EEN TOPATTRACTIE,
EEN ONTMOETING MET DE ZON,
CULTUUR EN RELATIES

WE HANGEN DE CLOWN UIT!
BUURTSCHAP WERNHOUT

Het evenement corso op de eerste zondag in september is
het topje van een ijsberg die tot diep onder de oppervlakte
van de Zundertse gemeenschap reikt. Het corso is een
verbindende factor van jewelste. Onze kinderen nemen we
aan de hand mee naar de corsotent, waar ze spelenderwijs
leren kartonnen, lassen, plakken. Als ze ouder worden, mogen
ze duwen, of zelfs een keer sturen. Ze gaan ontwerpen,
of besturen. Zo doorlopen alle corsobouwers het proces
totdat ze pensioengerechtigd zijn en de verzorging van het
bloemenveld voor hun rekening nemen. En in de tussentijd
hebben ze hún kinderen mee naar de tent genomen, om de
traditie door te geven aan de volgende generatie.

samenbindt. In deze tijd van polarisatie is dat misschien wel
harder nodig dan ooit.

UNESCO omschrijft immaterieel erfgoed als culturele

Maar dat begrip ‘samen’ geldt net zo goed voor de corso-

gebruiken en tradities die mensen zich eigen hebben gemaakt
en die zij willen doorgeven aan de volgende generatie.
Immaterieel erfgoed zorgt voor verbinding tussen mensen;
horizontaal verbindt het mensen van een gemeenschap met
elkaar; en verticaal, verbindt het jou met de generatie die
voor jou kwam, en met de nieuwe generatie die na jou komt.
Immaterieel erfgoed laat een mens nooit alleen.

organisatie die met partners samenwerkt om jaarlijks dit
grote evenement in goede banen te leiden. De sponsoren
van het corso zien wij als partners die een belangrijke pijler
zijn onder het corso, en waarmee we graag een langdurige
relatie opbouwen. Daarom dank ik u bij voorbaat voor uw
deelname en steun aan ons prachtige evenement.

De Nederlandse regering heeft het UNESCO-verdrag van
immaterieel cultureel erfgoed in 2012 geratificeerd.
De ondertekening van dat verdrag vond plaats op de Markt
in Zundert, vlak voor aanvang van de corsostoet. En dat
was niet voor niets. Het Zundertse corso is een prachtig
voorbeeld van hoe immaterieel erfgoed een gemeenschap

‘Samen’ is een kernbegrip in het corso. Corso maak je samen.
Dat geldt voor de corsobouwers, die samen hun schouders
eronder zetten om de wagen op tijd af te krijgen. Dat geldt
ook voor die groep vrijwilligers binnen de corso-organisatie,
die in het najaar van 2018 en het voorjaar van 2019 druk
zijn met het verbouwen van het nieuwe multifunctioneel
Corso Centrum, waar wij vergaderen, materialen opslaan,
workshops organiseren, de kaartverkoop houden en groepen
ontvangen voor presentaties.

Bent U in de gelegenheid of in de buurt, breng dan tijdens
de bouwperiode eens een bezoek aan een van onze 20
corsobouwplaatsen om alvast de corsokoorts te ervaren. Wij
hopen van harte U te mogen ontmoeten op ons 78e Corso.
Jos Jochems 			
Voorzitter Corso Zundert

BELANGSTELLING UIT
BINNEN- EN BUITENLAND
VOOR HET GROOTSTE
CORSO VAN DE WERELD
Dat corso Zundert zich de grootste van de wereld mag noemen
is natuurlijk bijzonder. Dat de belangstelling voor ons corso alleen
maar groeit is te danken aan de enorme inzet en passie van
de vele vrijwilligers en de steun van alle bedrijven en instellingen
die de overtuiging hebben dat zij hiermee een mooie bijdrage
verlenen aan de saamhorigheid en sociale cohesie in Zundert.
Daarnaast kan ieder bedrijf trots zijn op hun band met het corso
Zundert vanwege het feit dat corso Zundert als eerste evenement
op de nationale lijst van immaterieel erfgoed werd geplaatst.
Met deze erkenning leggen we onszelf de verplichting op dit
erfgoed te koesteren en in stand te willen houden. Daarvoor is
samenwerking met bevolking en bedrijfsleven noodzakelijk.
Corso Zundert is niet alleen het bouwen van de wagens en deze
te laten voortduwen door vrijwilligers door de straten op die eerste
zondag in september. Corso is ook beleving, saamhorigheid
en competitie. Natuurlijk is het hoogtepunt die eerste zondag
in september als er 20 buurtschappen zich presenteren en
een competitie aangaan voor die legendarische woorden “jullie
mogen stoppen”. Daarmee wordt immers de grote droom van
elke corsobouwer werkelijkheid. De eerste prijs in het Zundertse
corso winnen.

DAHLIA-OOGST
BUURTSCHAP DE BERK

Corso is ook een dag genieten met uw familie of om uw klanten
en andere zakenrelaties te ontmoeten. Wij nodigen u graag uit
om met uw relaties en collega’s te genieten en te netwerken.

Dat kan uiteraard op de eerste zondag in september in een
van onze sponsor locaties. U bent echter al eerder welkom
in een van onze twintig corsotenten om met eigen ogen de
passie van de Zundertse corsobouwers te aanschouwen.
Wij organiseren daarvoor speciale arrangementen van een
“corsotour extra “langs enkele tenten.
Corso geniet ook steeds meer buitenlandse belangstelling.
Het afgelopen jaar waren de tribunes in Zundert tijdens
corso voor ruim 25% bezet met buitenlandse gasten. Deze
grote belangstelling uit binnen- en buitenland kan een grote
meerwaarde zijn voor uw bedrijf als sponsor van het corso.
In deze brochure vind u diverse sponsormogelijkheden.
Daarnaast staan wij uiteraard ook open voor andere varianten
van sponsoring. Onze vrijwilligers van de portefeuille Publiciteit
en Sponsoring willen graag met u hierover van gedachten
wisselen.
Natuurlijk bedanken wij u ook als sponsor en ondersteuner
van het corso. Op deze wijze wordt het voor ons mogelijk om
ook in 2019 het grootste corso van de wereld in Zundert te
organiseren. Wij hopen van harte u te ontmoeten op zondag 1
september 2019 in Zundert.
Ad Boemaars
Portefeuillehouder Publiciteit en Sponsoring

EEN CULTUREEL
HOOGSTANDJE
GEMAAKT MET
PASSIE

URBANISATIE
BUURTSCHAP DE LENT

Het corso van Zundert is het grootste bloemencorso ter
wereld. Iedere eerste zondag van september trekken twintig
dahliakunstwerken door de straten van het Brabantse dorp,
waar Vincent van Gogh in 1853 geboren is. De opbouw
van de wagens en de organisatie van de optocht wordt louter
mogelijk gemaakt door vrijwilligers. Jaarlijks bewonderen
tienduizenden bezoekers uit binnen- en buitenland ons corso.

CORSO ZUNDERT
EEN UNIEK
EVENEMENT
Corso en Zundert zijn één. Jaarlijks besteden talloze
Zundertenaren, verdeeld over twintig buurtschappen, vele
vrije uren in de corsotent of op het bloemenveld om de
mooist mogelijke creatie te bouwen. Ter beoordeling van een
vakkundige jury hebben zij allemaal maar één droom: het
corso winnen.
Jong en oud werken gebroederlijk samen aan de wagens
en halen ieder jaar alles uit de kast om het massaal
toegestroomde publiek te laten genieten van een
spectaculaire optocht van rijdende bloemenkunstwerken,
vaak voorzien van muziek, theater of technische
hoogstandjes.
In de loop der jaren is Corso Zundert een voorbeeld
geworden voor veel evenementen. Geen enkel evenement
heeft het niveau van de wagens geëvenaard. Door haar
sterke uitstraling in de regio, maar zeker ook over de
landsgrenzen, geeft ons corso een unieke meerwaarde aan
haar sponsoren.

OUT OF SPACE
BUURTSCHAP TIGGELAAR

CULTUREEL
ERFGOED
Al meer dan tachtig jaar maakt het Zundertse corso een
onuitwisbare indruk op haar bezoekers. Corso Zundert is één
van de oudste corso’s ter wereld. Voor veel Zundertenaren
is corsozondag veruit de belangrijkste dag van het jaar. Het
hele jaar zijn zij bezig met het bedenken, creëren, bouwen
van de wagens of organiseren van het evenement. In de
harten van vele Zundertenaren leeft het corso altijd.

SEREEN
BUURTSCHAP RIJSBERGEN

Sponsoren van het corso dragen bij aan een stukje
volkscultuur dat in 2012 als eerste Nederlandse evenement
is geratificeerd als Nationaal Immaterieel Cultureel erfgoed.
Maar ook ver over de landsgrenzen heen weet het corso te
boeien en steeds meer mensen aan haar te binden. Steeds
meer bezoekers vanuit het buitenland weten de weg naar
het corso te vinden.

U MAG
STOPPEN
Winnaar Corso Zundert 2018
Iguana in(ter)action
Buurtschap ‘t Stuk
Op corsozondag, tijdens de tweede doorkomst bij de
hoofdtribune, stijgt de spanning tot in de hoogste regionen.
Alle buurtschappen krijgen hun prijs te horen, maar alleen
bij de winnaar wordt geroepen “Jullie mogen stoppen!”.
Vanaf dat moment komen duwers vanonder de wagen,
stormen mensen vanaf de tribune en rennen bouwers zo
snel ze kunnen, om elkaar al juichende en in tranen in de
armen te vliegen. Zij hebben gewonnen. Dit moment is
de Zundertse jubel en is jaarlijks het hoogtepunt van ons
corso. Het corso winnen is voor veel Zundertenaren het
mooiste wat ze mee kunnen maken.

ADVERTEREN

ZONNEPLAN
Aan alle bezoekers van het corso wordt een gratis
plattegrond verstrekt met informatie over het parcours,
tribunelocaties en het feestprogramma. De kosten voor
een advertentie met uw bedrijf bedragen € 200,-.

ADVERTENTIE IN CORSO BIJLAGE
REGIONAAL DAGBLAD
Op woensdag, voorafgaand aan het corso, brengen dagblad
BN de Stem en het Brabants Dagblad een speciale
corsobijlage uit. Deze wordt verspreid en bezorgd onder al
haar 200.000 abonnees. U kunt op verschillende manieren
in deze bijlage adverteren:
Hele pagina:
€ 2100,Halve pagina:
€ 1150,Kwart pagina:
€ 750,Achtste pagina: € 450,-

TRIBUNE NAAM

LED SCHERM RECLAME

Tijdens het corso zijn ruim 5500 tribuneplaatsen
beschikbaar, verdeeld over meer dan 10 tribunes. U kunt
een tribune sponsoren. Uw bedrijfsnaam wordt duidelijk
boven de tribune geplaatst en uw bedrijfslogo wordt
afgedrukt op het plaatsbewijs. De kosten, afhankelijk
van de tribunegrootte, starten vanaf € 250,-.

Op verschillende plaatsen langs het parcours staan op
corsozondag 5 LED-schermen, waar voorafgaand aan
de optocht en tijdens de pauze sponsornamen worden
weergegeven. Ook op corsomaandag staat een groot LEDscherm op het tentoonstellingsterrein, waarop gedurende de
gehele dag advertenties weergegeven worden.
Adverteren gedurende de twee corsodagen kan voor een
bedrag van € 110,-.

CONTACT:

EXPLODE
VELDSTRAAT

Willem Noorland: 06- 39233712 of willem.noorland@corsozundert.nl
Wim de Bruijn: 06-10888958 of wim.de.bruijn@corsozundert.nl
Lennart Schrauwen, 06-53378367 of lennart.schrauwen@corsozundert.nl

Alle bedragen zijn exclusief btw.

ZONNEPLEIN
Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen u
en uw gasten op corsozondag genieten op het Zonneplein
van het corso. Het Zonneplein bevindt zich op de hoek
van de Meirseweg en de Bredaseweg. Op dit punt kunt
u de optocht tweemaal bezichtigen. Vanaf 13.00 uur tot
19.00 uur heeft u onbelemmerd uitzicht op de optocht,
kunt u plaatsnemen op gereserveerde tribuneplaatsen en
aansluitend aan de optocht bieden wij u een warm buffet
aan. Uw voordelen van het Zonneplein zijn:
• Gratis parkeergelegenheid
• Toegangs Corso Zundert op zondag 1 september 2019
• Toegang tot het Zonneplein
• Tribuneplaats
• Een geheel verzorgde middag met een hapje,
drankje en muziek
• Uitgebreid buffet
• Polsbandjes voor het tentoonstellingsterrein
Kiest u voor een arrangement op het Zonneplein, dan bieden
wij u tevens:
• 5 sec. op LED-schermen (bezoek van 1-10 gasten)
• 10 sec. op LED-schermen (bezoek van 10-20 gasten)
• 20 sec. op LED-schermen (20 of meer gasten)
• Per sponsor maximaal vier gasten voor de
sponsoravond op de vrijdag voor het corso.
De kosten voor deze geheel verzorgde dag bedragen
€125 p.p. (excl. BTW).
Kinderen t/m 12 jaar €55 p.p (excl. BTW).
Contact: Willem Noorland
06- 39233712 of willem.noorland@corsozundert.nl.

BELEEF EEN
GEZELLIGE DAG
MET UW FAMILIE
VRIENDEN OF
RELATIES

PESTDOKTER
BUURTSCHAP KLEIN-ZUNDERT

EEN KIJKJE
ACHTER DE
SCHERMEN
INFORMATIEAVOND SPONSOREN
Speciaal voor sponsoren wordt op vrijdagavond voorafgaand
aan het corso een informatiebijeenkomst georganiseerd.
Tijdens deze avond krijgt u een uniek kijkje achter de
schermen van Corso Zundert. Naast alle corsoweetjes
bezoekt u ook twee corsotenten zodat u met eigen ogen de
passie van honderden vrijwilligers kunt beleven, tijdens het
‘tikken’ van de immense wagens.

INDELING VAN DEZE AVOND
•
•
•
•
•
•

MADE IN CHINA
BUURTSCHAP MARKT

Ontvangst
Inleiding door de voorzitter
Presentatie over Corso Zundert
Pauze
Bezoek aan twee bouwtenten
Afsluiting

Wij zijn ervan overtuigd dat u een bijzondere avond beleeft,
waarbij u verrast zult zijn over alles wat er zich in Zundert
afspeelt in de laatste dagen voor het corso.

CORSORKAAN
BUURTSCHAP KLEIN-ZUNDERTSE HEIKANT

CORSO TOUR
EXTRA
Corso is niet alleen het bekijken van de wagens op de eerste
zondag in September. Corso kun je ook beleven door te
kiezen voor een arrangement. Wat is er mooier dan in de
keuken te kijken van een corsotent. Vanaf donderdag 29
augustus tot en met zaterdag 31 augustus kunt u een kijkje
achter de schermen nemen. Wij verwelkomen u eerst met
koffie/thee, waarna u van ons een presentatie krijgt over
de achtergronden en organisatie van het grootste corso van
de wereld in Zundert. Daarna nemen wij u mee naar twee
bouwplaatsen, waar u getuige bent van de hectiek in deze
laatste dagen voor de corsozondag. U gaat eerst naar een
corsotent waar u de sfeer kunt proeven en daarna naar een
andere bouwplaats waar u actief kunt deelnemen aan de
realisatie van de corsowagen. U kunt kiezen voor een tocht al
wandelend, fietsend (zelf fiets meebrengen) of u stapt in een
van de busjes die u naar de plaats van bestemming brengt.
Na afloop hiervan praten we samen nog even gezellig
na onder het genot van een hapje en een drankje. Het
arrangement duurt ongeveer 3 uur. Wij kunnen u verzekeren
dat u daarna op de corso zondag nog meer de beleving van
corso zult ondervinden. Voor groepen organiseren we ook
vanaf juli op verzoek een kennismaking met de bouw van de
corsowagens. Ook daarbij wordt u vooraf door middel van
een presentatie geïnformeerd over de achtergronden en
organisatie van het Zundertse Corso.

CORSO TOUR EXTRA
Een uitleg over de bouw en organisatie van corso met een
bezoek aan twee bouwlocaties met een hapje en drankje na
afloop. Kosten € 18,- per persoon.

‘LE SOLEIL’
EEN UNIEKE
BELEVING VAN
CORSO ZUNDERT
In het hart van Zundert bieden wij u de mogelijkheid aan
om optimaal van de corsocreaties te kunnen bewonderen.
Sponsoren van Corso Zundert worden, uit dank voor hun
steun aan het evenement, op corsozondag uitgenodigd in
sponsorhome ‘Le Soleil’.
Op deze sfeervolle ontmoetingsplek bieden wij u de
gelegenheid om samen met uw bedrijfsrelaties het corso te
aanschouwen en om eventueel kennis te maken met nieuwe
partners. Terwijl de creaties voorbij trekken, kunnen u en uw
aanwezigen genieten van een volledig verzorgde dag, waarbij
het u aan niets zal ontbreken.
Kunt u zich een beter startschot wensen, op de eerste
zondag van september, van een nieuwe, zonnige, kleurrijke
en productieve bedrijfsperiode?

ONDERDELEN

SUPER

SPONSORBEDRAG

PAKKET 1

PAKKET 2

PAKKET 3

PAKKET 4

€ 11.700 € 6.700

€ 4.500

€ 3.150

€ 2.375
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VERMELDING VAN LOGO
OP DE WEBSITE
PROMOFILM OP LED SCHERM

GRATIS CORSIEF
Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met:
Wim de Bruijn, 06-10888958 of
wim.de.bruijn@corsozundert.nl.
Lennart Schrauwen, 06-53378367 of
lennart.schrauwen@corsozundert.nl

Neem ook eens een kijkje op
www.corsozundert.nl

RECLAME TIJDENS
MAQUETTEPRESENTATIE

FAÇADE
BUURTSCHAP MOLENSTRAAT

Fotografie
Luzanne Foesenek
Malou Evers
Paul Ranft
Werner Pellis

STICHTING
BLOEMENCORSO
ZUNDERT
Publiciteit & Sponsoring
Postbus 250
4880 AG - Zundert
www.corsozundert.nl

