd gewoon in Nederland gekweekt, maar 
dit wordt de laatste jaren ook steeds moeilijker 
omdat er steeds minder kwekers komen en het 
heel bewerkelijk is. 1 kweker besloot om zijn stek 
in Polen te laten kweken. Achteraf was dit niet 
de goede keuze geweest. Gelukkig hebben wij 
als buurtschap nog redelijk onze aantallen gehad 
en redelijk op tijd, maar er zijn wel wat andere 
buurtschappen die er meer last van hebben gehad. 

Eind mei kwamen de eerste knollen boven de grond en konden we begin 
juni beginnen met hakken. Door het droge weer hadden we dit snel onder 
controle. Sommige soorten duurde toch wat langer voor ze op kwamen. 
In de week van 20 juni werden de meeste soorten nog een keer terug 
geknipt. Daarna zijn we begonnen met zetten van de palen en haken. In 
week 28 (14 juli) kwamen ook de eerste bloemen tevoorschijn en zijn de 

eerste 3 kisten geplukt. Vanaf week 29 begonnen de leveringen aan de 
bloemencommissie en dit loopt door tot oktober. 
Heel het voorjaar was het heel erg droog en veel wind, waardoor we 
regelmatig de regeninstallatie aan moesten zetten. De laatste jaren kunnen 
we niet meer zonder!!!!!!! 

Bij de Bosrand hadden we een aantal potten met dahlia’s gekocht waardoor 
we al op tijd konden gaan testen hoe we de bloemen op de wagen kunnen 
gaan bevestigen en gaan uitrekenen hoeveel bloemen we met corso nodig 
zullen hebben. 



8 9

 boerendart
Ook dit jaar hebben er weer leden van onze buurtschap deelgenomen 
aan het boerendart toernooi.

Na twee coronajaren met beperkte levering van bloemen hopen we dat 
we dit jaar weer een gewoon jaar zullen hebben met bloemen leveren. 
De vooruitzichten zien er goed uit en we hopen met het leveren van de 
bloemen weer op normaal aantallen zullen zitten dan voor de corona. 

Afscheid van een veldcommissie lid    
Jammer genoeg heeft Bart van Ostaaijen besloten om te stoppen als 
coördinator van de veldcommissie. Hij heeft wel beloofd komende zomer 
te komen plukken en eventueel bloemen te leveren. Dus we zullen hem 
nog wel eens op het veld zien. Bart bedankt voor je inzet de afgelopen 
jaren!!!!! 

Lijkt dit een leuk baantje voor jou dan zijn we opzoek naar jou!!!! Natuurlijk 
kunnen we ook nog andere veldwerkers gebruiken. Heeft u interesse om 
wat te doen op het veld of de veldcommissie laat het dan aan Krisjan weten 
veld@helptelkander.nl 0f 06-12356448 

Na twee jaar weggeweest te zijn door corona was het zondag 3 juli weer 
tijd voor een ouderwets potje boerendart. Vanuit de buurt deden we met 
4 teams mee. De resultaten van de wedstrijden waren elke keer weer een 
verrassing maar aan het eind van de dag zijn de teams op de volgende 
plekken geëindigd: 20e, 29e, 34e en 52e.  
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HE-maatjes
Binnen Helpt Elkander zijn er verschillende maatjes. Dit zijn 
koppeltjes die regelmatig samen in de tent te zien zijn. Dit keer 
in HE-maatjes Christel en Krisjan. We leggen de HE-maatjes allebei 
een aantal stellingen voor om te kijken hoeveel de maatjes ook 
hetzerflde denken. 

Bitterballen of hakkedellen 

Koffie of thee

Speculaasje of Fourré vanillekoek

Rosé bier of wijn

Chips of borrelnootjes

Kaas of worst

Pannenkoeken of friet bakken

Bouwen of feesten

Buurtfeest of corso- afterparty

Corsong of vaandelfeest

Bloemen steken of tikken

Duwen of figureren

Corsozondag of corsomaandag

Wandelen of fietsen 

Op de tribune of langs het parcours kijken

Jury- of publieksprijs bouwen

Strakke of sierlijke wagen

Wagen met veel of weinig kleur

Open of dichte wagen

Wagen met beweging of figuratie 

Gezelligheid of goede prijs
Christel haar goede antwoorden zijn dik gedrukt
Krisjan zijn goede antwoorden zijn onderstreept
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Vorig jaar bestond onze buurtschap 75 jaar en daarom was de 
werkgroep historie al na het corso van 2019 begonnen met de 
voorbereidingen voor een tentoonstelling met een overzicht 
van 75 jaar Helpt Elkander. De werkgroep historie bestaat uit de 
volgende leden: Erik Dockx, Agatha Godrie, René Gommers, John 
Haast, Paul Haast, Kevin Jansen, Ralf Maas, Krisjan van Ostaayen en 
Johan Verheijen. 

75 jaar Helpt Ekander
Jubileumboek, receptie en een tentoonstelling

Johan Verheijen en Krisjan van Ostaayen ontbreken op deze tentoonstelling vergader foto.

Al snel ontstond het idee om een jubileumboek en fototentoonstelling 
te maken met alle corsowagens die Helpt Elkander in deze 75 jaar heeft 
gebouwd en groepen waarmee Helpt Elkander heeft deelgenomen aan het 
jaarlijkse corso. Tevens hadden we het idee om alle maquettes, vaandels en 
bekers te laten zien.

JUBILEUMBOEK

Door corona hadden we genoeg tijd om foto’s en krantenknipsels bij elkaar 
te zoeken en te digitaliseren. We kregen er zelfs een extra jaar bij omdat 
door corona alle jubileumactiviteiten een jaar werden uitgesteld. Inmiddels 
hebben we meer dan 25.000 foto’s en krantenknipsels kunnen verzamelen 
en er komen er nog wekelijks bij. Voor de vormgeving werden Kim Smits, 
Linda Gommers en Juul Adriaansen benaderd. De werkgroep historie 
maakte een selectie van de foto’s en de vormgevingsgroep verwerkte deze 
in het boek. Al met al toch weer heel veel werk maar met een prachtig 
resultaat. 
Een speciaal dankwoord aan Kim Smits, want zij heeft de laatste weken 
enorm veel tijd in het boek gestoken om de opmaak van het boek helemaal 
naar onze wens te maken.

Het 75 jaar Helpt Elkander jubileumboek is overigens nog steeds te 
bestellen via de Helpt Elkander Webshop (https://www.helptelkander.nl/
product/jubileumboek/) 

Helaas kon Kim Smits niet aanwezig zijn en ontbreekt op deze foto.
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MAQUETTES
In het coronajaar 2020 werd in de zomer begonnen met het restaureren 
van de 42 maquettes. We repareerde de maquettes waar nodig, maakten 
deze stofvrij en schilderde de bodemplaat (opnieuw) zwart en plakte er een 
label op met de gegevens van de wagen: jaar, titel, ontwerpers, punten en 
behaalde prijs. Deze verzameling is echt uniek in Zundert, want de oudste 
maquette is van 1975 (Zwanenmeer) en bijna alle maquettes zijn schaal 
1:20 terwijl het in Zundert gebruikelijker is om de maquette schaal 1:10 te 
maken.

VAANDELS
Ook is er werkgroep die de vaandels onderhoudt. Deze werkgroep bestaat 
uit: Agatha Godrie, Jose Frijters, Heidy Gommers, Patrick van Ostaaijen en 
Johan Verheijen. De werkgroep heeft o.a. het vaandel van 1953 (Winnetou 
op paardenjacht) in mooie houten kast gemaakt met een glasplaat ervoor 
zodat we dit vaandel goed kunnen bewaren. Ook zijn er vaandelstandaards 
gekomen waar Johan het ontwerp voor heeft gemaakt en deze zijn door 
Bert van Weert van metaal gemaakt. Evenals als de verzamelstandaard om 
alle vaandels gemakkelijk te kunnen opslaan. 

OPBOUW TENTOONSTELLING
De tentoonstelling werd gehouden in onze vertrouwde corsotent en 
daarom zijn we begin april al begonnen met de bouw van de tent. Toen de 
tent klaar was, werd deze netjes opgeveegd en kon er begonnen worden 
met de inrichting. Dit was behoorlijk wat werk: zwarte doeken ophangen, 
foto’s printen, maquettes opstellen, horeca inrichten, t-shirts ophangen, 
borden met al onze eerste prijzen ophangen, project scherm en beamer 
monteren, tv’s opstellen, voortent opbouwen en inrichten, grote borden 
plaatsen, bouwzeil posters ophangen, verlichting aansluiten enz. Maar 
alles verliep bijzonder prettig en niets was te veel.
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RECEPTIE EN TENTOONSTELLING
Op vrijdag 13 mei was dan voor ons de grote dag aangebroken dat we 
de buurt konden laten zien waar we bijna twee jaar mee bezig waren 
geweest. Die vrijdagavond was het lekker druk in de tent en de reacties van 
de buurtgenoten waren super positief. Het jubileumboek werd uitgereikt 
aan de burgemeester van Zundert, Joyce Vermue, en door buurtgenoten 
werden vele herinneringen van 75 jaar Helpt Elkander opgehaald. 

Burgemeester Vermue neemt het jubileumboek in ontvangst

Ook was er een speciaal moment om Roger en Cor Theuns en Adri en Elly 
van Peer in het zonnetje te zetten. Zij hebben zich jaren ingezet voor 
het goede doel, de wensambulance, en zochten de samenwerking met 
Helpt Elkander op bij het jaarlijkse oliebollen bakken. Hierdoor steunt de 
buurtschap dit goede doel en verdient er ook nog een extra centje mee. 
Onze buurtschap neemt vanaf nu de gehele organisatie van het oliebollen 
bakken over.

Roger en Cor Theuns en Adri (was helaas verhinderd) en Elly van Peer

Ook de tentoonstelling kon op veel belangstelling rekenen. Geholpen door 
het prachtige weer was het ook op de zaterdag- en zondagmiddag lekker 
druk. We vonden het erg leuk dat ook vele oud-buurtgenoten de weg naar 
onze tentoonstelling hebben gevonden en soms met tranen in de ogen naar 
de foto’s stonden te kijken omdat er mooie herinneringen bovenkwamen 
of corsobouwers herkenden die helaas niet meer onder ons zijn.
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DIGITALISERING
In een tijdperk dat alles tegenwoordig digitaal beschikbaar is hebben we 
gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om alle maquettes en vaandels 
te digitaliseren. Dit stond al een paar jaar op het TO-DO lijstje van de 
werkgroep historie en dit was een mooi moment om hier ook echt werk 
van te maken. 
Alle maquettes en vaandels waren immers opgeknapt. Van de vaandels 
zijn mooie nieuwe foto’s gemaakt (zie de speciale fotopagina in het 
jubileumboek) maar ook van alle maquettes hebben we foto’s gemaakt 
tegen een zwarte achtergrond. Daarna zijn de maquettes op een 
draaiplateau geplaatst en gefilmd zodat we nu mooie beelden hebben van 
alle nog beschikbare documenten.
Al eerder zijn René Gommers en Johan Verheijen bezig geweest om 
alle duizenden beschikbare papieren documenten (notulen, stencils, 
uitnodigingen, enz) uit het Helpt Elkander archief in te scannen en op 
OneDrive te zetten.

TIP:
Een vriendelijk verzoek aan iedereen die over oude foto’s of documenten 
van Helpt Elkander beschikt: Gooi nooit iets weg maar lever deze in bij de 
buurtschap! 

Stuur een email naar info@helptelkander.nl en dan komt het goed :)

75 JAAR HELPT ELKANDER IN CIJFERS

DEELNAME CORSO
Helpt Elkander heeft in totaal met 124 wagens en 15 groepen deelgenomen 
aan het corso. Hiermee is Helpt Elkander de buurtschap met de meeste 
creaties. Buurtschap Klein Zundert is een goede tweede en heeft met 110 
creaties deelgenomen (104 wagens en 6 groepen) en op de voet gevolgd 
door buurtschap Poteind met 109 creaties (105 wagens en 4 groepen).

125ste CORSO WAGEN 
Di jaar, 2022, gaan we dus onze 125ste corsowagen maken, een unieke 
prestatie van een prachtig en unieke buurtschap. Groeimodel is een apart 
idee van Ad Hereijgers en het is wel even anders bouwen dan we gewend 
zijn. Kom daarom lekker helpen om dit bijzondere idee namens buurtschap 
Helpt Elkander op 4 september door de Zundertse straten te laten rijden.

PRIJZEN
Buurtschap Klein Zundert heeft de meeste eerste prijzen maar Helpt 
Elkander is een goede tweede. Hieronder een overzicht van de behaalde 
top vijf prijzen en buurtschap(pen) die deze prijs het meest heeft behaald.

Helpt Elkander behaalde ook de meeste publieks-en figurantenprijzen van 
alle buurtschappen: 5x de eerste publieksprijs en 6x de figuranten prijs.
Een pluim werd eenmaal behaald (2016 - Menskracht 12) en ook hebben we 
van de jury een keer een eervolle vermelding gekregen (2007 - Tenminste 
houdbaar tot).

Namens de werkgroep historie
John Haast
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dagtrip Nijmegen
Op een hele zonnige zaterdag 18 juni werd er door de 
Jubileumcommissie een gezellige dagtrip georganiseerd. En dit 
keer naar het heuvelachtige Nijmegen. 

Om 9:00 uur verzamelden 69 buurtgenoten zich bij ’t Zonneke. Hier 
werden wij ontvangen met een kopje thee of koffie en stonden er heerlijke 
appelflappen en worstenbroodjes klaar. Nadat de buikjes gevuld waren 
konden we om 10:00 uur de dubbeldekker bus instappen voor de trip naar 
Nijmegen. Tijdens de busrit werd er nog gezellig wat bijgebuurt.  

Om 11:45 uur kwamen we aan in Nijmegen, ruim op tijd voordat we 
de pannenkoekenboot op moesten. De pannenkoekenboot vaart voor 
ongeveer 1.5 uur over de Waal terwijl er onbeperkt pannenkoeken worden 
geserveerd. Iedereen kon zijn pannenkoek naar eigen smaak beleggen. Zo 
lag er naast het gebruikelijke pannenkoekenbeleg ook gekookte eieren en 
ander lekkers klaar. Verrassend genoeg smaakt een pannenkoek met een 
gekookt ei erop nog erg goed ook. Nadat iedereen zijn buikje goed had 
gevuld met pannenkoeken kwam de boot rond 13:45 uur weer aan wal.  

Nu was het tijd voor de volgende activiteit. Hierbij hadden de buurtgenoten 
ieder voor zich de keus om mee te gaan naar een lokale brouwerij, een 
ronde mee te rijden met de zonnetrein of gewoon op eigen initiatief de 
stad verder verkennen. De buurtgenoten die naar de brouwerij gingen 
kregen een rondleiding door de brouwerij De Hemel. De brouwerij bevindt 
zich in een kelder en is de oudste speciaal bierbrouwerij van Nederland. 
Tijdens de rondleiding werd verteld hoe het leven in de brouwerij eraan 
toe gaat en welke processen en technieken er voorafgaan aan het maken 
van een lekker biertje. Een leuk weetje over de brouwerij is dat De Hemel 
het eerste witbier heeft gebrouwen van Nederland. Naast bier maakt de 
brouwerij ook azijn, mosterd en diverse sterke dranken. De rondleiding 
werd afgesloten met een proeverij van 6 verschillende bieren. Die erg goed 
smaakte op zo’n warme dag. 
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De buurtgenoten die met de zonnetrein meegingen werden via de mooiste 
routes naar diverse highlights in Nijmegen gebracht. Hierdoor konden de 
buurtgenoten zonder al te veel inspanning toch genieten van al het moois 
dat Nijmegen te bieden heeft.

Om 17:45 uur kwam iedereen weer bijeen voor het diner. Het diner 
bestond uit een drie gangen menu waarbij er voor ieder wel wat lekkers 
tussen zat. Nadat iedereen zijn bordje leeg had gegeten stond de bus weer 
klaar om ons terug naar Zundert te brengen. De sfeer zat er deze busrit 
goed in, de feestmuziek stond op en de dag werd geëvalueerd. Sommige 
buurtgenoten hadden nog niet genoeg van alle gezelligheid en hebben de 
avond afgesloten bij ’t Zonneke. 

Het was een zeer geslaagde dag en willen dan ook de organisatie bedanken 
voor het mogelijk maken van deze dagtrip! 
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HE-kidz

Hoe heet je? Amber van Laerhoven

Hoe oud ben je?  6 jaar.  

Wat zijn je hobby’s? Dansen, turnen.

Help je liever in de tent of op het bloemenveld? tent

Wat vind je het leukste om te doen bij Helpt Elkander? 
Mama helpen met koffie zetten.

Welke wagen vind je het allermooist? Waarom vind je 
dat? Die met die smiley’s.

Wat vind je leuker, kindercorso of groot corso?  Kindercorso.

Wat doe je het liefst bij het kinderkot?  Tekenen.

Waar kijk jij de optocht op corsozondag?  In de manderslaan.

Wat doe je meestal op corsomaandag?  Met papa, mama Ryan en Nick 
rondje door het dorp en daarna nog wagens kijken op de veiling.

Wat is je favoriete kleur bloem?  de roze bloemen.

Wat is het allerleukste dat je al hebt meegemaakt bij Helpt Elkander? Koffie 
zetten en helpen met de koekjes op eten.

Wat wil je later nog graag gaan doen bij Helpt Elkander? Misschien plakken 
en mama en Christel helpen met koffie zetten.

Wat vond je van de wagen van dit jaar? Raar.

Hoe heet je? Nick van Laerhoven

Hoe oud ben je?  10 jaar.  

Wat zijn je hobby’s? Freerunnen en voetbal. 
Spelletjes Roblox, mine craft en Fortnite.

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

Wat vind je het leukste om te doen bij Helpt 
Elkander? Voor nu het plakken.

Welke wagen vind je het allermooist? Waarom vind je dat? Babysteps en 
hey, how are you doing. Babysteps toen ben ik wat begonnen met helpen. 
En de smileys die was erg leuk en herkenbaar.

Wat vind je leuker, kindercorso of groot corso? Beide.

Wat doe je het liefst bij het kinderkot?  Lekker kliederen en eventueel 
speleltjes buiten.

Waar kijk jij de optocht op corsozondag?  In de manderslaan.

Wat doe je meestal op corsomaandag?  Samen met papa, mama, Ryan 
en Am ber rondje dorp en daarna nog over de veiling naar de wagens 
kijken.

Wat is je favoriete kleur bloem?  Paars en roze.

Wat is het allerleukste dat je al hebt meegemaakt bij Helpt Elkander? 
Samen met een vriendje plakken.

Wat wil je later nog graag gaan doen bij Helpt Elkander? Ontwerpen.

Wat vond je van de wagen van dit jaar? Interessant, ben benieuwd hoe het er 
in het groot uit gaat zien.

Op deze pagina is het woord aan onze HE-kidz. Dit keer leren we 
Amber en Nick van Laerhoven kennen!
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Er wordt inmiddels al enige tijd gebouwd. Daar zijn natuurlijk ook 
dit jaar weer prachtige foto’s van. Hieronder een selectie van hoe 
de bouw tot nu toe gaat.   

bouw foto’s
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tappen
buurtschap Achtmaal
Zaterdag 4 juni was het zover. Buurtschap Achtmaal organiseerde 
een feest ter ere van hun 75 jarige jubileum. Aan buurtschap Helpt 
Elkander de eer om tijdens het feest het bier en de lekkernijen te 
verzorgen, zodat niemand iets tekort komt.

Het is feest bij buurtschap Achtmaal. Om te vieren dat de buurtschap 75 
jaar bestaat, is een feest georganiseerd om samen het glas te heffen. De 
corsotent is omgetoverd tot een grote bar en zitplaatsen, het buitenterrein 
is feestelijk aangekleed en er is een podium geplaatst. 

Zaterdag eind de middag heeft een groep sportieve Helpt Elkandernaren 
zich verzameld bij de bouwplaats om samen naar Achtmaal te fietsen. De 
weersvoorspellingen waren goed en de zon liet zich goed zien, waardoor 
fietsen geen straf was. Een deel van de gegadigden is met de auto gegaan 
om krachten te sparen. Bij aankomst is al snel duidelijk dat Buurtschap 
Achtmaal een serieus feest op de planning heeft. Kosten noch moeite 
gespaard zou je kunnen denken! We worden ontvangen door de bestuurder 
Björn en ontvangen een uitleg over de plannen van de avond. We starten 
met het uitserveren van een kop koffie of thee en gepersonaliseerde 
slagroomsoes. Daarna kan iedereen over op de fris, bier, wijn en zelfs 
cocktails. Later op de avond als de drankjes reeds goed gesmaakt hebben 
zijn ook een broodje hamburger of speklap te verkrijgen. 

Om als een geoliede machine te kunnen presteren is een goede 
voorbereiding (meer als) het halve werk. We starten met een rolverdeling: 
soesjes personaliseren, koffie en thee zetten, de bar voorbereiden en waar 
mogelijk de koelkasten verder aanvullen. Vervolgens is het moment daar; 
de eerste gasten kunnen arriveren! Een kleine groep gaat bij de ingang 
staan en verwelkomt iedereen. Mensen worden begroet door een aantal 
gegadigden van BS Achtmaal en ontvangen een aantal consumptiebonnen. 
De kop is eraf, al snel zitten meerdere mensen te genieten van een warm 
drankje met slagroomsoes. Dit is het moment van doorpakken; koppen 
koffie worden voorbereid en schaaltjes met extra soesjes gaan rond. 

Al snel begint het feest op gang te komen en verschillende groepjes beginnen 
te vormen. Wat direct opvalt is de grote diversiteit aan leeftijdscategorieën. 
Niet allen gegroepeerd per categorie, maar juist ook leuk door elkaar 

gemixt. De HE’ers verspreiden zich en nemen positie in. Een grote groep 
achter de hoofdbar, een tweetal mensen bij de cocktail bar en een aantal 
vliegende keepers. Wat onschuldig begon met een koffie of thee ging al 
snel over in grotere bestellingen met alcoholische versnaperingen om de 
sfeer op gang te helpen. 

De band begint zich op te warmen en meldt zich voor een broodje 
hamburger. Een mooi moment om de grill te testen en alvast te oefenen 
voor wat nog staat te komen. De band is los! Meerdere leuke nummers; 
klassiekers, meezingers en uiteraard een aantal heerlijk foute plaatjes. Een 
heuse mix voor een top feest! De eerste mensen betreden de dansvloer en 
een voorzichtig dansje wordt her en der uitgevoerd. Onder het genot van 
een drankje uit de consistent goed gevulde buitenbar barst het feest los. 
De cocktailbar merkt initieel nog weinig animo en besluit zich te verdiepen 
in reclame uitingen. Een ketting van grote letters vormt het woord 
“COCKTAILS” en al snel druppelt wat volk binnen. Om de verkoop te 
stimuleren wordt een aantal keer een rondje gelopen om de cocktails aan 
de man te brengen, een gemixt resultaat. Toeval?

Het feest is niet te stoppen en al snel dienen mensen extra consumptiebonnen 
te halen om het eind van het feest te redden zonder uit te drogen. Een 
ideaal moment voor de band om een pauze te houden. Snel wat eten, een 
drankje en weer door. Dit gaf de gasten ook tijd om te hergroeperen en 
een sanitaire pitstop te houden zonder enige danstijd te verliezen. Bij het 
tweede deel van de band haar show begint het langzaamaan donkerder 
te worden. Een lichtshow ontstaat van de geregelde apparatuur, net een 
festival. Het volume gaat omhoog en ondanks dat het onmogelijk leek, 
deed iedereen nog meer zijn best om er een absoluut knalfeest van te 
maken. 

Ondanks de verstreken tijd zijn 
gasten onuitputbaar en is het goed 
dat we een nagenoeg bodemloze 
put vol met drankjes in allerlei 
soorten hebben. De band is klaar en 
een DJ betreedt het podium. Volume 
omhoog, lichten en vlammen maar! 
Dit lijkt vrijwel direct het moment dat 
alle magen synchroon gaan knorren. 
Een deel van het personeel wordt 
geroepen.
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verkeer regelen 
Boemeldonk
Prinsenbeek mag weer los en de grote optocht Boemeldonck is verzet 
naar zondag 5.6.2022 en wordt er een beroep op Bloemencorso 
Zundert voor de verkeerregelaars. (en tijdens het Bloemencorso 
komen zij het verkeer regelen tijdens de optocht de eerste zondag 
in september)

Om 6.15 u gaat de wekker, eten, mezelf soigneren en mijn rugzak vullen 
met de nodige spulletjes en eten / drinken.  Dan op het fietske naar het 
Corsocentrum waar we tussen 7.00-7.30 u  verzamelen, want we worden 
om 8.00 u Prinsenbeek verwacht.
Een bakske koffie van Guus en dan de bus in.  Marktzicht Prinsenbeek, 
weer koffie met een lekker warm worstenbroodje, tijdens de briefing.

Om 9.00-9-.15 u staan we met 5 
personen op onze post, aan de 
rand van Prinsenbeek richting 
Zevenbergen. Post instructie lezen, 
de handelingen van de instructie 
verrichten en verkeershekken 
plaatsen, de shift begint. 
Tussen de bezoekers passeren er 
ook nog enkelen carnavalswagens. 
Het is niet heel erg druk maar toch 
passeren er redelijk auto’s. 

Begin namiddag begint het 
langdurig te regenen, en de 
meegenomen regenkleding helpt 
maar tijdelijk, dus na enige tijd toch 
doorweekt, gelukkig is het niet 
koud.

Tegen 18.00 u mogen we de post ontmantelen en verlaten, spullen inleveren 
bij de brandweer en droge kleren bovenkleding aangetrokken. 
Bij de “3 Linden” bonnetje inleveren voor friet en een snack. En de gekregen 
muntjes voor een welverdiend pilske (werden er wel een paar meer) en kan 
de kleding nog een beetje opdrogen.

Om 22.00 u weer terug naar Zundert, en nog een pilske bij het Corsocentrum 
ter afsluiting van deze inspannende en enerverende dag. Moe en voldaan 
naar huis, met de wetenschap dat mijn inzet weer gewaardeerd was in 
Prinsenbeek (en corso)

Dus ik hoop dat we volgende keer op meer regelaars van Helpt Elkander 
mogen rekenen, we heten niet voor niets HELPT ELKANDER.  Aangeven dat 
je een volgende keer zou willen helpen met het regelen van verkeer kan 
door te mailen naar: info@helptelkander.nl
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sponsors
Wij bedanken onze sponsors voor hun bijdrage. 

A. Bestebreur Glazenwasserij

Agel adviseurs

Agrarisch Loonbedrijf M. Leenaerts

Bink Solar

Boomkwekerij Barry van Aert

Boomkwekerij het Slagmoer

Boomkwekerij Jos Willemsen & zoon

Boomkwekerij Leenaerts-Halters en Zn

Bouw en Visie

Bouwbedijf Havermans

Bouwbedrijf Raats

Bouwbedrijf Winand Van Iersel 

Brouwerij 58e Genot

CafÈ de KËrel

CafÈ Den Bels

CafÈ ët Wapen van Zundert

CafÈ-Zaal Victoria

Danny van Bergen 

Graafwerkzaamheden

Dave Mutsters Autoservice

De Jong Beton Zundert 

De-ICT-OOM

Dictus Schilderwerken

Drukkerij Vorsselmans

Euro Accountancy

Favo Reclame

Freson Producties

Grand CafÈ De Bocht

Havermans massages

Hereijgers Eco Tuinen

Holland Covers Zeilmakerij

Hotel Restaurant De Gouden Leeuw

J & C Verhuur / Wasserij

Jack Roovers Drankhandel & Verhuur

Jacqueline Braat Coaching

Jochems-Peeters boomkwekerij

Keurslagerij Richard en Jennifer 

Verhulst

Lˆwensteijn IT

Lucien Koeken Dakbedekkingen

Maas-Jacobs

Machinebouw Jochems

Nouws Mechanisatie

Podotherapie Praktijk Een Stap Vooruit

Praktijk voor MondhygiÎne

Rabobank

Rena Electronica

Schildersbedrijf Jan Bastiaansen

Telermaat

Tenniscentrum de Leeuwerik

Van Erk Stucwerk

Verdaasdonk Hoogwerkers en 

Metaalbank-werkerij

Volant Interieur Confectie

Woestenberg metaalbewerking

Zuiderplastics

ponsors en begunstigers

activiteiten kalender
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

laatste keer ‘t Zonneke
Helaas is ons stamcafé café ‘t Zonneke per 1 juli gestopt. Om nog 
een keer af te sluiten zijn we nog één vrijdag avond na het bouwen 
naar ‘t Zonneke gegaan. 

Vrijdag 24 juni zijn we met een 
man of 30 na het bouwen nog 
een laatste keer naar het zonneke 
gegaan. Op deze avond hebben we 
op gepaste wijze als buurt zijnde 
nog een laatste keer afscheid 
genomen van het zonneke.

Hugo en Karin bedankt voor alle 
leuke activiteiten en feestjes 
die we bij jullie hebben kunnen 
organiseren!




