
1

ZONNE
WIJZER

PROGRAMMABOEK 2022 | PROGRAM 2022

€5,-



3

WELKOM BIJ HET CORSO 
VAN ZUNDERT!

Foto’s: Malou Evers

Wat hebben we naar het Corso uitgekeken! Het Corso hoort bij 
Zundert en Zundert hoort bij het Corso. Geniet ervan!

WWW.ZUNDERT.NL

Beste bezoeker,

Van harte welkom bij het grootste (en wat mij betreft 
mooiste!) bloemencorso in binnen- en buitenland. 
Laat u verrassen. Ontdek de saamhorigheid van de 
buurtschappen. Geniet van hun creativiteit. Door de 
creaties heen ziet u het doorzettingsvermogen en 
de gemeenschapszin. Want niet voor niets staat het 
corso sinds 2021op de Representatieve Lijst van 
Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid van 
UNESCO. Ik wens u een heel mooi Corso toe.

Joyce Vermue
Burgemeester Gemeente Zundert

Dear Visitor,

A very warm welcome to the largest (and as far as 
I’m concerned the most beautiful!) Corso at home 
and abroad. Let yourselves be surprised. Discover 
the sense of solidarity of the hamlets. Enjoy their 
creativity. The creations bear witness to perseverance 
and community spirit. It is not for nothing that 
since 2021 the Corso has been on UNESCO’s 
Representative List of Intangible Cultural Heritage of 
Humanity.
I’d like to wish you a highly pleasurable Corso.

Joyce Vermue
Mayor of the Municipality of Zundert

WELKOM!
WELCOME!
FOTO/PHOTO: MALOU EVERS
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COLOFON

‘Zonnewijzer’ is het officiële programmaboek 
van Corso Zundert 2022.  
‘Zonnewijzer’ is the official programme for the 
Corso Zundert 2022.

Op de cover | On the cover
Vreemde vogels 
Buurtschap ‘t Kapelleke
Foto | Photo: Luzanne Foesenek

Samenstelling teksten | Texts
Johan van Trijp, Marleen Huijbregts, 
Miranda Eiting, Joeri Sannen,  
Ton Biemans, Caroliene de Bruijn,  
Leon Peeters

Vertalingen | Translation
Mary Tyne (076-5975390)
Bas Booij

Vormgever | Designer Zonnewijzer
Kim Hereijgers (@bykimhereijgers)

Illustraties | Illustrations
Kim Hereijgers (@bykimhereijgers)
Brian Boot

Druk | Printing
Koninklijke Uitgeverij & Drukkerij 
Vorsselmans BV 

CORSOFEEST 
PROGRAMMA
ZONDAG & MAANDAG
CORSOPARTY PROGRAM SUNDAY AND MONDAY

Scan de QR code en ontdek alles over het feest programma 
Scan the QR code and discover everything about the party program

FOTO/PHOTO: JOSE NUYTS 5



10:00 u 9:00 - 22:00 u

13:30 u
11:00 - 18:00 u

16:30 u
11:00 - 13:00 u

19:00 u

14:30 - 16:30 u

19:00 - 21:00 u

Aanvang jaarmarkt en animatie op en rondom het 
Nassauplein
Start of annual market and entertainment 
programme on and around the Nassauplein

Tentoonstelling corsowagens op Tentoonstellingsterrein
Exhibition of the floats at the exhibition site

Aanvang optocht / eerste doorkomst corsoboulevard 
(Oranjeplein)
Start of parade at the exhibition area / The floats pass 
the corsoboulevard (Oranjeplein) for the first time

Jaarmarkt. 
Annual market

Start prijsuitreiking en tweede doorkomst op Corso 
Boulevard
The floats pass the Corso Boulevard for the second 
time and the prizes are announced

Eerste presentatieronde. 
First presentation round

Tentoonstelling corsowagens op het 
tentoonstellingsterrein en feestprogramma op de 
Zonnewende en bij de Zundertse horeca
Exhibition of the floats at the exhibition site; festive 
programme at the Zonnewende and catering venues 
in Zundert 

Tweede presentatieronde. 
Second presentation round

Laatste presentatie, afscheid van de wagens. 
Last presentation round

Figuratie/presentatierondes wagens:
Presentation rounds of the floats:

Tijdens de presentatierondes zijn de corsowagens 
te bekijken in vol ornaat, met figuratie, beweging 
en muziek. Gedurende de hele dag zijn gidsen 
beschikbaar die u rondleiden langs de wagens.
During the presentation rounds, the floats can be 
viewed in full regalia, with figuration, movement 
and music. Guides are available throughout the 
day to show you around the floats.

Het tentoonstellingsterrein is gelegen aan 
Molenstraat 155.
The exhibition site is located at Molenstraat 155.

Feestprogramma op de Zonnewende en bij de 
Zundertse horeca.
Festive programme at the Zonnewende and 
catering venues in Zundert.

CORSO ZONDAG
PROGRAM SUNDAY PARADE

CORSO MAANDAG
PROGRAM MONDAY

6 7
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Feesttent | Festival venue
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PRIJZENTAFEL EN 
PRIJZENMAKERS

Winnaars van het corso krijgen een kunstwerk. De vijf 
ereprijzen en de drie publieksprijzen worden gemaakt 
door kunstenaars.

Ereprijzen
Sjaak Smetsers (1954) maakt dit jaar voor de derde 
keer de vijf beelden voor de ereprijzen van corso 
2022. Smetsers maakt zijn poëtisch beeldhouwwerk 
– vooral van RVS, staal, brons en glas – in zijn atelier 
in het Limburgse Tegelen. Daar is ook de galerie, waar 
hij samen met zijn partner Lianne dit werk presenteert. 
Zie ook www.moeejendaag.nl .

Publieksprijzen
Wouter van der Giessen (27) maakt voor de tweede 
keer de publieksprijzen. Hij werkt met speelse vormen 
en gebruikt graag kleur. Hij wil gewone dingen anders 
gebruiken, waardoor hij iedereen graag uitnodigt om 
er ook anders naar te kijken. In 2020 won 
Wouter de Atelierprijs van AKV/St. Joost. Zie ook 
www.woutervandergiessen.nl .

De Wisselbokaal
De wisselbokaal voor de eerste prijs is ontworpen door 
Brigitte Boemaars uit Zundert. Deze beker komt in het 
vaste bezit van de buurtschap die er in slaagt om drie 
keer deze wisselbeker te winnen.

Erevaandel
De winnende buurtschap krijgt een door de 
gemeente Zundert geschonken erevaandel. Dit 
wordt in het thema van de winnende wagen 
gemaakt en aan de buurtschap gegeven tijdens het 
vaandelfeest in januari 2023.

De Pluim
De jury kan aan een wagen of een deel van een 
wagen een pluim uitreiken. Dat is een speciaal 
teken van waardering dat de jury elk jaar maximaal 
drie keer kan uitdelen. ‘De Pluim’ is bedoeld om, 
ongeacht de score van de wagen, waardering voor 
een vondst of een geslaagde toepassing te tonen. 
Het is vaak een onderdeel van de wagen.
Voor ‘de Pluim’ bestond was het voor de jury soms 
pijnlijk dat een wagen met een fantastische vondst 
toch niet hoog in de prijs terecht kwam. Met dit 
ereteken kan dit wel. 

Juryrapport
De jury maakt na het corso een uitgebreid 
juryverslag. Daarin legt ze uit hoe zij tot haar keuzes 
gekomen is. Het juryrapport is vrij toegankelijk 
via het corsoarchief van het Corso Zundert. Het 
verschijnt doorgaans 3 à 4 weken na het corso op 
de website van het corso. Kort daarna is er een 
bijeenkomst van de jury met de ontwerpers, waarin 
de uitslag doorgenomen wordt.

De ereprijzen worden geschonken door:
1e prijs:  Provinciebestuur Noord-Brabant
2e prijs:  Jumelage-gemeente Auvers- 
 sur-Oise, Frankrijk
3e prijs:  Dahliaculturen Broekhof, Lisse
4e prijs:  LTO vakgroep bomen,  
 vaste planten en zomerbloemen  
 & ZLTO Zundert-Rijsbergen
5e prijs:  Bloemencorso Loenhout, België

De publieksprijzen worden geschonken door:
1e publiekprijs:  Winkelen in Zundert
2e publiekprijs:  CNB Dahliateam & Fa. Borst  
 Dahliaculturen, Lisse
3e publiekprijs:  Treeport Zundert
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The honorary awards are sponsored by:
1st prize: Provincial Government North Brabant
2nd prize: Twin-municipality Auvers-sur-Oise, France
3rd prize: Dahliaculturen Broekhof, Lisse
4th prize: LTO department of trees, perennials 
               and summer flowers & ZLTO Zundert-
               Rijsbergen
5th prize: Flower parade Loenhout, Belgium

The audience awards are sponsored by:
1st audience award: Winkelen in Zundert
2nd audience award: CNB Dahliateam and 
                                  Fa. Borst Dahliaculturen, 
                                  Lisse
3rd audience award: Treeport Zundert

AWARDS AND THEIR DESIGNERS

Corso winners are presented with a work of art. The 
five honorary awards and the three audience awards 
are designed and created by artists.

Honorary Awards
This year marks the third time that Sjaak Smetsers 
(1954) designs the five sculptures for the honorary 
awards. Smetsers creates his poetic sculptures 
– which are primarily made from (stainless) steel, 
bronze and glass – in his studio in Tegelen, Limburg. 
This is also where you can find his gallery, in which 
he exhibits his work together with his partner Lianne. 
Check out www.moeejendaag.nl

Audience Awards
It is the second time that the audience awards are 
designed by Wouter van der Giessen (27). He works 
with playful shapes and loves to use colour. He wants 
to use everyday objects in different ways, inviting 
everyone to look at things differently along the way. 
Wouter won the Atelierprijs of AKV/St. Joost in 2020. 
Check out www.woutervandergiessen.nl

The Floating Trophy
The Floating Trophy for the winner of the first prize 
is designed by Brigitte Boemaars from Zundert. The 
herald that succeeds in winning the trophy three 
times may keep it.

Honorary Banner
The winning herald is given an honorary banner 
donated by the municipality of Zundert. The banner is 
made in the theme of the winning float and presented 
to the herald during the banner party in January 2023.

Kudos
The jury can give kudos to a float or part of a float. It 
is a special token of appreciation the jury can award 
up to three times a year. Kudos are intended to show 
appreciation for an innovative find or successful 
application, regardless of how high a float ranks. It is 
often a specific part of a float.

Prior to the creation of the Kudos award, it was 
occasionally painful for a jury to see that a float with a 
ground-breaking or fantastic find wasn’t ranked high 
enough to be appreciated accordingly. This honorary 
token is meant to make this possible, regardless of a 
float’s ranking. 

Jury report 
After the Corso the jury makes an elaborate jury 
report, in which it explains how it made its choices. 
The jury report can be accessed freely through the 
archives of Corso Zundert. It is usually published on 
the Corso website 3 to 4 weeks after the parade. 
Shortly after that a meeting takes place between the 
jury and the designers to discuss the results.

1312



JURY
JURY

De jury van het Zundertse corso heeft als taak de 
twintig inzendingen van de buurtschappen goed 
te bekijken en tot een gewogen oordeel te komen. 
De leden zijn op hun persoonlijke kwaliteiten 
gevraagd zitting te nemen in dit gezelschap. Hun 
dag begint zondag al vroeg op de veiling: het 
`Tentoonstellingsterrein’. De buurtschappen zorgen 
dat ze een goede ‘entree’ maken voor de jury op 
de veiling. Die eerste indruk wordt later aangevuld 
met de eerste doorkomst, waarbij de juryleden 
de wagens in vol ornaat zien voorbijkomen bij de 
eretribune. Daarna neemt de druk toe om een uitslag 
te produceren en bij de tweede doorkomst op de 
Corso-boulevard horen we wat de prijzen zijn in 
2022. Vreugde en verdriet worden verwerkt in de 
buurtschappen. Uiteindelijk feest heel Zundert er op 
los, mooie prijs of niet!

It is the jury’s task to examine in detail the entries of 
the twenty heralds of Corso Zundert and come to a 
weighted decision. The members have been selected 
and invited to sit on the jury based on their personal 
merrits. Their day starts early Sunday morning at 
the auction site: the ‘Exhibition Area’. The heralds 
do their best to make a good ‘entrance’ for the jury 
when they arrive at the site. That first impression 
is later supplemented by the first passage, where 
the members of the jury can see the floats pass the 
grandstand in all their glory. After that, the pressure 
to produce a final outcome intensifies and when the 
floats pass the Corso boulevard for the second time 
we will find out who will win prizes in 2022. Joy and 
sadness are processed in the heralds. Eventually, all 
of Zundert celebrates, regardless of the ranking!

Voorzitter: Frank Timmers
Frank is voorzitter van deze vakjury. Hij bewaakt 
het proces, maar stemt niet mee. In het dagelijks 
leven is hij journalist. Verder is hij betrokken 
bij de carnavalsactiviteiten in Prinsenbeek 
(Boemeldonck).
Frank is the chairman of this expert jury. He 
guards the process but has no vote of his own. 
In everyday life he is a reporter. In addition, he is 
involved in the carnival activities in Prinsenbeek 
(Boemeldonck).

Maarten Corbijn
Maarten is bekend als fotograaf van onder 
andere portretten. Hij maakt daarnaast 
muziekvideo’s en commercials.
Maarten is known as a photographer of portraits, 
among other things. In addition, he makes music 
videos and commercials. 

Mark Damen
Mark is mediamaker en website designer. Hij is 
verder actief in de Brabantse Dag te Heeze.
Mark is a media maker and website designer. He 
is also active in the Brabantse Dag in Heeze.

Lucas Maassen
Lucas leeft en werkt in Eindhoven als 
conceptueel ontwerper. Hij is docent aan de 
Design Academy Eindhoven en de Academy of 
Art Communication and Design te Tilburg.
Lucas resides and works in Eindhoven as a 
conceptual designer. He is a teacher at the 
Design Academy Eindhoven and the Academy of 
Art Communication and Design in Tilburg.

Marianne Naerebout
Marianne is beeldend kunstenaar die sculpturen 
en twee dimensionaal werk met uitbundige 
kleuren maakt. Marianne heeft met een 
wandsculptuur deelgenomen aan de Biënnale 
van Venetië.
Marianne is a visual artist who creates sculptures 
and two dimensional work with lavish colours. 
Marianne participated in the Venice Biennale with 
a wall sculpture.

Colette Notenboom
Colette is regisseur, schrijver, theatermaker, 
coach en docent omgangskunde. Ze won met 
haar werk verschillende prijzen.
Colette is a director, writer and theatre maker as 
well as a sociability coach and teacher. Her work 
has won several wards.

Misjel Vermeiren
Misjel werkt als regisseur, decor ontwerper, 
vormgever en art director. Hij is al tientallen 
jaren actief onder meer bij de BRT en de NOS. 
Hij heeft met zijn werk verschillende prijzen 
gewonnen.
Misjel works as a director, set designer, designer 
and art director. He has been working for the BRT, 
NOS and others for decades. His work has won 
several awards.

Arie van Rangelrooy
Arie van Rangelrooy is architect. Hij was docent 
aan diverse academies en staat bekend als 
Rietveld-kenner. 
Arie van Rangelrooy is an architect. He is 
professor and Rietveldexpert.

De jury bestaat in 2022 uit de volgende mensen:
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MAQUETTE
PRESENTATIE
PRESENTATION OF SCALE 
MODELS

In juni vindt de maquettepresentatie 
plaats tijdens de Aardbeienfeesten, 
waar alle twintig buurtschappen 
hun maquettes tentoonstellen. Dit 
jaar werd het georganiseerd op een 
andere locatie dan cultuurcentrum 
De Schroef, namelijk in 
de Annakapel te Zundert. 
Corsofanaten zijn dan al volop aan 
het speculeren over de prijzen en 
kunnen de poll van Corsief invullen. 

Op de zaterdagavond van deze 
presentatie wordt traditiegetrouw 
de stoetvolgorde van de wagens en 
korpsen bekend gemaakt, die in het 
laatste deel van deze Zonnewijzer 
te lezen is.

In June the presentation of scale 

models takes place during the 
Strawberry Festival, in which all 
twenty hamlets participate. This 
year it was held at a different 
location than the culture centre 
De Schroef, namely in the Anna 
Chapel in Zundert. Here, there is 
already widespread speculation by 
the Corso fanatics about the prizes 
and the poll held by the magazine 
Corsief can be completed. On 
the Saturday evening of this 
presentation the order of the floats 
and marching bands in the parade is 
traditionally announced and which 
can be found in the second half of 
this programme booklet.
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ONTWIKKELEN | REALISEREN | INNOVEREN | BELEGGEN

De Slokker Groep is al meer dan 85 jaar actief op het gebied van ontwikkeling, bouw en exploitatie van uiteenlopende vastgoedprojecten 
met een duidelijke visie op duurzaamheid, creativiteit, kwaliteit en binnenstedelijke herstructurering.

     Wereldwijd hebben wij inmiddels ruim 80.000 woningen en bijna 3.000.000 m² commercieel onroerend goed gerealiseerd.

S INDS 1935

ALMERE | AMSTERDAM | BREDA |
   HUIZEN | ZEEWOLDE | ZWOLLE

CALGARY          TORONTO

                         WASHINGTON
     ATLANTA

FOTO’S | PHOTOS: ERWIN MARTENS



PUBLIEKSJURY
PUBLIC JURY

De vakjury beoordeelt de wagens vanuit zijn 
vakkennis. Maar de mening van het publiek wordt 
door de corsobouwer net zo goed op prijs gesteld. 
Daarom bestaat er een publieksprijs voor de beste 
drie wagens. Het publiek kijkt vaak anders naar een 
wagen. Vanuit gevoel, betrokkenheid, sentiment, 
voorkeur en eigen ervaringen. 

En het bijzondere is dat wij met zijn allen, dus jij 
ook, de publieksjury kunnen zijn. Iedereen kan 
meestemmen door zijn/haar favoriete top drie door 
te geven via https://corsozundert.nl/stemmen.  
De uiteindelijke top drie wordt natuurlijk bekend 
gemaakt. Kun je meteen terugzien of je gelijk had. 

Wouter van der Giessen is de ontwerper van de 
publieksprijzen in 2022. 

Deze prijzen worden geschonken door:
1e prijs: Winkelen in Zundert 
2e prijs: CNB Dahliateam & Fa. Borst Dahliaculturen
3e prijs: Treeport Zundert

The specialist jury adjudicates according to the 
expertise of its members. But the opinion of the public 
is just as much appreciated by the Corso builders. 
That’s why there is a public prize for the best three 
floats. The public often sees the floats in a different 
light:  from their feelings, commitment, sentiments, 
preferences and experiences. What is special is 
that all of us can be – so you too – the public jury. 
Everyone can vote by submitting his/her top three 
floats via https://corsozundert.nl/stemmen. The 
final top three will naturally be announced. You can 
immediately see whether you were right. 

Wouter van der Giessen is the designer of the public 
prizes in 2022. 

The prizes were sponsored by:
1st prize: Winkelen (shopping) in Zundert
2nd prize: CNB Dahliateam & Fa. Borst Dahliacultures
3rd prize: Treeport Zundert (Nursery Business Centre)
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Scan de QR-code 
om te stemmen



FOTOWEDSTRIJD
PHOTO CONTEST

AMUSES VAN 
ONS CORSO
ADDITIONAL ENTERTAINMENT 
TO THE CORSO

Prachtige wagens, kleine details, mooie mensen, 
emoties, unieke momenten: we willen het voor altijd 
bewaren. Daarom zijn velen actief met een camera.
Laten we die beelden delen. Heeft u een mooie 
foto: doe dan mee met de fotowedstrijd. Er zijn 
verschillende categorieën: bloemen, bouw, emotie, 
sfeer en dé corsofoto van de ultieme winnaar. 
Het reglement vindt u op www.corsozundert.nl/
fotowedstrijd.

U kunt de foto’s insturen tot 4 december 
2022. De foto’s worden tentoongesteld tijdens 
Winterwonderland, de laatste zondag voor kerstmis.

Extraordinary floats, tiny details, beautiful people, 
emotions, unique moments: we want to save them 
forever. That is why many people use a camera. 
Let’s share those images. If you have a great 
photo: participate in the photo contest. There are 
several categories: flowers, construction, emotion, 
atmosphere and THE Corso photo of the ultimate 
winner. You can find the contest regulations on 
www.corsozundert.nl/en/photo-competition.

You can send in your photos until December 4, 
2022. The photos will be on display during Winter 
Wonderland, on the last Sunday before Christmas.

Het dagje Zundert maken we compleet voor u met 
een feestelijke aankleding!

Allereerst een flinke kramerij op zondag en 
maandag. Deze jaarmarkt staat op zondag in de 
Beukenlaan-Caspar Damstraat opgesteld. Maandag 
verplaatst hij zich naar de Molenstraat. Op de 
Wernhoutseweg is het tentoonstellingsterrein, 
meteen het start en eindpunt van de optocht. 
Daar staat een forse feesttent met een bijpassend 
programma. Op de route van de optocht lopen op 
zondag blaaskapellen rond voor een vrolijke noot en 
vette meezingers.

Op het Nassauplein is de werkplaats van Omroep 
Brabant. Daar kan u kennis maken met het ambacht 
van het tikken van de bloemen, een heerlijk ambacht 
dat bij Zundert hoort als Van Gogh! Hier kan u zelf 
ervaren hoe het is om een wagen te bebloemen! 
Grijp uw kans!

We will make your day out in Zundert complete with 
many festive activities! Firstly there are numerous 
market stalls on the Sunday and Monday. This annual 
market is located on the Beukenlaan and Caspar 
Damstraat on the Sunday and it will relocate to the 
Molenstraat on the Monday.

The exhibition area is situated on the 
Wernhoutseweg, both the start and finish of the 
parade. Here you will find a massive party tent with a 
matching programme. Along the route of the parade 
wind and brass bands will provide cheerful melodies 
and familiar sing-alongs.

The working site of the local broadcaster Omroep 
Brabant can be found on the Nassauplein. Here you 
can become acquainted with the craft of affixing the 
flowers, a wonderful craft which is as much part of 
Zundert as van Gogh! You can experience what it’s 
like to decorate a float with flowers! Don’t miss this 
opportunity!

1e prijs Marieke Hanegraaf2e prijs Ria Hongens 3e prijs Mieke van Zundert
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OMROEPERS EN GIDSEN
ANNOUNCERS AND GUIDES

Op corsozondag kunt u bij een zeventiental 
omroeppunten verspreid over het parcours 
uitleg en toelichting krijgen over de 
wagens. U komt ook meer te weten over 
de buurtschap, de ontwerpers, het ontwerp 
en het bouwproces. En natuurlijk de laatste 
weetjes en feitjes. 

Op corsomaandag, als alle wagens opgesteld 
staan op het veilingterrein, kunt u zich 
melden bij de infobalie en aangeven dat u 
met een gids langs de wagens wilt lopen. De 
omroepers gidsen u met veel plezier langs de 
wagens. En mocht u na hun toelichting nog 
vragen hebben: stel ze gerust. De omroepers 
en gidsen zijn er voor u.   

On Corso Sunday at some seventeen points 
along the route you can acquire information 
about the floats. You can learn more about 
the hamlet, the designers, the design and the 
building process. And naturally, all the latest 
facts and figures. On Corso Monday, when all 
the floats are presented in the exhibition area, 
you can indicate at the information counter 
that you wish to view the floats with a guide. 
The announcers will guide you with great 
pleasure from float to float. And should you 
still have questions once they have finished, 
ask away! The announcers and guides are 
there for you. 

22
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CORSO ZUNDERT 
OP TV

OMROEPBRABANT.NL/CORSOZUNDERT

KIJK VANAVOND NAAR
DE HOOGTEPUNTEN

CORSIEF 
CORSIEF

Meer dan 25 jaar corso op papier 
Sinds 1996 verschijnt vier maal per jaar 
het bloemrijke corsomagazine Corsief. Het 
blad, dat door fanatieke corsovrijwilligers 
wordt samengesteld, belicht op allerlei 
manieren het wel en wee in corsoland in 
het algemeen en Zundert in het bijzonder. 
Nieuwsgierig naar Corsief: ga naar de 
website www.corsief.nl en zorg dat u het 
magazine in de bus krijgt.

Corso in print for over 25 years 
Since 1996 the flowery Corso magazine 
Corsief has been published four times a 
year. The magazine, which is put together 
by a group of enthusiastic Corso volunteers, 
pays attention to everything that’s Corso-
related in general and to Zundert in 
particular. If you’re interested in Corsief: visit 
us on www.corsief.nl and make sure that the 
magazine is delivered in your mailbox.
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ARCHIEF
ARCHIVE 15.382

FOTO’S, DIA’S EN 
ANSICHTKAARTEN

277 287
WAGENGELUIDEN

397
ONTWERPERS EN 
COLLECTIEVEN

43
JURYRAPPORTEN

1601 WAGENS

59
GROEPEN

27
STEPPEN &
FIETSEN

80 JAAR
77 COVERS

1063 VIDEO’S BEELD 
ARCHIEF OP YOUTUBE

80 jaar corso en een vernieuwd archief

Het is dit jaar het 80e corso! Een bloemencorso dat 
ooit gestart is met versierde fietsen en steppen, is 
uitgegroeid tot het grootste dahliacorso ter wereld. 
Van zo’n tachtig corso’s is enorm veel vastgelegd in 
het uitgebreide digitale archief, dat te bezoeken is 
via archief.corsozundert.nl.

Goed nieuws: dit jaar is het vernieuwd. Het 
archief heeft nu een meer frisse uitstraling met 
gebruikersvriendelijkere functies, waarin het 
Zundertse Corso kleurrijk straalt. Al twintig jaar 
werken we aan het uitbreiden van deze digitale 
verzameling van foto’s uit 1936 tot aan Zonnewijzers, 
wagengeluiden en video’s uit 2021. Daarnaast bevat 
het beeldarchief op YouTube meer dan 1.000 video’s.

80 year’s of corso and an updated archive

This year it is the 80th Corso! A flower parade which 
once started with decorated bicycles and scooters, 
has now grown into the largest dahlia Corso in the 
world. From some eighty Corsos a considerable 
amount has been documented in the extensive 
digital archive, which can be viewed via archief.
corsozundert.nl.

Good news: this year it has been updated. The 
archive now has a fresher appearance with user-
friendlier functions, in which the Zundert Corso 
radiates colour. For twenty years now we have been 
working on this digital collection of photos from 
1936 to the Zonnewijzer programme booklets, float 
soundtracks and videos from 2021. In addition the 
image archive on YouTube consists of more than 
1,000 videos.

SCAN DE QR CODE OF GA NAAR 
ARCHIEF.CORSOZUNDERT.NL 
EN ONTDEK HET ZELF!

ONTWERPER
FOTO’S
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KINDERCORSO 
18 SEPTEMBER 2022
CHILDREN’S CORSO 18 SEPTEMBER 2022
Zundert investeert in de jongste bouwers want: 
kleine bouwers worden groot. Samen dragen we de 
corsocultuur over van generatie op generatie. 
Het geheim? Dat doen families en gezinnen door 
samen te gaan bouwen bij een buurtschap. Dat doet 
de kinderopvang door Daantje Dahlia als mascotte 
te introduceren bij onze jongste generatie. Dat doen 
de Zundertse scholen door in de klas aan de slag 
te gaan met de CorZieZo lespakketten en samen 
naar de bouwplaats te gaan. En dat doen we door 
kinderen al snel de mogelijkheid te bieden zelf een 
idee om te zetten in een ontwerp, samen te creëren 
en er naar te kijken. Dat is de basis.

Op de derde zondag van september rijden 
vervolgens 200 wagentjes door de Zundertse 
straten. In 2022 voor de 72e keer. Wagentjes 
gebouwd door ruim 800 creatieve Zundertse 
kinderen. Met een aanstekelijk enthousiasme en 
bijbehorende trots tonen ze hun creaties aan het 
publiek. En net als bij het grote corso is er een jury. 
Want reken maar dat het de bedoeling is om te 
winnen!

Meegenieten van dit aanstormend talent? Volg 
Kindercorso op facebook en op www.kindercorso.nl 
voor de meest actuele informatie. 
Datum: 18 september 2022.
Toegang: gratis

Zundert invests in the youngest builders because 
small builders become big ones. Together we pass on 
the Corso culture from generation to generation. The 
secret? It is by families and relatives working together 
at a hamlet. It is by introducing Daantje (Little Danny) 
Dahlia as mascot to our youngest generation at 
crèches. It is by working in classes at Zundert schools 
on the CorZieZo lesson packages and visiting the 
construction sites together. And by giving children the 
opportunity at an early stage of converting an idea 
into a design, and creating and looking together. This 
forms the basis.

On the 3rd Sunday in September more than 200 
floats pass through the streets in Zundert. In 2022 
this is for the 72nd time. These floats are built by 
more than 800 creative children. With infectious 
enthusiasm and accompanying pride they show 
their creations to the public. And just as for the other 
Corso there is a jury. Because naturally the intention 
is to win!

Would you also like to enjoy this emerging talent? 
Follow the Children’s Corso on Facebook and 
on www.kindercorso.nl for the most up-to-date 
information. Date: 18 September 2022.
Entrance free of charge.

FOTO’S | PHOTOS: ERWIN MARTENS
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CORSO ZUNDERT IS 
UNESCO ERFGOED
CORSO ZUNDERT IS UNESCO HERITAGE

Op 16 december 2021 werd bekend dat de 
Nederlandse corsocultuur en daarmee ook Corso 
Zundert is ingeschreven op de Representatieve Lijst 
van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. 
Corso Zundert is trots op deze erkenning als 
UNESCO erfgoed.

Corsocultuur
Nederland telt zo’n dertig corso’s verspreid over het 
hele land. De corso’s zijn divers van aard: groot en 
klein, rijdend, varend en stilstaand, met bloemen of 
met fruit. Maar een corso is veel meer dan alleen 
een optocht. Het bouwen van de corsowagen 
en alles wat daar bij 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.

Verdrag
In 2012 heeft Halbe Zijlstra namens Nederland 
tijdens het corso van Zundert het UNESCO Verdrag 
ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel 

Erfgoed uit 2003 geratificeerd. De doelstelling van 
het Verdrag is het beschermen van immaterieel 
cultureel erfgoed: tradities, rituelen, gebruiken en 
ambachten, die erfgoedgemeenschappen beleven 
als erfgoed. Het geeft hen een gevoel van identiteit 
en continuïteit. Immaterieel erfgoed is dynamisch 
erfgoed en het borgen ervan vraagt een andere 
aanpak dan het beschermen van monumenten 
en museumobjecten. Immaterieel erfgoed wordt 
gedragen door gemeenschappen en gaat mee met 
zijn tijd. Borgen betekent dan ook levend houden en 
kennis en vaardigheden doorgeven.

On 16 December 2021 it was announced that the 
Dutch corso culture and thus Corso Zundert too 
would be registered in the Representative List of 
Intangible Cultural Heritage of Humanity. Corso 
Zundert is proud of this recognition as UNESCO 
heritage.   

Corso culture
The Netherlands has some thirty corsos spread 
throughout the entire country. The corsos are 
divergent in nature: large and small, driven, floating 
and stationary, with flowers or with fruit. But a corso 
is much more than just a parade. Constructing the 
corso float and everything to do with it is a social 

and creative process in which the entire 
community is occupied for a major part 
of the year. Young and old, and men and 
women work together. Children and young 
people are intensively involved in the corsos 
and the culture is passed on from generation 
to generation. In this way, corsos play a 
major contribution to the social cohesion of 
their communities.

Convention
On behalf of the Netherlands and during 
the Zundert Corso, in 2012 Halbe Zijlstra 
ratified the UNESCO Convention for the 
Protection of Intangible Cultural Heritage 
from 2003. The objective of the convention 
is to protect traditions, rituals, cutstoms and 
crafts which communities experience as 
heritage. It gives them a feeling of identity 
and continuity. Intangible heritage is dynamic 
heritage and guaranteeing it requires a 
different approach than the protection 
of historical buildings and museum 
objects. Intangible heritage is borne by the 
community and develops with it over time. 
Guaranteeing it thus means keeping it alive 
and passing on knowledge and skills.
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DE 2 IN HET CORSO
THE NUMBER 2 IN THE CORSO

Tweeduizend Twee en Twintig: 2022. Een jaar met 
meer 2-en gaan we niet meer meemaken in ons 
leven. Daarom dit jaar aandacht voor de 2 in het 
corso.

2e worden in het Zundertse corso is een bijzondere 
ervaring. Je scoort erg goed dus: 2e-best! Maar 
overal wordt aan je gevraagd of je teleurgesteld 
was. Mensen proberen je zelfs te troosten. Hoezo? 
2e is geweldig, toch? Probleem is die vermaledijde 
Zundertse Jubel. Alles, maar ook echt alles wordt 
opgehangen aan de winnaar. Alsof er verder geen 
wagens waren; alsof het minder moeite kost om 
een 2e of een 20ste prijs te bouwen. Zeker niet! Elke 
wagen die je voorbij ziet komen verdient respect. En 
de 2e prijs is daarvan de één na beste!

Daarom op deze pagina’s aandacht voor die zilveren 
wagens.

Two thousand and twenty-two: 2022. We will not 
come across a year with more 2s in our lifetimes. So 
let’s now give some thought to the number 2 in the 
Corso.

Coming 2nd in the Corso is a special experience. You 
have achieved a good score: 2nd best! But everywhere 
you are asked whether you are disappointed. People 
even try to console you. Why? 2nd is fantastic, isn’t 
it? The problem is the accursed so-called `Zundert 
Jubilation’. Everything, yes absolutely everything is 
about the winner. As if there weren’t any other floats; 
as if it took less effort to build a float with a 2nd or 20th 

prize. No way! Every float which passes you by earns 
respect. Although the 2nd prize is the one which is 
one step from being the best!

This is why we are now turning our attention to the 
silver floats.

‘Benauwd’ 
(Achtmaal, 2008)
Een opvallende wagen 
van Achtmaal, meteen hun 
hoogste score is in het corso 
tot nu toe.
A remarkable float by 
Achtmaal, which immediately 
became their highest score in 
the Corso until now.

‘Verf’ (Klein Zundertse 
Heikant, 2021)
Vorig jaar kwam in het 
stilstaande corso deze bijna 
abstracte wagen van Klein 
Zundertse Heikant als een 
kleurenexplosie in beeld. De 
2e 2e prijs in 2 corso’s achter 
elkaar voor Heikant.
Last year in the stationary 
Corso this almost abstract 
float by Klein Zundertse 
Heikant appeared as an 
explosion of colour. The 2nd 

2nd prize in 2 consecutive 
Corsos for Heikant.

AANDACHT VOOR DE 
ZILVEREN WAGENS

FOTO’S | PHOTOS: MALOU EVERS
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‘Schaatser’ 
(Veldstraat, 2011)
Een wagen van Veldstraat 
met een haast industriële 
bouwwijze aan de hand van 
bouwtekeningen.
A float by the Veldstraat 
with an almost industrial 
construction method on the 
basis of building plans.

‘Fragmenten’ 
(Tiggelaar, 2002)
Tiggelaar heeft de afgelopen 
22 jaar de meeste 2e prijzen 
gescoord: vijf maar liefst.
In the last 22 years, Tiggelaar 
has achieved the most 2nd 
prizes: an impressive five.

AANDACHT VOOR DE 
ZILVEREN WAGENS

‘Aangeslagen’
(Helpt Elkander, 2017)
Helpt Elkander kwam in 
2017 met een wagen die 
veel mensen emotioneel 
raakte.
In 2017, Helpt Elkander 
created a float which affected 
many people emotionally.

AANDACHT VOOR DE 
ZILVEREN WAGENS

‘Tokkelen’ 
(De Berk, 2014)
Tweede prijs met 615 
punten. Verdrietig bij dit 
ontwerp is dat het de laatste 
wagen is die door Aart-Jan 
Borrias samen met Eric 
en René gemaakt is. Een 
muzikaal tableau.
Second prize with 615 
points. The sad story behind 
this design is that is was the 
last float created by Aart-Jan 
Borrias together with Eric and 
René. A musical tableau.

FOTO’S | PHOTOS: NIELS BRASPENNING
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EREGALERIJ
PLACE OF HONOUR

Vorig jaar heeft Buurtschap Klein Zundert 
gewonnen met ’Murica F*ck Yeah’. Een ontwerp 
van ontwerperscollectief Klein Zundert, onder 
leiding van Pepijn Wouters. Twee karikaturen die 
voorbijrijden op een scootmobiel met vele details. 
Voor de met dahlia’s beklede vlag kreeg de 
buurtschap zelfs een pluim: “De zwaarte gaf de 
beweging een mooi effect van slow motion”.

Last year the hamlet of Klein Zundert won with 
`Murica f*ck yeah!’. It was a design by designers’ 
collective Klein Zundert, under the direction of 
Pepijn Wouters. Two caricatures drive past on a 
mobility scooter depicted in great detail. For the 
dahlia-clad flag the hamlet even received special 
praise: “The flag’s weight gave its movement the 
wonderful effect of slow motion”.

FOTO’S | PHOTOS: MALOU EVERS 
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Wij wensen u 
als trotse sponsoren 

veel plezier toe bij 
Bloemencorso 

Zundert!

#SamenBetrokken
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VOORWOORD EN 
STOETVOLGORDE
FOREWORD AND INTRODUCTION 
TO THE ORDER OF THE PARADE

Beste gasten, 

Zundertse corsowagens moeten door de straten 
geduwd worden. Het moet kracht kosten om ze aan 
u voorbij te laten ‘glijden’. Met een beetje geluk hoor 
je dan als buurtschap de beroemde woorden ‘U MAG 
STOPPEN!’.

Gelukkig rijden ze weer. Voor de volgorde van de 
volledige stoet inclusief muziekkorpsen raadpleegt 
u de volgende pagina’s in deze Zonnewijzer. De 
wagens en korpsen trekken voorbij aan onze 
bezoekers op de tribunes, onze bezoekers die zich 
met klapstoel of picknickkleed langs het parcours 
nestelen en onze bezoekers die via Omroep Brabant 
de stoet volgen. Want om te mogen stoppen… móet 
je eerst kunnen rijden.
 
Hoe u Corso Zundert 2022 ook gaat beleven: ik 
wens u ontzettend veel plezier!

Jos Jochems
Voorzitter Stichting Bloemencorso Zundert

Dear Guests, 

Zundert Corso floats have to be pushed through 
the streets. It requires quite a bit of effort for them to 
seemingly ‘glide’ past you. It is with a bit of luck then, 
that you will hear as hamlet those famous words 
‘YOU MAY STOP!’.

Happily, the floats are on the move once again. 
For the order of the complete parade including the 
marching bands you can consult the following pages 
in this Zonnewijzer programme booklet. The floats 
and bands pass by our visitors on the stands, our 
visitors nestling along the route with folding chairs or 
picnic blankets and our visitors following the parade 
via the local TV station Omroep Brabant. Because 
before you are able to stop, you must first be on the 
move.

Wherever you will be experiencing Corso Zundert 
2022: I wish you a great deal of pleasure!

Jos Jochems
Chairman Bloemencorso Zundert Foundation

FOTO | PHOTO: LUZANNE FOESENEK
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Opgericht in 1911 als fluitclubje is Jubal-
Dordrecht nu uitgegroeid tot één van de meest 
toonaangevende showkorpsen in Europa. Al meer 
dan een eeuw staat het korps garant voor spektakel. 
Door haar continue vernieuwingsdrang blijven 
ze altijd actueel en weten zij het publiek op vele 
manieren te boeien en te verbazen. Het drum & 
bugle corps is meervoudig nationaal en Europees 
kampioen.

Founded in 1911 as a little flute club, Jubal-
Dordrecht has since grown into one of the leading 
show bands of Europe. They have been a guaranteed 
provider of spectacle for over a century. They always 
strive to renew themselves, stay up to date and 
captivate and amaze the audience in many ways. 
The Drum and Bugle Corps is a multiple national and 
European champion.

DRUM & BUGLE CORPS

JUBAL
DORDRECHT

1

De zussen Leonie (31) en Dorien van der Meulen 
(30) zijn geboren en getogen in Klein Zundert en 
verknocht aan die buurtschap. Vorig jaar waren 
ze voor het eerst (mede)ontwerpers bij 'Murica 
F*ck Yeah'. Leonie is in het dagelijks leven 
applicatiespecialist. Dorien werkt als orthopedisch 
adviseur.

Buurtschap informatie:
Een van de grootste buurtschappen. Was  
buitengewoon succesvol in de jaren vijftig, zestig en 
zeventig. De zonnebloem speelde meer dan eens 
een belangrijke rol in de ontwerpen, vandaar deze 
heraldiek.

Wagen informatie:
Bij het Holifeest in India, een viering van de lente, 
lopen vaak sierlijk beschilderde olifanten rond. Die 
dieren vormen ook hier het middelpunt van een 
vrolijke stoet - zonder verf, maar mét bloemen. Door 
slim gebruik te maken van dahliasoorten verschieten 
ze in het voorbijgaan van kleur: voorjaarstinten aan 
de voorzijde, een afscheid van de winter aan de 
achterkant. Dansende figuranten maken het feest 
compleet. Vier het gerust mee!

The sisters Leonie (31) and Dorien van der Meulen 
(30) were born and raised in Klein Zundert and are 
devoted to this herald. Last year was their first time 
as (co)designers of ‘Murica F*ck Yeah’. Leonie is 
an application specialist in everyday life and Dorien 
works as an orthopaedic advisor. 

Hamlet information:
One of the largest hamlets, it was primarily highly 
successful in the fifties, sixties and seventies. The 
sunflower has been an important element more than 
once in its designs, which is why it is depicted on the 
heraldry.

Float information:
The Indian Holi – a celebratory Festival of Spring – 
often includes festively decorated elephants. Here 
the elephants are the centre of a merry procession 
as well. Not decorated with paint, but with flowers. 
Due to a clever use of dahlia varieties, they change 
colour while passing by: from spring shades in the 
front to a farewell to winter in the back. Dancing 
extras complete the festivities. Feel free to join the 
celebration!

BUURTSCHAP KLEIN ZUNDERT

HOLIFANT
HOLYPHANT

Ontwerpers/Designers: Leonie en Dorien van der Meulen
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Pieter (65) is adviseur/bioloog en woont in 
Nijmegen. ‘Rode Kool’ is zijn 28e ontwerp voor het 
Zundertse corso. 

Buurtschap informatie:
Klein-Zundertse buitenbuurt die één keer het corso 
won: in 1981 met ‘De Begijntjes’. De keuze voor de 
heraldiek was dan ook niet moeilijk.

Wagen informatie:
De rode kool is een groente waarop met recht 
het gezegde ‘De schoonheid zit van binnen’ van 
toepassing is. Van buiten een ‘gewone’ groente, 
maar als de kool opengesneden wordt, openbaart 
zich een kunstig lijnenspel met een oneindige 
variatie in vormen en vlakken. 

Pieter (65) is a consultant/biologist who resides in 
Nijmegen. ‘Red Cabbage’ is his 28th design. 

Hamlet information:
Klein-Zundert hamlet from the outskirts which won 
the Corso just once: in 1981 with ‘The Beguines’. 
The choice for the image on the heraldry was 
therefore a matter of course.

Float information:
Red cabbage is a vegetable to which the phrase 
“real beauty comes from the inside” truly applies. An 
ordinary vegetable on the outside but if cut open, an 
artful play of lines with infinite variations in shapes 
and patches. 

BUURTSCHAP RAAMBERG

RODE KOOL
RED CABBAGE

Ontwerper/Designer: Pieter Meeuwissen

• Elektro
• Domotica
• Beveiligingssystemen
• Service en Onderhoud
• Duurzame oplossingen

JACOBSELEKTRO.NL

We create the most delicious fruit purees from farm to your own creative use of our ingredient! 
In beverages, smoothies, ice cream, pastry… your passion with our high-quality fruit.

Hofdreef 32 | 4881 DR Zundert | Tel. +31 76 596 31 40 | www.polproduct.nl
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Exclusief, wereldklasse, zwart & wit, altijd in voor iets 
nieuws, uitdagende en herkenbare muziek: dat is 
Advendo Sneek. Een enthousiaste groep muzikanten 
die het publiek wil entertainen en vermaken. En 
dat doet de drum- en showfanfare goed, in zowel 
binnen- als buitenland. Inmiddels hebben Frankrijk, 
België, Duitsland, Italië, Turkije, Zweden en zelfs 
Canada kennis gemaakt met de witte berenmutsen.

Exclusive, world class, black & white, always up for 
something new, challenging and recognizable music: 
that is Advendo Sneek. An enthusiastic corps that 
wants to entertain the audience. And they do that 
very well, both in the Netherlands as well as abroad. 
Audiences as far as in Canada have been introduced 
to the white bear hats.

DRUM- EN SHOWFANFARE

ADVENDO
SNEEK

3

Joeri (27) is ambulance chauffeur. Bovendien is hij 
vrijwillig brandweerman. ‘Stille honger’ is zijn derde 
ontwerp.

Jeremy (21) studeert ruimtelijke ontwikkeling aan de 
Avans Hogeschool in Tilburg en is fanatiek voetballer 
bij VV Zundert. Dit is zijn vierde ontwerp. 

Brian (31) is grafisch vormgever. Dit jaar rijdt zijn 
elfde ontwerp mee in het corso.

Buurtschap informatie:
Kleine buitenbuurt die rond de millenniumwisseling 
stevige ambities aan de dag legde. ‘Krachtmeting’ uit 
1997 leidde die periode in en bewees dat Laarheide 
perfect anatomische vormen kan maken. Vandaar 
deze heraldiek. 

Wagen informatie:
Een plant die u liever niet in huis haalt…

Joeri (27) is an ambulance driver. He is also a 
voluntary fire fighter. ‘Silent hunger’ is his third design.

Jeremy (21) studies spatial development at the Avans 
University of Applied Sciences in Tilburg and is an 
avid football player at VV Zundert. This is his fourth 
design. 

Brian (31) is a graphical designer. This is his eleventh 
design for the Corso.

Hamlet information:
Small hamlet from the outskirts which has had great 
ambitions since the turn of the millennium. ‘Arm 
Wrestling’ from 1997 initiated this period and proved 
that Laarheide could construct perfect anatomical 
forms which can be found on the heraldry. 

Float information:
A plant that you would rather not bring into your 
home…

BUURTSCHAP LAARHEIDE

STILLE HONGER
SILENT HUNGER

Ontwerpers/Designers: Brian Boot, Jeremy van Nijnatten en Joeri Huijbregts
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Voor alle drie de heren is het hun tweede ontwerp. 
Simon (22) is project engineer. Bas (22) is 
afstuderend industrieel product ontwerper. Chiel 
(21) is machinebouwer/tekenaar. 

Buurtschap informatie:
Buurtschap in de kom van Zundert die begin jaren 
tachtig een sterke periode doormaakte. Het ontwerp 
‘Charlie Chaplin’ is een Veldstraatse klassieker uit 
die periode. Hiermee werd in 1982 de derde prijs 
behaald en siert daarom de heraldiek.

Wagen informatie:
Je gesprekken, je vakantiefoto’s, je bankgegevens, je 
locatie, je wachtwoorden: we weten het allemaal te 
vinden. Het kan zomaar op straat liggen. We weten 
alles, we zien alles, ook op dit moment. Je kunt je 
niet verbergen. Je bent nergens veilig.

This is the second design for all three men. Simon 
(22) is a project engineer. Bas (22) is a graduating 
industrial designer. Chiel (21) is a machine builder/
draftsman. 

Hamlet information:
Hamlet in the centre of Zundert which underwent a 
strong period in the early eighties. The design ‘Charlie 
Chaplin’ is a Veldstraat classic from that period. It 
came third in 1982 and is depicted on the heraldry.

Float information:
Your conversations, your holiday photos, your bank 
details, your location, your passwords: we can find it 
all. It could just as easily be made public. We know 
everything, we see everything, even right now. You 
cannot hide. You are not safe anywhere.

BUURTSCHAP VELDSTRAAT

PRIVACY
PRIVACY

Ontwerpers/Designers: Simon van Nijnatten, Bas van Hassel en Chiel Zagers

PURPLE-CATERING.nl

PURPLE CATERING & EVENTSPURPLE CATERING & EVENTS

PURPLE-CATERING.nl
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‘Zoo-chosis’ is Jack’s 21e ontwerp. Jack (59) is 
opzichter openbare werken. Johan (51) is bakker. Dit 
jaar rijdt er voor de 30e keer een ontwerp van hem 
mee. Voor Joël (48), Solution architect, is dit het 19e 
ontwerp. Sjoerd (29) is chemisch analist. Dit is zijn 
tweede ontwerp. Hans (28) is docent kunstvakken. 
Van zijn hand rijdt dit jaar het zevende ontwerp mee. 
Alle ontwerpers zijn woonachtig in Zundert.

Buurtschap informatie:
Buurtschap in de kom van Zundert. De buurtschap 
doet sinds 1965 mee aan het corso en won drie 
keer. De heraldiek is één van de gezichten van de 
eerste prijs uit 1993: ‘De Gezichten van de Beijing 
Opera’. 

Wagen informatie:
‘Wat een bek!’ ‘Kijk die tanden!’ ‘Wat een mooie 
beesten hè…’ ‘Hoe zou het zijn om als dier in een 
dierentuin te leven?’ ‘Vast een luizenleventje, denk ik.’ 
‘Mij lijkt het verschrikkelijk!’ ‘Waarom?’ 
 
De hele dag opgesloten zitten. Kinderen die 
schreeuwen en roepen. Uit je natuurlijke habitat. 
Geen vrijheid, geen kant op. Benauwend, stressvol. Ik 
snap wel dat die dieren soms gek worden.

‘Zoo-chosis’ is Jack’s 21st design. Jack (59) isa public 
works supervisor. Johan (51) is a baker. This year 
marks the 30th time that one of his designs rides the 
parade. For Joël (48), solution architect, this is his 
19th design. Sjoerd (29) is a chemical analyst. This is 
his 2nd  design. Hans (28) is an art teacher. This is his 
7th design. All designers reside in Zundert.

Hamlet information:
Hamlet in the centre of Zundert since 1965 and 
which has won the Corso twice. The heraldry is one 
of the faces from their first prize in 1993: ‘The Faces 
of the Beijing Opera’. 

Float information:
‘What a mouth!’ ‘Look at those teeth!’ ‘Beautiful 
animals, aren’t they…’ ‘What would it be like for an 
animal to live in a zoo?’ ‘Probably a life of leisure, I 
guess.’ ‘It seems awful to me!’ ‘Why?’ 
 
Being locked up all day. Kids who scream and shout. 
Away from your natural habitat. No freedom, nowhere 
to go. Oppressive, stressful. I can see why those 
animals go crazy sometimes.

BUURTSCHAP ’T STUK

ZOO-CHOSIS
ZOO-CHOSIS

Ontwerpers/Designers: Jack Schetters, Johan Raats, Joël Sprenkels, 
            Sjoerd van der Linden en Hans Arnouts

U kan van SCORPIONS 
verwachten dat wij elke dag 
weer ons best doen om uw 

veiligheid te verhogen  

“

“
•  Beveiliging 
•  Verkeer 
•  Brandveiligheid  
•  Medisch

•  Hospitality
•  V.I.P. Vervoer
•  Opleidingen

VANOERS.NL

HET WORDT
EEN MOOIE
CORSOZOMER

AMBITIE • ONDERNEMINGSZIN • RESULTAAT

WAT KIJKEN
WE HIERNAAR UIT!

Van Oers Accountancy & Advies

Hofdreef 24, 4881 DR Zundert. Tel. 076 597 88 00 | E. info@vanoers.nl

Ook Van Oers Accountancy & Advies vindt het ontzettend � jn 

dat het Bloemencorso doorgaat. Wij wensen alle bouwers,

de organisatie en de toeschouwers veel succes en plezier!

Wilt u weten wat Van Oers voor uw organisatie kan betekenen? 

De kof� e staat voor u klaar. Bel 076 597 88 00.

VOE22073 Adv Corso 165x82mm.indd   1VOE22073 Adv Corso 165x82mm.indd   1 02-06-2022   09:3202-06-2022   09:32
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Sint Joris, opgericht in 1966, staat bekend als een 
rasechte muzikale entertainer in zowel binnen- als 
buitenland. De veertig muzikanten uit het Brabantse 
Hoogeloon en verre omgeving zorgen ervoor dat 
je niet om de frisse en moderne klanken heen kan. 
Stilstaan is moeilijk als St. Joris voorbij komt. Tijdens 
het Bloemencorso Zundert 2022 presenteren zij hun 
nieuwe uniform en outfit.

Sint Joris, established in 1966, is known in the 
Netherlands as well as abroad to be a musical 
entertainer at heart. Forty musicians from the Brabant 
town of Hoogeloon and its distant surroundings will 
guarantee that you are unable to ignore the fresh and 
modern sounds. It is hard to stand still when Sint Joris 
passes by. During Corso Zundert 2022 Sint Joris 
presents its new uniform and outfit.

SHOWBAND

SINT JORIS
HOOGELOON

6

Tijmen (26) woont in Zundert. Hij is wateringenieur 
en heeft een eigen onderneming. ‘Night Harvest’ is 
zijn eerste ontwerp. 

Buurtschap informatie:
Kerkdorp Rijsbergen werd  door de gemeentelijke 
herindeling in 1997 onderdeel van de gemeente 
Zundert. In 2007 deed Rijsbergen voor het eerst 
mee aan het corso. De heraldiek toont het oude 
gemeentehuis.

Wagen informatie:
De schemer maskeert de duistere contouren van 
een achtergelaten oogst op een kille herfstnacht.

Tijmen (26) resides in Zundert. He is a water 
engineer who has is own business. ‘Night Harvest’ is 
his first design. 

Hamlet information:
With the rearrangement of the municipality, the parish 
of Rijsbergen became part of Zundert in 1997 and 
in 2007 it participated in the Corso for the first time. 
The heraldry depicts the old town hall.

Float information:
The dusk camouflages the dark outlines of an 
abandoned harvest on a chilly autumn nig

BUURTSCHAP RIJSBERGEN

NIGHT HARVEST
NIGHT HARVEST

Ontwerper/Designer: Tijmen Dekkers
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René Kemper (39) woont in Uithoorn. Hij is (interim) 
visual designer voor overheid en bedrijfsleven. Hij 
heeft nul ontwerpen gerealiseerd, maar in zijn hoofd 
zitten nog tientallen ontwerpen. Marco Bekers (54) 
woont in Zundert. Marco is dagdienstmedewerker 
bij Brandweer Breda en teamleider van Brandweer 
Zundert. Tot nu toe heeft hij 10 wagens ontworpen.   
Johan van der Kloof (57) woont in Zundert. 
Johan is in het dagelijks leven bedrijfsleider 
bij een transportbedrijf en daarnaast freelance 
tuinontwerper. Tot nu toe heeft Johan 13 ontwerpen 
op straat gezet.

Buurtschap informatie:
De heraldiek toont de molen waaraan de buurt haar 
naam ontleent (en die overigens niet meer bestaat). 
De buurtschap bouwt sinds een aantal jaar buiten 
het dorp, nabij sportpark ‘de Wildert’.

René Kemper (39) resides in Uithoorn. He is a 
(interim) visual designer for the government as well 
as private businesses. This is his first design for the 
Corso, but his head is filled with dozens more. 
Marco Bekers (54) resides in Zundert. Marco is a 
day shift worker at the Breda Fire Department and 
team leader of the Zundert Fire Department. So far, 
he has designed  10 floats.  Johan van der Kloof (57) 
resides in Zundert. In his everyday life Johan is the 
business manager of a  transport company as well 
as a freelance garden designer. So far, 13 of Johan’s 
designs have graced the streets of Zundert.

Hamlet information:
Tradespeople hamlet in the centre of Zundert. The 
heraldry depicts the windmill from which the hamlet 
derives its name (but no longer exists). For the last 
few years the hamlet’s construction site has been 
located outside the village beyond the sports park ‘de 
Wildert’.

BUURTSCHAP MOLENSTRAAT

POOL PARTY
POOL PARTY

Ontwerpers/Designers: René Kemper, Marco Bekers en Johan van der Kloof

#AK40jaar

Asselbergs & Klinkhamer Advocaten

AK glundert
tijdens Corso
Zundert
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FASAM staat voor FAnfare Saint André & Majorettes. 
In 2019 vierden zij hun 115-jarig bestaan. De 
ongeveer vijftig amateurmuzikanten treden in het 
zomerseizoen bijna ieder weekend op in België 
en Frankrijk. Ze hebben zich gespecialiseerd in 
showparade- en marchingband-technieken. Dat 
levert een muzikaal spektakel op, waarmee zij het 
publiek weten te vermaken. Dit jaar showen zij hun 
vernieuwde uniform.

FASAM stands for FAnfare Saint André & Majorettes. 
In 2019 they celebrated their 115-year anniversary. 
The fifty or so amateur musicians perform nearly 
every weekend during the summer season in Belgium 
as well as France. They are specialized in show 
parade and marching techniques, providing a musical 
spectacle which entertains the audience. This year 
they show off their new uniforms.

SHOWKORPS

ROYAL FASAM
LE BIZET, BELGIUM

8
BUURTSCHAP ’T KAPELLEKE 

FLOW
FLOW

Ontwerpers/Designers: Wesley van Genk en Bas van Overveld

‘Flow’ is Wesley zijn zevende ontwerp. Hij ontwierp 
alle andere keren ook voor buurtschap ’t Kapelleke. 
Hij is bedrijfsleider bij een print- en signbedrijf.
Bas heeft al negen keer eerder ontworpen 
waarvan zes keer voor buurtschap ’t Kapelleke, 
twee voor buurtschap Markt en één bij buurtschap 
Klein Zundert. ‘Flow’ is zijn tiende ontwerp. Bas is 
zelfstandig tuinarchitect. Beide ontwerpers wonen in 
Zundert.

Buurtschap informatie:
Een van de buurtschappen aan de rand van de kom 
van Zundert. Maakte in 1998 ‘Uit Swifts Gulliver’, 
met meer dan honderd figuranten en goed voor de 
tweede prijs. De heraldiek is een detail uit ‘Gulliver’. 

Wagen informatie:
Ervaar de oneindigheid van de oceaan.

‘Flow’ is Wesley’s seventh design. All of his previous 
designs have also been for ’t Kapelleke. He is the 
manager of a print and sign company. Bas had 
already designed nine floats, six of which have 
been for ’t Kapelleke, two for Markt and one for 
Klein Zundert. ‘Flow’ is his tenth design. Bas is an 
independent landscape architect. Both designers 
reside in Zundert.

Hamlet information:
One of the hamlets skirting the centre of Zundert, in 
1998 it made ‘From Swift’s Gulliver’, with more than a 
hundred extras. It was awarded second prize and the 
heraldry depicts a detail from this design. 

Float information:
Experience the infinity of the ocean.
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BUURTSCHAP SCHIJF

PARADIJSVOGELS
EEN BETEUGELING VAN SOORTGELIJKEN 
BIRDS OF PARADISE
A RESTRAINT OF THE LIKE-MINDED

Ontwerpers/Designers: Huub van Caam, Maikel van de Korput, 
            Jens Arnouts en Sander van Hooydonk

Huub (49) doet in coaching en advies. Van zijn hand 
hebben al vele ontwerpen in het corso meegereden. 
Maikel (35) is uitvoerder in de bouw. Dit jaar rijdt zijn 
twaalfde ontwerp mee. Jens (25) is in het dagelijks 
leven project engineer. ‘Paradijsvogels’ is zijn 
tweede ontwerp. En last but not least: Sander (29), 
interieurarchitect. Dit is zijn achtste ontwerp.

Buurtschap informatie:
Laatste loot aan de corsostam is buurtschap 
Schijf. De buurtschap deed in 2008 voor het eerst 
(nog buiten mededinging) mee aan het corso. De 
heraldiek toont ‘ het Schijvenaertje’ de turfsteker.

Wagen informatie:
Durf jij te zijn wie je bent? Mag je zijn wie je bent? In 
een hokje geplaatst of vogelvrij? Met de stroom mee 
of tegendraads? Zonder oordeel, zijn wie je bent. 
  
Buurtschap Schijf presenteert: Een tegenstelling 
tussen het omarmen en het doorbreken van kaders.

Huub (49) works in coaching and as an adviser. 
Many of his designs have been featured in the Corso. 
Maikel (35) is a construction contractor. This marks 
his twelfth design in the Corso. Jens (25) is a project 
engineer in everyday life. ‘Birds of Paradise’ is his 
second design. And last but not least: Sander (29), 
interior architect. This is his eighth design.

Hamlet information:
The most recent member of the Corso family is 
hamlet Schijf, who participated for the first time in 
the Corso in 2008 (but not in the competition). The 
heraldry depicts the ‘Schijvenaertje’, the peat cutter.

Float information:
Do you dare to be who you are? Can you be who you 
are? Caged or free as a bird?  Go with the flow or 
against it? Be who you are, no judgement.  
  
Schijf presents: A contrast between embracing and 
breaking free from the box.

Meer weten over reizen met de bus? Check www.bravo.info.nl

Volgend jaar 
(weer) met 
de bus? 
Jouw dagje Corso 
begint al in de bus!

Geen � les�

�

�

�

�

Geen parkeerkosten

Eenvoudig en voordelig reizen met de 
OV-chipkaart (enkele reis van Station Breda 
naar Zundert is circa € 4,-) 

Of koop een buskaartje in de bus
(met je bankpas, creditcard of digitale wallet op
 je smartphone)

Je wordt vlakbij de entree van het 
Corso-terrein afgezet
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BUURTSCHAP STUIVEZAND 

SLAKKENRACE
SNAIL RACE

Ontwerper/Designer: Harry van den Broek

Harry (81) ontwerpt sinds 1965. ‘Slakkenrace’ is het 
86e ontwerp van hem voor het Zundertse corso. In 
het dagelijks leven is Harry nog steeds druk bezig 
met schilderen, schrijven en ontwerpen.

Buurtschap informatie:
Kleine buurtschap tussen Zundert en Rijsbergen 
met de enige heraldiek die in de toekomst kon 
kijken. Stuivezand won in 1975 met ‘Oosterse 
Olifantenparade’ en die kwam op de heraldiek. In 
2007 wonnen ze nog een keer, weer met een olifant.

Wagen informatie:
Daar zijn ze! 
Een slakkenrace door de straten van Zundert. 
Drie groepjes uit de buurtschap zetten een slak in. 
Een reporter begeleidt de race. 
Het wordt spannend voor Stuivezand! 
Wie van de drie gaat deze race winnen? 

Harry (81) has been designing since 1965. ‘Snail 
race’ is his 86th design for the Corso in Zundert. In 
everyday life, Harry is still busy painting, writing, and 
designing.

Hamlet information:
Small hamlet between Zundert and Rijsbergen 
and the only heraldry which managed to look into 
the future. Stuivezand won in 1975 with ‘Eastern 
Elephant Parade’ which can be found on the heraldry. 
However in 2007 they won once again, and this time 
with an elephant too.

Float information:
Here they come! 
A snail race through the streets of Zundert. 
Three teams from the herald deploy a snail. 
A reporter comments on the race. 
It’s going to be exciting for Stuivezand! 
Which snail will win this race? 

21 Groep is uw betrouwbare en innovatieve 
partner in de installatietechniek. Wij adviseren, 
ontwerpen, installeren, beheren en onderhouden 
elektrotechnische en werktuigbouwkundige 
installaties. Geen vraagstuk is te complex, want we 
vinden altijd een passende én duurzame oplossing.

21 Groep,
uw duurzame 
installateur

TEL 085 888 44 44  -  INFO@21GROEP.NL  -  WWW.21GROEP.NL

Vragen, advies of een vrijblijvende offerte?
Neem gerust contact met ons op via 085 888 44 44

Lid van 

Onze producten/diensten

• Warmtepompen
• CV-Ketel
• Airco’s
• Laadstations
• Waterontharders
• Zonnepanelen 
• Elektra
• Camera observatiesystemen
• Brandmeld installaties
• Service en Onderhoud
• Industriële Installaties
• Distributiesystemen

21G222412313 Adv Bloemencorso_190x190.indd   121G222412313 Adv Bloemencorso_190x190.indd   1 20-06-2022   11:1020-06-2022   11:10
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Showband Sternse Slotlanders is een malletband 
met een specifieke stijl. Verschillend gestemd 
en ongestemd slagwerk zorgt voor de eigen, 
herkenbare sound. Denk bijvoorbeeld aan bells, 
xylofoons en marimba’s, ondersteund door percussie 
zoals: snares, bassdrums, sixt’s en cymbals. Als 
je daarbij nog de colorguard voegt en de ruime 
aandacht voor show, dan heb je een feest voor oor 
en oog.

Showband Sternse Slotlanders is a percussion 
ensemble with a specific style. The use of various 
tuned and untuned percussion instruments results 
in the unique, recognizable sound. Think of bells, 
xylophones and marimbas, supported by percussion 
instruments like snares, bass drums, sixts and 
cymbals. Add the colour guard and great attention to 
the show elements and you have a celebration for the 
ears and eyes.

SHOWBAND

STERNSE 
SLOTLANDERS
FRANEKER

11
BUURTSCHAP DE BERK

CAUGHT IN WAR
CAUGHT IN WAR

Ontwerpers/Designers: Robin van Veltom  en Rob Janssen

Robin (21) woont in Rijsbergen en is op weg naar 
een nieuwe studie. Als bijbaan werkt hij als DTP-er. 
Dit is het eerste ontwerp van Robin. Rob (32) is 
werkzaam in de commerciële binnendienst. Rob 
woont in Valkenswaard. ‘Caught in War’ is ook Rob’s 
eerste ontwerp. 

Buurtschap informatie:
Buurtschap die in 1980 voor het eerst meedeed aan 
het corso. De jaren negentig waren goud voor De 
Berk, met maar liefst vier eerste prijzen. Als beeltenis 
voor de heraldiek koos ze de boom waaraan ze haar 
naam ontleent.

Wagen informatie:
Gevangen onder water. Wetende dat je geen kant 
op kunt. Het verlangen naar verlossing is groot.  Eén 
verkeerde zwenk en alles verandert. Ondanks de 
vermoeidheid en angst moeten we gefocust blijven! 
Vast in een vijandig gebied waar zelf niet voor 
gekozen is. Zowel gevangen in een gevoel als 
gevangen in een situatie…

Robin (21) resides in Rijsbergen and is preparing 
for a new study. He has a side job as a desktop 
publisher. This is Robin’s first design. Rob (32) 
is a commercial office staffer. Rob resides in 
Valkenswaard. ‘Caught in War’ is Rob’s first design as 
well.

Hamlet information:
This young hamlet participated in the Corso for the 
first time in 1980. The nineties were golden years for 
De Berk, with as many as four first prizes. The image 
selected for the heraldry is the tree from which the 
hamlet takes its name (the birch).

Float information:
Trapped under water. Knowing you have nowhere 
to go. The desire to be saved is intense. One wrong 
turn and everything changes. Despite the fatigue and 
fear we must stay focussed! Involuntarily stuck in 
hostile territories. Trapped in a feeling and trapped in 
a situation…
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BUURTSCHAP WERNHOUT

DE KONING VAN 
KOKANJE
THE KING OF COCKAIGNE

Ontwerpers/Designers: Tom Akkermans, Bram Damen, Stef Foesenek, 
            Erwin Leenaerts en Roy Aernouts.

Tom (31) is interieurbouwer van beroep. Bram (26) 
is timmerman. Stef (23) is HR-adviseur. Net zoals bij 
Tom en Bram is ‘de Koning van Kokanje’  zijn derde 
ontwerp. Roy (24) studeert international facility 
management. Dit jaar rijdt zijn tweede ontwerp mee.
Erwin Leenaerts (36) is grafisch vormgever. Van 
Erwin zijn hand reed al zes keer eerder een ontwerp 
mee.

Buurtschap informatie:
Het kerkdorp Wernhout is een van de grootste 
buurtschappen van Zundert. De buurt domineerde 
het corso in de jaren tachtig, en won de eerste prijs 
in de ‘Van Goghjaren’ 2003 en 2015. De Van Gogh 
uit 2003 siert de heraldiek.

Wagen informatie:
Buitensporige buffetten, decadente drinkpartijen. 
Leven als de leider van luilekkerland: Koning 
van Kokanje. Is dit een droombeeld? Of realiteit? 
Vandaag de dag is elke doorsnee-consument toch 
koning? Schuif aan bij dit majestueuze maal. Een 
all-you-can-eat voor onverzadigbare veelvraten! 
Loopt het water u ook al in de mond?

Tom (31) is an interior builder by profession. Bram 
(26) is a carpenter. Stef (23) is an HR-consultant. 
‘King of Cockaigne’ is his third design, just like it is 
for Tom and Bram. Roy (24) studies international 
facility management. This is his second design. Erwin 
Leenaerts (36) is a graphical designer. Six of Erwin’s 
previous designs have already competed in the 
streets of Zundert. 

Hamlet information:
The parish of Wernhout is one of the largest hamlets 
in Zundert. It dominated the Corso in the eighties and 
moreover won the van Gogh themed years in 2003 
and 2015. The van Gogh design from 2003 can be 
found on the heraldry.

Float information:
Excessive buffets, decadent drinking fests. A life as 
the leader of the land of plenty: King of Cockaigne. Is 
it a vision? Or reality? Isn’t every average consumer 
King nowadays? Join this majestic meal. An all-you-
can-eat buffet for insatiable gluttons. Is your mouth 
watering yet? 
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Chocolade-
vingers 

welkom! 

 Barry Callebaut - De Ambachten 4 - 4881 XZ Zundert

Bij ’s werelds grootste chocoladeproducent, 
Barry Callebaut, zijn interessante vacatures beschikbaar 
voor o.a. Inpakkers én Operatoren in Zundert met een door ons betaalde opleiding! 

Ben je gek op chocolade en benieuwd naar wat het werk inhoudt? 
Onze vacatures staan op  jobs.barry-callebaut.com 

Wil je meer weten, neem gerust contact op via  HR_Netherlands@barry-callebaut.com 

Tot gauw! 
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BUURTSCHAP LAER-AKKERMOLEN

LEVELS
LEVELS

Ontwerpers/Designers: Dave Roelands, Ronald van Loon, Barry Joosen en Martin Straver

De heren hebben al heel wat wagens ontworpen. 
Voor Dave en Barry is het hun veertiende ontwerp. 
Voor Martin is het zijn elfde ontwerp en Ronald spant 
de kroon met achttien ontwerpen. Barry, Ronald 
en Martin zijn allen 46 jaar. Barry is directeur van 
een groothandel in verlichting. Ronald is akoestisch 
adviseur wegverkeersgeluid. Dave staat voor de 
klas als docent tekenen & media en Martin is 
servicemonteur. 

Buurtschap informatie:
De heraldiek toont een ontwerp uit 1976 dat nog 
steeds tot de verbeelding spreekt: ‘Don Quichotte’. 
In het zwarte schild op de heraldiek is een beeltenis 
te zien van de Akkermolen, de enige nog bestaande 
molen in Zundert. 

Wagen informatie:
De afkoeling van de oceanen en de zeespiegeldaling 
zorgden drie miljoen jaar geleden voor het uitsterven 
van de reuzenhaai, de megalodon. Door de daling 
van het zeeniveau en de erosie hebben we nu zicht 
op rotslagen waarin die levensvorm verborgen ligt. 
Het verleden ligt laag voor laag opgestapeld, waarbij 
ieder level een tijdperk markeert.

These men have already designed quite a number 
of floats. It is Dave and Barry’s fourteenth design, 
Martin’s eleventh and Ronald takes the cake: this is 
his eighteenth design. Barry, Ronald and Martin are 
all 46 years old. Barry is the managing director of a 
lighting wholesaler. Ronald is a road traffic sound 
acoustic consultant. Dave teaches drawing and 
media and Martin is a service mechanic. 

Hamlet information:
The heraldry depicts a design from 1976 which still 
appeals to the imagination: ‘Don Quixote’. In the black 
shield on the heraldry the Akkermolen can be found, 
the only existing windmill in Zundert.

Float information:
Three million years ago, the cooling of the oceans 
and the sea level fall were responsible for the 
extinction of the giant shark, the megalodon. Due to 
erosion and the drop in sea level we now have a view 
of the rock layers in which this lifeform lies hidden. 
The past is piled up layer by layer, each level marking 
a different era.
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Rabobank draagt bij 
aan het Bloemencorso 
in Zundert
Rabobank wil onder andere door het 
ondersteunen van lokale initiatieven een 
bijdrage leveren aan de samenleving. 
Daarom steunen wij het Corso Zundert.

Foto/Photo:  Luzanne Foesenek



Dit showkorps uit Saint-Quentin in Frankrijk is 
specialist in shows en streetparades met een brede 
Europese reputatie. Van Spanje tot Tsjechië hebben 
zij successen behaald. Muziek is hun passie, hun 
kracht en eigenlijk hun bestaansreden!
Net als bij voorgaande optredens tijdens het 
Bloemencorso Zundert zullen zij ons weer verleiden 
met hun unieke stijl, die opvalt door verrassende 
effecten, opzwepende muziek en showelementen.

This show band from Saint-Quentin in France 
specializes in shows and street parades and has 
a European-wide reputation. They have achieved 
successes from Spain to the Czech Republic. Music 
is their passion, their strength and actually their raison 
d’être! As with previous performances during the 
Corso in Zundert they will once again seduce us with 
their unique style, which stands out due to surprising 
effects, uplifting music and show elements.

 SHOW & MARCHINGBAND

LA VAILLANTE
SAINT-QUIENTIN FRANKRIJK
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Rik (30) werkt in de techniek. ‘OCEAN’ is zijn 
eerste ontwerp. Sebastiaan (19) studeert Finance & 
Controle aan het Associate Degree in Roosendaal. 
Ook voor Sebastiaan is het zijn eerste ontwerp. 

Buurtschap informatie:
Een klein kerkdorp ten zuidwesten van Zundert. De 
buurtschap is bijna de gehele corsogeschiedenis 
actief deelnemer. Het ontwerp uit 1996 ‘Mam, we 
sijn bei Pieter spele’  staat op de heraldiek.  

Wagen informatie:
Een weergave van bultrugwalvissen die last hebben 
van de moderne hedendaagse visserij. Al generaties 
lang worstelen deze dieren met de afgedankte 
vissersnetten.

Rik (30) works in technology .’OCEAN’  is his first 
design. Sebastiaan (19) studies Finance and Control 
at the Associate Degree in Roosendaal. This is 
Sebastiaan’s first design as well.

Hamlet information:
A small parish to the southwest of Zundert, the 
hamlet has been an active participant for nearly the 
entire history of the Corso. The most-talked about 
design ‘Mum, we’re playing at Peter’s’ from 1996, is 
on the heraldry. 

Float information:
A depiction of humpback whales suffering from the 
modern day fishing industry. These animals have been 
struggling with discarded fishing nets for generations.

BUURTSCHAP ACHTMAAL

OCEAN
OCEAN

Ontwerpers/Designers: Rik van Ginderen en Sebastiaan Jorissen
ondersteund door/supported by Marius Arnouts en Patrick Gommers
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‘Pressure’ is Jorrit’s derde ontwerp. Jorrit (31) werkt 
als planner.  Fedde (38) is engineer. Dit is zijn zesde 
ontwerp. Eefje (32) is beeldend kunstenaar. Zij 
ontwerpt voor het eerst samen met Fedde en Jorrit.  
Ook voor haar is dit het zesde ontwerp.

Buurtschap informatie:
Buurtschap in de kom van Zundert, die in de 
laatste decennia vaak hoog scoort. De heraldiek is 
gebaseerd op de insecten van ‘Zwerm’ waarmee de 
buurt in 1999 won. 

Wagen informatie:
Stel je eens voor: in jouw handen ligt de taak om 
een industriële ramp te voorkomen. In je oren krijg 
je instructies, die je maar beter goed kunt volgen. 
Natuurlijk ben je hiervoor getraind, je bent een 
professional. Maar dit is geen training en nu komt 
het op jou aan... 

‘Pressure’ is Jorrit’s third design. Jorrit (31) works as 
a planner. Fedde (38) is an engineer. This is his sixth 
design. Eefje (32) is a visual artist. This is her first 
time designing with Fedde and Jorrit. But overall this 
is her sixth design as well.

Hamlet information:
Small hamlet in the centre of Zundert, which has 
often had high scores in recent decades. The heraldry 
is based on the insects from ‘Swarm’, the hamlet’s 
winning float from 1999.  

Float information:
Imagine this: you are tasked with preventing an 
industrial disaster. You receive instructions through an 
earpiece and you’d better follow them precisely. You 
are obviously trained for this, you are a professional. 
But this is not a drill and it is now up to you… 

BUURTSCHAP TIGGELAAR 

PRESSURE
PRESSURE

Ontwerpers/Designers: Jorrit Havermans, Fedde van Erk en Eefje Wagtmans-Goos

www.noorlandkoeltechniek.nl

koeltechniek & airconditioning

De Hoogjens 38
4254 XW Sleeuwijk
Tel: 0183-445060
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BUURTSCHAP MARKT

SORRY!
SORRY!

Ontwerpers/Designers: Gianni Ritchie en Johan van Trijp

Gianni (27) werkt als grafisch ontwerper. Dit is zijn 
derde ontwerp. Johan van Trijp (63) werkt in de 
jeugdzorg. ‘Sorry!’ is zijn 43e ontwerp. Beiden wonen 
in Zundert. 

Buurtschap informatie:
De enige buurtschap die Vincent van Gogh tot zijn 
buurtgenoten kan rekenen. De heraldiek toont het 
beeld van Vincent en zijn broer Theo gemaakt door 
Ossip Zadkine. 

Wagen informatie:
Een wezen wat zich niet op zijn gemak voelt. Het 
probeert zo onopvallend mogelijk voorbij te komen.  
Ohh… ohhhh… Oeps… Sssorrry!

Gianni (27) works as a graphical designer. This is 
his third design. Johan van Trijp (63) works in youth 
Services. ‘Sorry!’ is his 43rd design. They both reside 
in Zundert. 

Hamlet information:
The only hamlet which can justifiably speak of Vincent 
van Gogh as being its neighbour. The heraldry depicts 
the sculpture of Vincent and his brother Theo by 
Ossip Zadkine. 

Float information:
A creature that feels out of place. It tries to pass by as 
inconspicuously as possible. Ohh… ohhhh… Oops… 
Sssorrry!

Over mooie wagens gesproken...

www.tbtt s.nl

TB0374 wt Adv Bloemencorso 165x82 v2.indd   1TB0374 wt Adv Bloemencorso 165x82 v2.indd   1 25-05-2022   11:2125-05-2022   11:21

Digital on the move
TriLEDgy is koploper in mobiele LED-schermen in de BeNeLux. Wij maken merken 
zichtbaar op live events en tijdens brand experiences. Onze digitale billboard wagens en 
LED-schermen worden ingezet voor de verslaglegging van én de communicatie tijdens 
evenementen, promotie op straat en voor een breed scala aan media campagnes.

+32 478 22 21 11 
info@triledgy.com
www.triledgy.com

Contact
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Takostu is sinds 1995 een afscheiding van de 
muziekvereniging Studio. Dat verklaart ook de 
bijzondere naam Takostu: dat is een afkorting van 
TA-mboer KO-rps STU-dio. Ze hebben meer dan 
honderd leden, verdeeld over een showband, een 
jeugdband en een kidskorps, en er komen elk jaar 
nog nieuwe leden bij. De showband uit Friesland 
verzorgt shows in binnen- en buitenland.

Separation explains Takostu’s unique name, which is 
an abbreviation of the old name: TA-mbour KO-rps 
STU-dio. They have more than a hundred members, 
divided into a show band, a youth band and a kids 
band. And membership continues to grow every 
year.  The show band gives performances in the 
Netherlands as well as abroad.

SHOWBAND

TAKOSTU 
STIENS

17

Ivo Dockx (35) is werktuigbouwkundig ingenieur. 
‘Nachtwakers’ is zijn vierde ontwerp. Oscar Dockx 
(30) is timmerman. Dit is zijn vierde ontwerp samen 
met broer Ivo en het tweede met Jeroen en Thierry 
erbij. Thierry Sprenkels (26) is werkzaam in de 
vrijetijdsindustrie als vormgever en installateur. 
Dit is zijn tweede ontwerp. Hij is heeft meerdere 
keren carnavalswagens ontworpen en gebouwd 
in Prinsenbeek (Boemeldonck). Jeroen Michielsen 
(26) werkt in de elektrotechniek als panelenbouwer. 
‘Nachtwakers’ is zijn tweede ontwerp.

Buurtschap informatie:
Haakte in 1984 af en schreef corsogeschiedenis in 
2006 door de draad weer op te pakken. Dat hield 
niemand voor mogelijk. De heraldiek, liefkozend ‘Het 
perdje’ genoemd, verwijst naar ‘Intocht in Troje’, een 
wagen uit 1980.

Wagen informatie:
Van zonsopkomst tot zonsondergang versteend door 
het licht van de dag. Deze helse wezens, ook bekend 
als Gargoyles beschermen dit heiligdom. In het 
diepst van de nacht komen zij krakend en gruisend 
tot leven om het kwaad buiten te houden.

Ivo Dockx (35) is a mechanical engineer. ‘Night 
Watchmen’ is his fourth design. Oscar Dockx (30) is 
a carpenter. This is his fourth design with his brother 
Ivo and his second with Jeroen and Thierry. Thierry 
Sprenkels (26) works in the leisure industry as a 
designer and fitter. This is his second design. He 
designed and constructed floats for the carnival in 
Prinsenbeek (Boemeldonck) several times. Jeroen 
Michielsen (26) works as a panel builder in electrical 
engineering. ‘Night Watchmen’ is his second design. 

Hamlet information:
Stopped in 1984 and wrote Corso history in 2006 by 
joining in once again against everyone’s expectations. 
The heraldry, fondly referred to as ‘The Little Pony’, 
refers to the ‘Trojan Horse’, a float from 1980.

Float information:
Petrified by daylight from dawn till dusk. These hellish 
creatures - also known as Gargoyles - protect this 
sanctuary. They come to life in the dead of night, 
crackling and gritting, in order to keep evil out.

BUURTSCHAP DE LENT

NACHTWAKERS
NIGHT WATCHMEN

Ontwerpers/Designers: Ivo Dockx, Oscar Dockx, Thierry Sprenkels en Jeroen Michielsen
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BUURTSCHAP POTEIND

CLEAN UP!
CLEAN UP!

Ontwerpers/Designers: Erik van Elsacker en Jeske Daamen - van Elsacker

Erik (57) woont in Zundert. In het dagelijks leven is 
Erik uitvoerder. ‘Clean Up!’ wordt zijn 25ste ontwerp. 
Jeske van Elsacker (27) woont eveneens in 
Zundert. In het dagelijks leven is Jeske pedagogisch 
medewerker. Dit wordt haar eerste ontwerp, samen 
met haar vader Erik. 

Buurtschap informatie:
De heraldiek toont twee elementen: onderaan 
de molen zonder wieken die op een pot lijkt. Wat 
vroeger ‘Moleneind’ heette, werd daarom Poteind. 
Daarboven ‘De bloemenkoningin’, waarmee Poteind 
in 1947 het duwen onder de wagen introduceerde.

Wagen informatie:
Door de hoeveelheid plasticsoep in de oceanen 
loopt de zeeschildpad zijn hele leven lang gevaar. 
Deze plastic afvalstroom moet worden gestopt. Dus 
daarom mensen: Clean up! 

Erik (57) resides in Zundert and is a contractor in 
everyday life. ‘Clean up!’ will be his 25th design. Jeske 
van Elsacker (27) also resides in Zundert. Jeske is a 
nursery teacher. This will be her first design with her 
father Erik.

Hamlet information:
The heraldry demonstrates two elements: below 
a windmill without sails which resembles a pot. 
Originally called ‘Moleneind’ (windmill end), it 
therefore became Poteind (pot end). Above ‘The 
Flower Queen’ can be found, with which Poteind 
introduced the pushing of the floats in 1947.

Float information:
The amount of plastic soup in the oceans endangers 
the sea turtle for its entire life. This plastic waste 
stream must be stopped. So, people: Clean up! 

Ardo, your sustainable partner for 
fresh frozen vegetables, herbs & fruit

Ardo B.V. – Zundert
www.ardo.com

Ardo_ad Corso_170x170_HR.indd   1 17/02/17   10:46
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DrumSpirit zet in op percussie & performance-
entertainment en neemt een vooraanstaande 
plaats in in het Europese percussielandschap 
waarbij klasse en amateurperformance tot één 
geheel smelten. Hun missie is om jongeren 
kansen te bieden in een getalenteerde groep met 
internationale ervaring en met een brede waaier aan 
vernieuwende artistieke uitdagingen. Rode draad 
is een sterke zin voor discipline, entertainment en 
teamspirit.

DrumSpirit is committed to percussion and 
performance entertainment and occupies a prominent 
place in the European percussion landscape, merging 
class and amateur performance to a whole. Their 
mission is to offer young people opportunities to 
work in a talented group with international experience 
and a wide variety of innovative artistic challenges.  
Common thread is a strong sense of discipline, 
entertainment and team spirit.

DRUMSPIRIT 
DADIZELE BELGIË

19
BUURTSCHAP HELPT ELKANDER

GROEIMODEL
GROWTH MODEL

Ontwerper/Designer: Ad Hereijgers

Ad (49) is docent Grieks en Latijn. ‘Groeimodel’ is 
zijn elfde ontwerp. 

Buurtschap informatie:
Een van de grootste buurtschappen van 
Zundert. Staat bekend om haar compromisloze 
ontwerpen. De heraldiek is gebaseerd op de 
meeste spraakmakende wagen in de hele 
corsogeschiedenis: ‘Torso Contrapposto’ uit 1992.

Wagen informatie:
Bomen geven een inkijkje in hun eigen groeiwijze 
en -geschiedenis. Een bijzonder groeimodel, 
want misschien wel het enige dat de wereld juist 
leefbaarder maakt. 

Helpt Elkander viert dit jaar haar 75-jarig jubileum. 
Het corso en de buurt hebben in de loop der 
jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt, 
maar de basis is altijd hetzelfde gebleven: vanuit 
saamhorigheid met zijn allen werken aan een 
gezamenlijk doel. Dat is de kracht van het corso en 
buurtschap Helpt Elkander.

Ad (49) teaches Greek and Latin. ‘Growth Model’ is 
his eleventh design. 

Hamlet information:
One of the largest hamlets in Zundert, it is well-
known for its uncompromising designs. The heraldry 
is based on the most discussed float in the history of 
the Corso: ‘Torso Contrapposto’ from 1992.

Float information:
Trees give a glimpse into their own growth habit and 
history. An extraordinary growth model, because 
perhaps it is the only one that makes the world more 
liveable. 

Helpt Elkander celebrates its 75th anniversary. The 
Corso and the neighbourhood have gone through 
some major developments over the years, but the 
basis has always remained the same: working 
together on a common goal from a place of 
togetherness. That is the strength of the Corso and 
the herald of Helpt Elkander. 
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BUURTSCHAP KLEIN-ZUNDERTSE HEIKANT

FREELAND 
FESTIVAL
FREELAND FESTIVAL

Ontwerpers/Designers: Robin Jochems, Famke Jochems, Sven van Hoof, 
            Tim Dockx en Robbert Borrias

Van dit ontwerperscollectief weten we dat Tim Dockx 
(25) zich bezig houdt met het ontwerpen en maken 
van woning- en bedrijfsinrichtingen. Dit jaar rijdt voor 
de derde keer een ontwerp van zijn hand mee.
Sven (22) studeert af aan de TU Eindhoven in de 
richting Industrial Design. ‘Freeland Festival’ is zijn 
tweede ontwerp. Robin (31) heeft een eigen bedrijf 
waarin hij ontwerper is en ruimtelijk vormgever. 
Famke (24) is digitaal illustrator en Robbert (44) is 
zelfstandige.

Buurtschap informatie:
Deze buurt is een buurt buiten de bebouwde kom in 
Klein Zundert.  Bouwde in 2002  de verpletterende 
‘Moeders kroost’, kortweg ‘de tijger’, en tartte 
daarmee alle corsowetten. De heraldiek toont de 
tijger tussen de, door bomen omzoomde, bouwplaats.

Wagen informatie:
Laat je meevoeren door de feestende menigte van 
Freeland Festival. Een plek, geïnspireerd op ‘Burning 
Man’, waar iedereen vrij kan zijn en niets te gek is. 
Ervaar wat vrijheid met je kan doen!

What we know of this designer collective is that Tim 
Dockx (25) is involved in designing and creating 
home and business furnishings. This year marks the 
third time that one of his designs rides the parade. 
Sven (22) is graduating from the TU Eindhoven in 
the field of Industrial Design. ‘Freeland Festival’ is his 
second design. Robin (31) owns his own business as 
a (spatial) designer.  Famke (24) is digital illustrator 
and Robbert (44) is freelancer.

Hamlet information:
Small  hamlet from the outskirts. However in 
2002 it built the sweepingly victorious ‘Mother’s 
Pride’, or simply ‘The Tiger’, contravening all of the 
Corso’s laws. The heraldry depicts the tiger at the 
construction site surrounded by trees.

Float information:
Let yourself be carried away by the partying crowd of 
Freeland Festival. A place inspired by ‘Burning Man’ 
where everybody can be free and nothing is too crazy. 
Experience what freedom can do to you! 
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ZIEN, PROEVEN EN 
BELEVEN IN ZUNDERT
SEE, TASTE AND EXPERIENCE IN ZUNDERT

1. Beleef Vincents geboortegrond! Vincent van 
Gogh werd geboren in Zundert. Kijk voor de 
openingstijden tijdens corso en meer informatie 
op www.vangoghhuis.com.

2. Zie ze vliegen! VRC Zundert is hét 
opvangcentrum voor inheemse vogels en 
zoogdieren in Noord-Brabant. Bezoek de 
educatieve tuin en bekijk de oehoes.  
(www.vrczundert.nl)

3. Beleef de Oude Buisse Heide! Hier vindt u langs 
de rode route gedichten van Henriette Roland 
Holst die daar haar vakantiewoning had.  
(www.natuurmonumenten.nl)

4. Proef Zundert Trappist. Geniet ervan in één 
van de vele gezellige cafés van de gemeente 
Zundert. (www.zunderttrappist.nl)

5. Proef Local Tea. De eerste thee van 
Nederlandse bodem die in Zundert wordt 
gekweekt! Je koopt de thee onder meer bij VVV 
Zundert en bij de betere supermarkten in het 
land. (www.localtea.com)   

 

1. Experience Vincent’s birthplace! Vincent van 
Gogh was born in Zundert. For the opening 
times of the Van GoghHuis during the Corso and 
further information see www.vangoghhuis.com.

2. Watch them fly! VRC Zundert is the animal 
asylum centre for indigenous birds and mammals 
in Noord-Brabant. Visit the educational garden 
and see the eagle owls.(www.vrczundert.nl)

3. Experience the nature reserve the Oude Buisse 
Heide! Along the red route you will find poems  
by Henriette Roland Holst who had a holiday 
home here. (www.natuurmonumenten.nl)

4. Sample  Zundert Trappist. Enjoy this beer in one 
of the many convivial bars in the municipality of 
Zundert. (www.zunderttrappist.nl)

5. Sample Local Tea. The first tea originating in the 
Netherlands is cultivated in Zundert. The tea can 
be bought at the tourist office VVV Zundert   
and at the bigger supermarkets in the  
country. (www.localtea.com)   

€2,50 
KORTING!

ENTREE VOOR HET 
VINCENT VAN GOH HUIS

Niet inwisselbaar voor contanten en enkel voor betalende 

bezoekers. MJK houders hebben gratis toegang.

FOTO | PHOTO: WERNER PELLIS
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LET’S 
CELEBRATE!
We mogen weer! Jubilea worden gevierd. Nieuwe 
bouwplaatsen zijn met een feestje ingewijd. Maar vooral 
vieren we met zijn allen dat het corso nooit verloren gaat.

We are good to go! Anniversaries are celebrated. New 
construction sites are inaugurated with parties. But most 
of all, we celebrate that the Corso will always live on.
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NIX18
NIX18

Stichting Bloemencorso Zundert en de 
buurtschappen ondersteunen het project 
NIX18 van de gemeente Zundert. Tijdens het 
bouwproces en het corsoweekend brengen zij 
de gevaren van roken, drinken en het gebruik 
van drugs voortdurend onder de aandacht bij 
de jongeren en hun ouders. Dit om jongeren en 
ouders bewust te maken van de gevolgen van 
alcohol- en drugsgebruik.

Dit project past binnen een van de drie 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Stichting 
Bloemencorso.

Bloemencorso Zundert Foundation and the 
hamlets support the municipality of Zundert’s 
project NIX18. During the building process 
and Corso weekend they continually bring the 
dangers of smoking, drinking and the use of 
drugs to the attention of young people and their 
parents. This is to make young people and their 
parent aware of the consequences of alcohol and 
drug abuse.

This project is in keeping with one of the 
three Sustainable Development Goals by the 
Bloemencorso Foundation.

FOTO | PHOTO: ANTON DE KROM
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Een event van de 
Betuwse Oogstweek

Fruit-
corso
Tiell 17 t/m 19 
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Groente- en fruitcreaties zoals u nog nooit eerder zag! Jochem van Gelder neemt u 
mee tijdens Fruitcorso (by Night). Tickets (v.a. €5,-) en info op fruitcorso.nl

Eén software platform 
dat Event Ticketing, 
Mobile Marketing, Data en 
Payments combineert.

Ticketing partner 
en sponsor van 
Bloemencorso 
Zundert 2021.

FOTO’S | PHOTOS: LUZANNE FOESENEK



WORD VRIEND 
VAN HET CORSO!
BECOME A FRIEND OF THE CORSO!

Het corso bestaat dankzij de inzet van vele 
vrijwilligers. Maar het corso is ook afhankelijk van 
financiële bijdragen, groot en klein. Draag jij het 
corso een warm hart toe? En wil jij ook dat het corso 
kan blijven bestaan? Word dan vriend van het corso. 
Voor een bedrag van € 55,00 per jaar ben je vriend. 

Wij zijn heel blij met jou als vriend. Daarom bieden 
wij je als vriend wat extra’s. Je krijgt voorrang bij de 
tribuneverkoop en een preview bij de maquettes. 
Ook ontvang je een corsospeldje van de winnaar.

The Corso exists thanks to the efforts of many 
volunteers. But the Corso is also dependent on 
financial contributions, large and small. If the Corso 
is close to your heart and you want the Corso to 
continue to exist, then become a friend of the Corso. 
For € 55.00 a year, you can become a friend.  
This would make us very happy. As friend you will 
be entitled to certain benefits such as priority in 
purchasing tickets for the stands and a preview of the 
scale models. You will also receive a Corso badge 
depicting the winner.

Aarzel niet en word vriend. 
Aanmelden kan via de QR-code
Don’t hesitate and become a friend. 
You can apply via the QR-code
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CORSO DINSDAG
CORSO TUESDAY

De corsowagens hebben hun diensten bewezen. 
Maandenlang waren zij de bron van verbinding 
binnen de buurtschappen. Het middelpunt van een 
gemeenschap van jong en oud. Waarna zij trots 
getoond werden aan het publiek. 
Op dinsdag is het afgelopen. Tijd voor afscheid. 
Grote kranen en grijpers rijten de wagens uiteen. 
Wat op het eind van de dag overblijft is zo’n 69 ton 
metaal en 72 ton grof afval. Materiaal dat zo veel 
mogelijk wordt gerecycled. 
En treurt de Zundertse bouwer? Welnee. Er 
wordt met een glimlach teruggeblikt. Maar ook 
vooruitgekeken. De herinneringen blijven. Nieuwe 
ideeën ontstaan. Volgend jaar weer. 

The Corso floats have served their purpose. For 
many months they were a source of cohesion within 
the hamlets, and the central point in a community of 
young and old. They were then proudly shown to the 
public. But on Tuesday it’s all over. It’s time for bidding 
farewell. Enormous cranes and excavators tear the 
floats apart. What remains at the end of the day are 
some 69 tons of metal and 72 tons of bulky waste. 
As much as possible, this material is recycled. Does 
this make the Corsoi builder sad?  Actually not at all. 
Looking back may produce a smile, but most eyes are 
focused on the future. Memories remain. New ideas 
come about. Next year once again. 

De sloop van de wagens wordt 
mogelijk gemaakt door:

The demolition of the floats is 
made possible charge by:

Gommers Grondwerken  (Wernhout)                              
Loonbedrijf Huub Kustermans  (Zundert)                     

Loon- en Grondbedrijf Huijbregts  (Zundert)               
Mertens Grondwerken  (Achtmaal)                                  

Metaalhandel H. van Nispen  (Sprundel)                        
BAC Hoogwerkers  (Waddinxveen)                                           

Remie Kraanverhuur BV  (Breda)                        

FOTO | PHOTO: LUZANNE FOESENEK
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Ardo op en top vriesvers Zundert
BN de Stem
Arriva personenvervoer Nederland
Barry-Callebaut Decorations Zundert
AB-Inbev
Squeeze & Freeze Zundert
Witlox VCS Breda
TriLEDgy mobiele schermen Hoogstraten
Visser Chocolade Schimmert
Asselbergs & Klinkhamer Advocaten Etten Leur 
CM payments Breda
BKMS Interim Management & Consultancy Rijsbergen 
Scorpions Security Etten Leur
Somnium Real Estate Rijsbergen
Noorland Koeltechniek Sleeuwijk
Purple Catering Prinsenbeek
Zuyderleven Groep Breda
van Oers Accountancy & Advies Zundert
Inducon 21 Ossendrecht
Jacobs Eelektro Breda
de Meijer Staalbouw Wernhout
Tilburg Bastianen Breda
NH 1816 Verzekeringen Oudkarspel
Slokker Bouwgroep Breda
Else Groep

MEDE MOGELIJK
GEMAAKT DOOR
Made possible by 

CLTV Zundert  
De Snep Bandenservice Zundert 
Verdaasdonk Hoogwerkers Strijbeek
BHV Expo Groep
Traycon Projecten b.v.
NED Personeel

Gemeente Zundert
Alle adverteerders in de Zonnewijzer
Alle vrienden van het Corso
Bezoekers van het Corso
Alle corso bouwers

Begunstigers

Met dank aan

Sponsors

Supersponsors

Alle corso bouwers en de volgende bedrijven:
All corso volunteers and the following companies:
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BESTUUR
BOARD

Dagelijks bestuur / Executive Board
Voorzitter / Chairman: Jos  Jochems
Secretaris / Secretary: René Gommers
Penningmeester / Treasurer: Gertjan  de  Kroes
Vice  Voorzitter / Vice chairman: John Vriends

Portefeuillehouder  en  commissies/ 
Portfolio  holder  and  committees  
Publiciteit  &  Sponsoring / Publicity  &  Sponsoring: Lennart Schrauwen
Facilitair / General  &  technical  services: Corné Stuijts
Optocht  en tentoonstelling / Parade and exhibition: Frank Kouwenberg
Horeca & Programmering / Catering & Programming: Paul Staps
Autour  de  Corso: Josefien Renne
Operationele  Diensten / Operational  services: Frank van Geel

De  organisatie  van  Corso  Zundert  bestaat  geheel  uit  vrijwilligers.  
Er  is  een  bestuur  en  er  zijn  talloze  medewerkers,  verdeeld  over  
commissies  en  werkgroepen.  Zij  zijn  het  hele  jaar  bezig  met  de  
voorbereiding  van  ons  corso.  

The  organisation  of  Corso  Zundert  consists  entirely  of  volunteers.  
There  is  an  executive  board  and  numerous  members  of  staff  
sub-dvidided  into  committees  and  working  groups.  They  are  
occupied  with  the  preparation  of  our  Corso  for  the  entire  year.

Rabobank De Zuidelijke Baronie
DIRK Supermarkten
QNP ICT & Telecom Breda
Ardo op en top vriesvers Zundert
BB Architecten Breda
Arriva personenvervoer Nederland
van Gogh Notarissen Zundert
Sweere Verzekeringen Oud Gastel
Bergamo Havando Zundert
Gommers Grondwerken Wernhout
Zundert Trappist 
Uitgeverij de Bode

Tribunesponsors
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ZOO-CHOSIS

GROEIMODEL

HOLIFANT

CLEAN UP! 

SLAKKENRACE

OCEAN

LEVELS

STILLE HONGER

PRESSURE

DE KONING VAN KOKANJE

NACHTWAKERS

RODE KOOL

PRIVACY

POOL PARTY

PARADIJSVOGELS

FLOW

SORRY!

FREELAND FESTIVAL

NIGHT HARVEST

CAUGHT IN WAR

‘T STUK

HELPT ELKANDER

KLEIN ZUNDERT

POTEIND

STUIVEZAND

ACHTMAAL

LAER-AKKERMOLEN

LAARHEIDE

WERNHOUT

TIGGELAAR

DE LENT

RAAMBERG

VELDSTRAAT

MOLENSTRAAT

SCHIJF

‘T KAPELLEKE

KLEIN-ZUNDERTSE HEIKANT

MARKT

RIJSBERGEN

DE BERK

PROGNOSELIJST | FORECAST
Titel | Title Score 2021Buurtschap | Hamlet
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Punten Score

Telefoon 076-596-4651 
info@somniumrealestate.nl 
www.somniumrealestate.nl

Somnium Real Estate 

ontwikkelt projecten die 

daadwerkelijk waarde 

toevoegen aan uw 

omgeving.




