
PUBLIEKSPRIJS
Welkom bij het corso, welkom bij de publieksjury van 2019!
Wij zijn blij dat u deel wilt nemen aan onze publieksjury. De achterzijde van dit formulier biedt u 
de ruimte de corsowagens te beoordelen en uw keuze te maken. 

Voor deelname aan de publieksjury gelden onderstaande regels:
Elke bezoeker mag maar één stemformulier inleveren.
Formulieren kunt u direct na de eerste passage van de stoet, op het gedeelte van het parcours vanaf 
het tentoonstellingsterrein tot in de Molenstraat ter hoogte van de Heerdgang, inleveren bij onze 
publieksjuryvrijwilligers (herkenbaar aan de witte kleding) of bij de stembus voor de hoofdtribune. 
Alleen formulieren waarop aan de achterzijde duidelijk de drie prijswinnaars zijn ingevuld worden in de  
uitslag verwerkt.
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
De prijzen worden bij de tweede passage langs de hoofdtribune bekendgemaakt. 
Zundertenaren en alle andere corsobouwers en -vrijwilligers zijn uitgesloten van deelname.
Onder de publieksjury worden twee tribunekaarten voor het corso 2020 verloot.

#CORSOZUNDERT
WWW.CORSOZUNDERT.NL

naam | name | nom

adres | adress | adresse

postcode | zipcode | code postal

woonplaats | residence | résidence

leeftijd | age | âge

tel-nummer | phone number | numéro de téléphone

e-mail | email | e-mail

land | country | pays

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om uw mening over ons bloemencorso te vragen. Hieronder kunt u 
uw opmerkingen en suggesties plaatsen. Zo mogelijk nemen we die mee bij de verdere verbetering van ons unieke 
evenement in de komende jaren.

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in het bezoekersbestand van de Stichting Bloemencorso Zundert. Zij worden 
enkel en alleen gebruikt voor informatieverstrekking over het corso. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking 
gesteld. Als u niet in het bezoekersbestand opgenomen wil worden, kruis dan het vlak rechts aan.

Hoevaak bezocht u Corso Zundert eerder? Welk cijfer geeft u dit evenement?

Dank voor uw medewerking! 
Wij wensen u een prettige corsodag in Zundert toe.
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public prize | prix de public 

your choice | Votre choix

Titel | Title | Titre 

Publieksprijs
Public prize
Prix de public

1e prijs

2e prijs

3e prijs

Wagennummer
Float number
Numéro du chariot

NAAR DE MARKT..

BABYSTEPS

RIF

SOKPOPPEN

TERRACOTTALEGER

ARGUS

VIKINGS

OCHTENDGLORIE

二つの顔  (TWO FACES)

QUEESTE

RIMPELS

RUIS

BUSHMEN

BEVESTIGD!

VAN KANT

ONDER-SPANNING

THE BIG FIVE

VERVLOEKT

EUROPA

HABITAT

POTEIND

HELPT ELKANDER

RIJSBERGEN

MOLENSTRAAT

'T STUK

LAER-AKKERMOLEN

TIGGELAAR

'T KAPELLEKE

SCHIJF

DE LENT

LAARHEIDE

MARKT

STUIVEZAND

RAAMBERG

VELDSTRAAT

ACHTMAAL

KLEIN-ZUNDERTSE HEIKANT

WERNHOUT

DE BERK

KLEIN ZUNDERT

Titel | Title | Titre Buurtschap | Hamlet | Quartier
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Forecast
Prognose
Pronostic

Buurtschap | Hamlet | Quartier




