Laatste corsonieuws vanuit Stichting Bloemencorso Zundert aan alle
vrijwilligers van het corso.

corsozundert.nl
info@corsozundert.nl

Nieuwsbrief
Augustus 2017
Tijd voor een update vanuit de stichting, die na corso een nieuwe voorzitter
verwelkomt! In deze nieuwsbrief aandacht voor de verhuizing van de
corsobalie, de vroeg-boek-actie 4=3 en de Corsotour Extra, wat in aanloop naar
het corso 2017 weer een uniek kijkje achter de schermen biedt in de
corsotenten van de buurtschappen vol bedrijvigheid. Verder nog de nodige info
voor het komend corso en dan zijn we er weer klaar voor!
Voor de laatste corso gerelateerde tweets, kijk hier.

Verhuizing Corsobalie !
Vanaf 12 augustus is de corsobalie
verhuisd naar de nieuwe totaal locatie aan
de Industrieweg 3. Daar zijn naast de

VROEGBOEKACTIE 4=3
Speciale aanbieding: 4 entreekaarten
voor de prijs van 3!
Heeft u al entreekaarten in huis voor
het corso in Zundert dit jaar op
zondag 3 september? Bestel nu en
profiteer van de vroegboekactie 4
entreekaarten voor de prijs van 3. Vul
de kortingscode corso2017 in via
www.corsozundert.nl/vroegboekactie.
De actie is gelimiteerd, dus wees er
snel bij.
We zien u graag zondag 3 september
bij wederom een spectaculaire
optocht.

corsobalie ook de vergaderruimtes en de
opslagloods. Alles in 1 gebouw dus!

Vanaf 12 augustus is de Corsobalie
weer geopend op dinsdag van 13.00 –
17.00 uur en op donderdag van 13.00
tot 17.00 uur.
Extra openingstijden:
Woensdag 23 augustus 13.00 –
17.00u
Zaterdag 26 augustus 10.00 – 14.00u
Maandag 28 augustus 13.00 – 17.00u
Woensdag 30 augustus 13.00 –
17.00u
Vrijdag 1 september 13.00 – 17.00u
Zaterdag 2 september van 10.00 –
17.00u

CORSOTOUR

De Corsotour Extra geeft u een kijkje
achter de schermen wanneer de
bloemen op de wagens worden getikt.

PROGRAMMERING CORSO 2017
Waarschijnlijk hebben jullie de
programmering al voorbij zien komen op

Het is een arrangement waarbij u
onder leiding van een gids, die u alles

de facebookpagina van het corsofeest? Of

vertelt over het corso en de bouw ban

de prachtige affiches en flyers te vinden.

op een van de posters? Op vele plekken zijn
Wil je alvast je perfecte feestavond

de wagen, een corsotent bezoekt. De
Corsotour Extra vindt plaats op

plannen, dan is het ook te vinden op de
website van het corso

donderdag 31 augustus, vrijdag 1 en

www.corsozundert.nl\feest.Daarnaast

zaterdag 2 september. Het complete

komt de timetable ook nog beschikbaar in

arrangement ziet er als volgt uit:

de corso-App, staat hij in het
programmaboekje en op de corso

•

Ontvangst met koffie/thee en

plattegrond!

•

gebak
Actieve presentatie over het

Wist je verder dat je de volgende dag de
meeste feestfoto’s al terug kunt zien op de

corso

facebook pagina?

•

Bezoek corsotent 1,
bezichtiging en sfeer proeven

https://www.facebook.com/HetCorsofeest/
Dat wordt taggen dus!

•

Bezoek corsotent 2, indien
mogelijk actieve bijdrage aan
de bouw van de wagen

•

Afsluiting met een hapje en een
drankje

De corsotour gaat te voet, per fiets
(zelf voor een fiets zorgen) of per
autobusje.
Voor tickets en meer informatie kunt u
de website
corsozundert.nl/corsotourextra
bezoeken of bellen met de Corsobalie

NIEUW IN HET ASSORTIMENT:

op telefoonnummer:

Hoegaarden Radler Lemon 2.0

+31(0)850602424.

Dit jaar vind je naast het gebruikelijke
assortiment aan de bar ook
Hoegaarden Radler Lemon 2.0 van de
tap. Het corso is door de brouwerij
geselecteerd om mee te doen aan een
pilot waarbij deze Radler van de tap
wordt aangeboden. De portefeuille
Horeca & Programmering is er trots op
dat het corso is geselecteerd om mee
te doen aan deze pilot en heeft er veel
vertrouwen in, dat dit een prettige
aanvulling is op het assortiment.

ALS WE SAMEN FEESTEN, LATEN
NIEUWE VOORZITTER

WE DAN OOK SAMEN DE

De Stichting gaat na het corso
besluiten wie ze als nieuwe voorzitter

VERANTWOORDING NEMEN
We leven in een turbulente tijd en

verwelkomen. Jos Jochems is na zijn

iedereen vindt het prettig om ergens

herbenoeming als bestuurslid in de

bij te horen. We zien het dagelijks om
ons heen. Het corso past eigenlijk ook

raad van buurtschappen van
oktober 2017 de beoogd nieuwe
voorzitter. Jos is al jaren actief binnen

erg goed in dit plaatje. Natuurlijk
wensen we iedereen een prachtig

de Stichting en we wensen hem veel
succes!

feest toe! Toch loopt door een
bepaalde ontlading, of wellicht door
een drankje te veel op, dit helaas ook
wel eens uit de hand. Soms gaat het
om een kleinigheid, maar een andere
keer kan het een serieuzere omvang
met flinke gevolgschade aannemen.
Maak samen eventueel ongewenst
gedrag bespreekbaar, grijp tijdig in en
spreek elkaar erop aan. Schades
kosten uiteindelijk alleen de
organisatie en daarmee indirect dus
ook alle buurtschappen geld. Een goed

DUWERS & BEGELEIDERS

feest mag toch geen nare nasmaak
hebben? Samen kunnen we ervoor

Voor de duwers en begeleiders

zorgen dat Corso 2017 voor iedereen

wordt ook dit jaar op

veilig en vredig verloopt. Daar staan
en gaan we voor!

zondagochtend 3 september gratis
koffie en thee aangeboden op het
tentoonstellingsterrein.
Men kan de koffie/thee halen bij de

bar in de ronde tent midden op het
tentoonstellingsterrein.
Daarnaast verzoeken wij alle
buurtschappen enkel degenen die
een specifieke functie hebben op
zondagochtend mee te sturen met
de wagens naar het
tentoonstellingsterrein.
AGENDA
3 september Corsozondag

4 september Corsomaandag
17 september kindercorso

