
Bloemencorso Valkenswaard is 
voor iedereen, jong en oud, goed en 
minder goed ter been toegankelijk. 
Het parcours is omgeven met  
tribunes en vrije plaatsen.  
Geniet zittend of staand van de 
prachtige parade. Kaarten kosten  
€ 6,50 in de voorverkoop (start me-
dio augustus) en € 8,00 aan de kassa.  
De toeslag voor een tribuneplaats is 
€ 3,50 in de voorverkoop en € 7,50 
aan de kassa.  

Dit jaar zijn de wagens op  
zondag-avond en maandagavond 
kosteloos, maar zonder muziek,  
dans en theater, te bewonderen op 
de Markt in Valkenswaard.
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Bloemencorso Valkenswaard serveert 
Schuif maar aan!  9 september 2012
Bloemencorso Valkenswaard  
verenigt dit jaar cultureel en culinair. 
14 meesterkoks en ‘hun’ 14 imposante 
corsowagens.  
De ambacht van het koken, gekleurd 
met 3.000.000 dahlia’s.  

Van Da Vinci tot De Heeren van  
Harinxma, van Ron Blaauw tot  
De Zwaan. Het beste van Neder-
landse bodem, geserveerd aan 30.000 
fijnproe-vers uit Nederland en België.  
Schuif maar aan!

Je kunt trots op iets of iemand zijn. 
Het is misschien lastig te definiëren, 
maar het is een gevoel dat iedereen 
wel herkent als het er is. Iedereen die 
meewerkt aan ons corso zal dat kun-
nen beamen. Want met corso maak je 
iets en dat doe je nooit alleen.

Met dat gevoel ‘serveren’ wij u de 
eerste corsocourant van 2012. U leest 
hierin achtergronden en nieuws van 
Bloemencorso Valkenswaard.  
De bouwtenten van onze buurtschap-
pen zijn inmiddels opgetuigd.  
Met passie en plezier werken duizen-
den hard om op tijd te zijn voor een 
corso om je vingers bij af te likken. 
Samen in hun eigen keuken waar de 
basisingrediënten van staal, karton 
en papier samensmelten tot een 
pracht van een corsowagen.  
Door het werk dat velen al hebben 
verzet, zitten de dahliaknollen en 
–stekken ook alweer even de grond. 
De eerste groene blaadjes laten zich 
al zien. Nog nooit hebben er zoveel 
dahlia’s gestaan in en om ons veelzij-
dige Valkenswaard.

Stichting Bloemencorso Valkens-
waard is trots om te zien dat corso 
leeft als (n)ooit te voren!  
Trots op de betrokkenheid van vele 
ambassadeurs, begunstigers en 
vrienden. Trots op de bijzonder be-
trokkenheid van de veertien chefs en 
Alliance Gastronomique.  
Hoe u ook uw steentje bijdraagt, van 
sponsor tot partner van een corso-
bouwer, van gemeenteambtenaar 
tot jeugdlid van een buurtschap, van 
chef-kok tot commissielid achter de 
schermen, we zijn trots op u!  
Want corso in Valkenswaard: dat 
maak je niet alleen!

Namens Stichting Bloemencorso  
Valkenswaard
Chantal Vermeulen
Secretaris

Trots

Bezoek ons corso

Gestoken White Asters
Geknipte Blue Bell

1 vleugje Salsa
2.000 vrijwilligers
3 maanden inzet

48 uur eindafwerking.



Ben jij creatief, goed in organiseren of 
hou je gewoon van samen mooie re-
sultaten bereiken? Ben je nieuwsgierig 
naar wat er in de tenten gebeurd maar 
weet je niet of je daar iets kunt doen? 
Wil je meer weten over het organise-
ren van een superevenement? Of ligt 
je ambitie bij een plaats in ons hoofd-
bestuur? Bij het corso ben je altijd 
welkom. Stuur een e-mail met als 
onderwerp ‘Prik eens een dahlia’ en 
met je naam en telefoonnummer naar 
info@bloemencorso-valkenswaard.
nl. We nemen graag contact met je 
op. Uiteraard vertellen we je dan 
meteen meer over het virus wat zo’n 
1.500 mensen hebben: dahliaritus! 
De prettigste ‘ziekte’ van Nederland. 

Natuurlijk kun je ook altijd een van de 
buurtschapstenten binnenlopen.  
Want zonder buurtschappen geen 
corso! Vraag gerust wat je kunt doen, 
want er zijn altijd handjes nodig.  
Meer informatie vind je op de web-
sites van de buurtschappen of op de 
websites van het bloemencorso.

lassen * elektrotechniek * kartonnen * 
figureren * dansen * audiotechniek * 
wagen duwen * acts & music * bege-
leiden * bloem prikken * ontwerpen 
* knippen * administratie * muziek 
maken * hekken zetten * communica-
tie * moderne media * organiseren * 
vormgeving * sjouwen * regie * en nog 
veel meer

Ervaar zelf dahliaritus!
Prik eens een dahlia

In het thema ‘Schuif maar aan’ staan 
dit jaar de chef-koks van veertien 
gerenommeerde restaurants centraal. 
Stuk voor stuk kwaliteitszaken die 
zijn aangesloten bij de koepelorgani-
satie Alliance Gastronomique.  
Met klinkende namen als Jonnie Boer 
en Sergio Herman van respectievelijk 
De Librije en Oud Sluis.  
Afgelopen Hemelvaart opende een 
afvaardiging van de Alliance de 
traditionele maquettepresentatie van 
Bloemencorso Valkenswaard.  
Samen met burgemeester Ederveen 
werd voor pers en publiek een echte 
champagnetoren van de mousserende 
wijn voorzien in corsorestaurant ‘Prik 
eens een dahlia’. 

Een van de grote motivatoren achter 
deze smakelijke verbinding tussen cul-
tuur en haut-cuisine is chef-kok Dick 
Middelweerd van de nabijgelegen De 
Treeswijkhoeve. Samen met dé ambas-
sadeur van ons corso, burgemeester 
Ederveen, leidde hij de feestelijke 
openingshandeling in. Middelweerd 
sprak namens de Alliance zijn be-
wondering uit over de wijze waarop 
ontwerpers de ideeën, de filosofie, de 
hobby en de passie van de veertien 
koks hadden omgezet in de meest 
prachtige ontwerpen `Wij kijken nu al 
uit naar 9 september, de dag waarop 
de creaties van de buurtschappen 
door de Valkenswaardse straten zullen 
trekken´, aldus de meesterkok.

Heerlijke impressie
Het massaal toegestroomde publiek 
kon na de opening van meer dan de 
maquettes en tekeningen genieten. 
De plaatselijke topkok Hans Jonge-
jan bereidde live heerlijke hapjes en 
drankjes, die mogelijk werden ge-
maakt door de donaties van de om-
liggende horeca, een slager/traiteur, 
een ijskoude winkel en een lokale 
aspergekweker.  
Een impressie van de dag vindt u op 
de website Dailymotion via deze link: 
http://dai.ly/Kp9BuM. Met de QR-code 
vindt u de site direct. Bloemencorso 
2012 is dus officieel geopend:  
Schuif maar aan!

Namens Alliance Gastronomique 
schoven met Hemelvaart aan:
Dick en Anne-Laura Middelweerd 
– restaurant De Treeswijkhoeve, 
Waalre
Paul van de Bunt – restaurant De 
Leuf, Ubachsberg
Jelle van Gangelen - restaurant  
Cordial/ hotel De Weeverij, Oss
Gerard en Meriam Wollerich -  
restaurant Wollerich, St. Oedenrode

Restaurant ‘Prik eens een dahlia’ 
werd tijdens Hemelvaart mede 
mogelijk gemaakt door:
Casa Sidney * Café de Fantast *  
Cafetaria ’t Konijntje * Feesterij 
Lugano * Flits Light Productions * 
Hans Adriaans Keurslager *  
Hans Jongejan * Hotel de Valk *  
Hotel Du Commerce * Gijsbers 
Tuinbouw BV * Mamma di Kookt * 
Oogenlust Valkenswaard * Restau-
rant d’Oliveira * Restaurant Sirtaki * 
Restaria Den Haas * Verhuurbedrijf 
Jan van Pere * Vishandel Jan Zwart-
hoed * IJskaffee Koud * Wokeiland 
Valkenswaard

Bloemencorso 2012 officieel van start!
Alliance Gastronomique toast op corso

Merci!



Bloemencorso Valkenswaard is meer
Op de 2e zondag van september 
vindt elk jaar in Valkenswaard het 
Bloemencorso plaats. Duizenden 
vrijwilligers zetten zich bij hun 
buurtschap hiervoor in. De wagens 
worden in drie maanden tijd ge-
bouwd en in twee dagen en nachten 
afgewerkt met miljoenen dahlia’s. 

Het resultaat is een magnifieke 
parade van huizenhoge bloemenwa-
gens met muziek en straattheater die 
het thema van dat jaar versterken. 
Een waar kijk- en luistergenot voor 
het publiek op de tribunes en langs 
de kant. Wees er wel op tijd bij, want 
krap 48 uur later neemt Valkens-
waard voor altijd afscheid van deze 
creaties. En begint er gewoon weer 
een nieuw corsoseizoen.

Bourgondisch genieten
Van proeven tot proosten. Het cen-
trum van Valkenswaard staat tijdens 
corso bol van activiteiten.  
Van gastronomisch verantwoord tot 
een suikerspin op het Kinderplein 
voor gevarieerd speelplezier.  
Kortom: een corso om ook je vingers 
bij af te likken.

Dahlia After Party
Na de parade wordt het corso verder 
gevierd. Met diverse optredens in de 
Frans van Beststraat (Statie) en op de 
Markt in het centrum. Dj’s, artiesten, 
groepen en bezoekers zorgen samen 
voor een waardige afsluiting van een 
onvergetelijk evenement. Bloemen-
corso Valkenswaard: veelzijdig, voor 
jong en oud! Schuif maar aan!

De Stichting Bloemencorso werd in 1953 opgericht. Daarmee bestaat dit 
evenement in 2013 dus alweer zestig (!) jaar. En wie jarig is trakteert! 
Waarop en waarmee? Dat weten we nog niet.  
Twee van onze buurtschappen weten dat al wel. Leenderweg en Wilhelmi-
na vieren namelijk al dit jaar hun diamanten jubileum. En organiseren 
daarom i.s.m. Café de Fantast e.v.a. een smakelijk feest op 18 augustus op 
de Frans van Beststraat. Schuift u aan?
Al zestig jaar corso. En dus – zou u kunnen denken – trekt volgend jaar ook 
de zestigste parade door Valkenswaard. Maar dat is buiten het verschil tus-
sen oprichtingsjaren en corsojaren gerekend.  
In 1953 trok namelijk ook direct het eerste officiële corso. En dat betekent dat 
bij het eenjarige bestaan (in 1954) dus het tweede corso door de straten reed. 
Kunt u het nog volgen?  
Gelukkig beschikt de stichting over een oplettende archivaris.  
Volgend jaar zijn we dus echt jarig. Een commissie is nu al druk doende met 
de voorbereiding van dit prachtige jubileum. En ondertussen zorgen we er 
natuurlijk ook voor dat de zestigste parade dit jaar ook weer een kleurrijk 
feestje wordt.

Hoera: Bloemencorso Valkenswaard wordt 60!

Elk jaar staat veiligheid voorop bij het 
bouwen van de metershoge praal-
wagens. Werken met staal en tot op 
grote hoogte is nu eenmaal niet zonder 
gevaar. Jeugd die zonder goed schoei-
sel een bouwtent binnen komt slen-
teren, soms zelfs op slippertjes en met 
weinig praktijkervaring, moet je daar 
natuurlijk op wijzen.  
Buurtschappen hebben daarom elk een 
eigen Risico Inventarisatie & Evalu-
atie (de zogenaamde RI&E) zodat er 
een nog betere werkomgeving wordt 
gecreëerd voor hun vrijwilligers.  
En ook de Technische Commissie 
houdt hierin uiteraard een oogje in de 
bouwzeilen.

De afgelopen jaren viel er door materi-
aalpech of door verkeerde afmetingen 
wel eens een gat in de parade.  
Daarom worden dit jaar ook de 
afmetingen en bodemvrijheid (hoe 
hoog het chassis van de wagen boven 
het parcours ‘hangt’) extra goed in de 
gaten gehouden door de commissie.  
Al in de ontwerpfase heeft ze ontwer-
pers met raad en daad bijgestaan. 
Dieselaggregaten worden dit jaar voor 
de veiligheid allemaal aan de achterzij-
de van de wagen geplaatst.  
En ook de plaats van de figuratie, du-
wers en stuurman is besproken, zodat 
bij calamiteiten deze mensen snel en 
goed onder en van de wagens weg 
kunnen. Voorkomen blijft natuurlijk 
beter dan genezen en dus geldt ook in 
2012 in het bouwseizoen: veiligheid 
voorop!

Veiligheid voorop!
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Tweet!
Nieuwsgierig naar het laatste nieuws 
over Bloemencorso?  
Like onze facebookpagina of volg 
ons op Twitter:  
BC_Valkenswaard #schuifmaaraan

Het Bloemencorso is het grootste 
cultuurevenement van Valkenswaard. 
Om elk jaar tot een goed resultaat te 
komen, is samenwerking onontbeer-
lijk. Want er werken letterlijk  
duizenden mensen aan mee.  
Van bouwers in buurtschappen tot 
ondernemers rondom het corso en van 
medewerkers van de gemeente tot het 
bestuur van de stichting.  
Een dynamisch geheel, waarbij een 
ongeschreven wet voorop staat:  
iedereen mag meedoen.  
Oftewel: Schuif maar aan! 

Om goed te kunnen samenwerken, is 
het delen van informatie belangrijk. 
Iedereen moet tenslotte weten waar ze 
met elkaar aan werken.  
Buurtschappen hebben daarom 
bijvoorbeeld eigen facebookpagina’s, 
twitteraccounts, nieuwsbrieven en 
websites. Ook de stichting beschikt 
over deze middelen. 

Mensen maken corso
Maar op de eerste plaats zijn het  
natuurlijk de mensen die het doen.  
Leden van buurtschappen zijn niet 
enkel betrokken bij de bouw van 
‘hun’ wagen maar leveren een stevige 
bijdrage aan ons corso.  
Ze nemen bijvoorbeeld deel aan de 
commissies en werkgroepen van de 
stichting of zetten zich actief in op een 

van de bloemenvelden waarop straks 
weer miljoenen dahlia’s bloeien. 

Talent in organisatie
Of wat te denken van de organisatie 
rondom het evenement.  
Daar is natuurlijk een hoofdbestuur 
nodig waarin mensen zitten die kun-
nen organiseren en verbinden. Of 
goed zijn in de ondersteuning, zoals 
bijvoorbeeld het bijhouden van de 
jaarrekening, het uitzoeken van wet- 
en regelgeving of het aansturen van de 
regiecommissie, die bijvoorbeeld het 
nieuwe thema bedenkt voor het vol-
gende jaar. Allemaal zaken waarvoor 
extra handjes altijd welkom zijn.

Schuif maar aan!
Ook in het thema van dit jaar geeft 
Bloemencorso Valkenswaard velen de 
kans om mee te doen.  
Naast al de talloze vrijwilligers zijn 
er ook samenwerkingsverbanden met 
meer professionele organisaties die 
mede zorg dragen voor de publiciteit, 
nevenactiviteiten en het werven van 
sponsoren. Of hun steentje bijdragen 
in de sfeer van de 2e zondag van sep-
tember.  
Allemaal noodzakelijk om te zorgen 
dat we samen een succes maken van 
het nieuwe corsojaar!  
Want één ding is duidelijk: corso in 
Valkenswaard, dat maak je niet alleen!

De dynamiek van samenwerking
Corso maak je niet alleen

Begunstigers

Ambassadeurs

Het ED is jarig! Deze ambassadeur 
van ons corso wordt maar liefst 
honderd jaar oud. Dat viert het dag-
blad met een rondgang door de regio. 
Al in menig dorp en stad was de ED-
truck een graag geziene gast.  
Ook tijdens het Bloemencorso zal 
de krant zich presenteren. Met een 
bijzonder programma waarover u 
ongetwijfeld meer zult lezen in … 
precies, in het ED.

Het ED viert feest

Dommelsch Bok kent u ongetwijfeld 
als een heerlijk seizoensbier.  
Maar kent u ook het corso bierviltje 
nog? Jarenlang sierde dit de tafels en 
bar in menig café en restaurant.  
De Commissie Promotie Bloemencorso 
sprak onlangs met de Dommelsche 
bierbrouwerij over de terugkeer van 
dit bijzondere kleinood.  
Wellicht ontmoet u tijdens ons corso 
dus niet een, maar twee oude  
bekenden.

Twee oude bekenden


