
 

 

 

 

Nieuwsbrief                        
JULI 17, 2013  

 

Beste buurtschappen, 
Er wordt op dit moment op veel fronten veel werk verzet, natuurlijk bij jullie in de 

tenten en op de diverse dahliavelden, maar ook binnen de diverse commissies en 

het stichtingsbestuur.  

Om jullie op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen sturen we jullie 

deze nieuwsbrief. Het is vooral ook bedoelt om jullie tijdig te informeren en mee 

te laten denken. Dus denk mee, doe mee, laat van je horen, samen maken we 

corso!  

Corsoplaatjes  

De actie met de plaatjes verzamelboeken start op 15 juli bij 

de Plus in Dommelen. Bij iedere €10,= euro boodschappen 

ontvang je 3 corsoplaatjes, daarnaast krijg je extra 

corsoplaatjes bij actieproducten. De actie loopt tot en met 8 

september. Het is een fantastisch mooi boek geworden en 

het verzamelen meer dan waard.  

 

De boeken worden zoals vermeld in week 28 verspreid in alle 

tenten.  

Maandag 8 juli: Reisvenne Oranje, Kerkakkers, Stadsebergen, Dommeldal, 

Wilhelmina, Oud Dommelen en Crescendo.  

Donderdag 11 juli: Hazestraat, Borkel & Schaft, Graafschap, Dommelkant, 

Kompas, Oruva en Leenderweg.  

 

Ruilmomenten staat al gepland op zaterdag 31 augustus bij de Belleman en 

zondag 8 september.  

Het corsolied is klaar!  

Tekstschrijver Lex Janssen en de legendarische band De Ploeg 

(van de donderdag voor de vrijdag voor de carnaval) hebben 

een geweldig corsolied gemaakt, dit zal op diverse momenten 

in ons jubileumjaar voorbij komen.  

We gaan als eerste meedoen aan het liedjesfestival Corsong 

in Zundert.  

Dit staat te gebeuren op zaterdag 17 augustus. We zullen met een touringcar 

vanaf het Kloosterplein rond 18.00 vertrekken richting Zundert en rond 2.00 uur 

weer terug zijn. Kosten zijn € 20,= pp voor vervoer en een t-

shirt. Op korte termijn volgt een aanvullende mail hoe je 

hiervoor op kunt geven.  

 

Corso maak je samen… met de Doe Week  

Verder zijn we een samenwerking aangegaan met Doeweek 

'Denk mee, 

doe mee, laat 

van je horen; 

samen maken 

we corso!.' 
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Dommelen die gehouden wordt van 5 tot en met 9 augustus.  

Voor maandagmiddag 12.30 zijn we uitgenodigd om voor € 5,= pp mee te doen 

aan het wereld record Koffietafel eten.  

Verder worden er op donderdag 8 augustus tussen 10.30 – 15.30 corsotenten 

bezocht. Is jou tent ook open voor toekomstige bouwers?!  

Ook wordt er vanalles geknutseld tijdens de Doeweek, iedereen is welkom tijdens 

het afsluitende kampvuur waar de werkstukken tentoongesteld worden.  

Ook op corsozondag worden deze werkstukken tentoongesteld bij de Hofnar.  

 

Oproep: Is jullie tent open op donderdag 8 augustus tussen 10.30 – 

15.30, geef het door aan info@bloemencorso-valkenswaard.nl  

 

Spektakel tijdens het prikweekend 

Het zal niemand ontgaan zijn, Bloemencorso Valkenswaard 

bestaat 60 jaar en dat gaan we vieren! 

Tijdens het prikweekend gaat er iets geweldigs gebeuren, wat 

precies houden we nog even geheim. Maar het is natuurlijk 

het allerleukst als de jullie tent bomvol met mensen is op dat 

moment.  

 

Daarom: laat even weten wanneer er momenten zijn dat er bij jullie in de tent 

echt niet uitkomt als er iets gaat gebeuren aan info@bloemencorso-

valkenswaard.nl dan kunnen we daar rekening mee houden. Maar vooral: laat 

je verrassen en geniet!!  

 

Ook dit jaar, op corsomaandag mogelijkheid om te bbq-en!! Meer info 
volgt snel, prijs waarschijnlijk weer € 7,50 pp.  

 

Leuk nieuws van de Hofnar  

We hebben ook nog geweldig nieuws te melden vanuit 
Cultureel centrum de Hofnar.  
Zij hebben een groot deel van haar faciliteiten opgen gesteld 

voor ins corso.  
 
Vanaf vrijdagavond 6 september zal de radio uitzending van 

de VOS fm gepresenteerd worden vanuit het Glazen Corso 
Huis, te weten de foyer van de Hofnar.  
De uitzending zal bol staan van de interactie naar de tenten met diverse live 
optredens, ludieke prijzen en een spectaculaire veiling ten bate van ons corso.  
In de weken voorafgaande aan het corso kan bijvoorbeeld geboden gaan worden 
op een meet en greet met je favoriete cabaratier, theater en 

vergaderarrangement, rondleiding achter de schermen van de Hofnar, 
gesigneerde schilderijden van grote namen uit de theaterwereld, maar ook op een 
privekok met bediening. Kortom: teveel om op te noemen, houdt de website 
www.bloemencorso-valkenswaard.nl en www.hofnar.nl goed in de gaten.  
 
Op zondagochtend zet de Hofnar zijn deuren open voor duwers, figuranten, 
schminkers en iedereen die het corsogevoel samen wil beleven!  

Er zal tegen een gereduceerde prijs van €5,= pp een ontbijt aangeboden worden 

maar je kunt als duwersgroep / figurantengroep ook gebruik maken van de 
kleedruimtes.  
Wil je hier gebruik van maken? Mail dan naar info@bloemencorso-valkenswaard.nl  
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Omroep Brabant 

Ook omroep brabant is volop bezig met de voorbereidingen 

van de life uitzendig.  

Ficts & Facts: 

- Omroep Brabant zendt de 1e ronde van onze 

dahliaparade live uit vanaf de markt. Het mooiste plaatje is natuurlijk een 

zonnige dag, met een overvolle markt met volle tribunes. Er volgt voor de 

buurtschappen nog een leuke tribune actie. Natuurlijk is er nagedacht over 

andere filmlocaties, de markt is de beste optie.  

- Het parcours is ongewijzigd ten opzichte van 2013.  

- Natuurlijk worden er in de weken voorafgaande aan het corso leuke 

filmpje gemaakt voor het geval er onverhoopt iets mis gaat tijdens de 

uitzending waardoor de parade tijdelijk stil valt. Het is voor iedereen fijn 

als we een goed trekkende parade hebben, dat geeft in heel Brabant ook 

een mooi visitekaartje af. We vragen jullie daarom om dit onder de 

aandacht te brengen van jullie duwers en wagenbegeleiders.  

 

Opening en randactiviteiten  

Bloemencorso Valkenswaard is anno 2013 meer dan een 

dahliaparade, het is een dagje uit voor het hele gezin.  

Zowel voor, tijdens als na de parade bruist het centrum van 

Valkenswaardse activiteiten. De commissie Acts en Music 

heeft flink uitgepakt en leuke randactiviteiten binnen het 

thema Made in Holland verzorgd voor jong en oud. Natuurlijk komt het preciese 

programma nog in de programmaflyer en de corsocourant te staan.  

 

De opening van de dahliaparade wordt steeds spectaculairder. Ook in het 

jubileumjaar willen we flink uitpakken. De opening zal om 13.30 aanvangen, vanaf 

het VIPplein op de markt. De voorzitster van Unesco zal het logo behorende bij de 

erkenning van Immaterieel Erfgoed uitreiken. Maar daarnaast gaat er iets 

spectalulairs gebeuren! De voorzitters krijgen bij de volgende 

voorzittersvergadering in augustus een voorproefje, wij zijn ontzettend trots dat 

we met deze verrassing de weg naar de toekomst in kunnen slaan. Wat zou het 

mooi zijn als veel corsobouwers en buurtschapsmensen hier getuigen van zijn op 

de markt. Dus, in plaats van op je vaste stekje langs het parcours, zondag 8 

september om half 2 eerst even langs de markt!  

Daarna zal Adest Musica uit Sassenheim de parade starten, gevolgd door de 

winnaar van 2012 Buurtschap Kerkakkers.   

 

Niet vergeten – to do  

o Doorgeven mogelijkheid tot bezoek tent door de Doe week 

o Voor 1 augustus opgeven voor Corsong in Zundert 

o Doorgeven als je gebruik wilt maken van de Hofnar 

o Doorgeven als er een tijdstip is wanneer je geen verrassing in je tent wilt 

op corsozaterdag 

o Duwers en wagenbeleiders atttenderen op belang goed trekkende parade 

o Bouwers en buurtgenoten attenderen op de opening, 8 sept 13.30 op de 

markt  

 

Stichting 

Bloemencorso 
Valkenswaard 
Postbus 519 
5550 AM Valkenswaard 

Telefoon 
040-2041944 

E-mail 
info@bloemencorso-
valkenswaard.nl 

Bezoek onze 

website! 
www.bloemencorso-
valkenswaard.nl 
www.onscorso.nl  
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