
ZONDAG 8 SEPTEMBER 2019

De parade van Corso Valkenswaard rijdt in 2019 
voor de 66e keer. We presenteren met trots: Bravo! 
Brabant, met als ondertitel…75 jaar vrijheid… 
een verwijzing naar de viering van 75 jaar vrijheid 
in september 2019 (Valkenswaard viert dat op 17 
september).

Corsobouwers en ontwerpers laten zich inspireren 
door al het goede in, uit en van Brabant in de 
wederopbouwperiode na 1944.

Ontwerpers kozen zelf een opmerkelijk en positief 
Brabants onderwerp van na 1944! Ze zochten naar 
een herkenbaar onderwerp en legden een link met 
die Brabantse persoon, het bedrijf, de organisatie 
of een bijbehorende gemeente. En, indien mogelijk, 
hebben ze die gekozen gemeente, persoon of dat 
bedrijf betrokken bij de realisatie en presentatie van 
de wagen. 

De jury zal de prachtige wagens vandaag jureren op 
ontwerp, vakmanschap en beleving. 
Ook u kunt als publiek (op het einde van de parade) 
mee stemmen voor de ED Publieksprijs!

PROGRAMMA



14.00 uur 
Start parade, Versierde fietsen
Kinderen gingen, en gaan nu de straat op met versierde fietsen. De tweede 
Wereldoorlog kwam in Brabant in september 1944 ten einde. De aanleiding voor ons 
corso was een feit. Een kleurrijke parade, steeds op de tweede zondag in september!

Jeugdparade
Corso Valkenswaard start met de Jeugd
parade. Jeugdige bouwers van diverse 
Buurtschappen hebben hun passie 
doorgekregen van vader op zoon en van 
moeder op dochter. Onthaal ze met een 
warm applaus!

JEUGDPARADE

WIL JE MEER WETEN? OF MEE HELPEN? Volg ons dan op social media of stuur een mail  
naar info@corsovalkenswaard.nl!

@BC_Valkenswaard (#corsovwaard)

Corsojury 2019
Patrick Lijdsman is eigenaar/vormgever van Bureau 
Lijdsman uit Den Bosch

Bram Buytaert (België) heeft een eigen bedrijf voor 
het ontwerpen en bouwen van decors, praalwagens en 
kostuums voor evenementen, parades en films. Ook is 
Bram succesvol ontwerper bij het corso van zowel Dender-
monde als  Blankenberge in België. Sinds 2017 is hij tevens 
regisseur van het corso in Dendermonde.

Arie van Rangelrooy  is ontwerper, architect en directeur 
van het bureau Architecten-En-En uit Eindhoven. 
Daarnaast is hij docent bij diverse opleidingen aan de 
Academie van Bouwkunst in Amsterdam, Maastricht en 
Tilburg en de Design Academy.

Paul l’Herminez is directeur van Cultuurcentrum  
De Hofnar in Valkenswaard

Anne Kuban was vormgever en art director bij verschil-
lende bureaus. Sinds enkele jaren is zij eigenaar/vormgever 
van bureau Unknown Designer (creëren van 2D- en 
3D-ideeën die ‘out of the box’ zijn) uit Maastricht. 

Hélène de Best, voorzitter van de jury.Fotografie: Jurgen van Hoof, Lianne Wijnen Fotografie en Petra Photography

Dames en heren,  
meisjes en jongens,

Vandaag trekt voor de 66e keer een stoet van praalwagens 
van het corso door de straten van het centrum van 
Valkenswaard. De corsoparade heeft dit jaar als thema: 
Bravo! Brabant. Prachtige wagens, ontworpen, gebouwd en 
geperfectioneerd door vele vrijwilligers die zich met veel 
enthousiasme en ijver inzetten voor het Valkenswaardse 
corso. Het thema ‘Bravo! Brabant’ heeft als ondertitel  
‘75 jaar vrijheid’. Een thema dat goed aansluit bij het 
ont    staan van dit evenement: het herdenken van de bevrijding 
in 1944 en het vieren van de vrijheid. De ontwerpers hebben 
een herkenbaar onderwerp van na 1944 gekozen en een link 
gelegd met een Brabantse persoon, bedrijf, organisatie of 
gemeente. 

Met dit thema en dankzij de inzet van vele vrijwilligers en 
inwoners, kan ik u garanderen dat u ook dit jaar weer kunt 
genieten van een schitterende bloemenparade. De optredens, 
het theater en de muziek completeren het geheel, met als 
resultaat een oor een oogstrelende ervaring! 

Ik wens u enorm veel kijk en luisterplezier toe: geniet van 
al het moois dat het Valkenswaardse corso u te bieden 
heeft! 

Drs. A.B.A.M. Ederveen 
Burgemeester van Valkenswaard

Voorwoord
burgemeester 

Muziek
Jeugdcorps Jong St. Sebastianus - Gendt NL Voor ons geen  

klokgeluiden, maar 
DJ’s uit het zuiden.

Jeugd Stadsebergen  
Ontwerp Max Gruijthuijzen en  
Rem Faassen

9

Wat vonden wij toch 
in de Dommel,…  
de Dommeldahliavis.

Jeugd Dommeldal

3

Wij zijn de Dafjes 
monteurs.

Jeugd Kompas

7

Kermis, de botsauto.

Jeugd Wilhelmina

8

’t Boemeltje

Jeugd Reisvenne Oranje

Onze jeugd zit op het Grootse spoor, zo 
denderen zij het Corso door.
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Beste corsoliefhebber,  
 
Van harte welkom bij de 66e editie van Corso Valkenswaard. 
Corso Valkenswaard betekent veel voor een grote groep 
mensen in en buiten Valkenswaard. Corso is niet alleen een 
traditie, een traditie om de vrijheid te vieren. Corso 
Valkenswaard is ook trots die door ons uitgedragen wordt; 

Trots op alle vrijwilligers die al maanden met elkaar werken 
aan de ontwerpen.  
Trots dat er voor iedereen een plekje is om mee te kunnen 
doen.  
Trots op wat we met elkaar in Valkenswaard kunnen 
bereiken.  
Trots op de jeugd die in steeds grotere aantallen mee doet 
met hun eigen wagens.  
Trots op het thema: Bravo Brabant! 

Met heel veel enthousiasme nemen wij u mee in de 
corsoverbeelding van enkele parels uit Brabant. Hartelijk 
dank voor uw steun aan ons Corso. Met uw steun 
organiseren wij deze onvergetelijk dag en u beloont 
hiermee alle uren aan inzet en het ongelooflijke 
doorzettingsvermogen van alle vrijwilligers.

Geniet van de mooie parade, laat u verrassen en kijk uw 
ogen uit. Ik wens u een dag vol met herinneringen om nooit 
meer te vergeten. Graag tot ziens

Gabriëlla Buijs  
Voorzitter Stichting Bloemencorso Valkenswaard

Voorwoord 
voorzitter

Phoxy, de leukste 
mascotte van Brabant.

Jeugd Leenderweg  
Ontwerp Levi Smolenaars

4

Pump up the volume, 
muziek is er altijd en 
overal.

Jeugd Kerkakkers

5

Onze jeugd gaat als 
een trein.

Jeugd Oud Dommelen  
Ontwerp Jeugd Oud Dommelen

6

De bouw van een 
corsowagen van 
betonijzer tot dahlia.

Bouwgroepje 16 
Ontwerp Daan Slegers

1

Brabant live!

Bouwgroep Handen Ineen  
Ontwerp: Stefan van Wijchen 
 
In 1947 vond op De Eindhovensche Golf 
in Valkenswaard de eerste live televisie 
uitzending van Nederland plaats. 
Dankzij Philips. Voor het eerst in de 
geschiedenis zagen Nederlanders iets 
dat op datzelfde moment heel ergens 
anders plaatsvond. Een wonder! Philips 
pakte door met de ontwikkeling, van 
antennes tot zendmasten en kocht 
uiteindelijk zelf het kerkje in Bussum 
waarvandaan in 1951 de eerste lande
lijke tvuitzending werd uitgezonden. 
Nederland kreeg televisie, dankzij 
verder kijkende Brabanders.
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Petje af voor DAF

Jeugd Hazestraat 
Ontwerp Sem van Kuijk

10



Ode aan Vader 
Abraham
Ontwerp: Frank Schooleman 

De uit Breda afkomstige zanger, 
tekstdichter, producer en componist 

Vader Abraham (Pierre Kartner) is de meest succesvolle 
artiest van Nederland. Hij ontving ruim 130 gouden platen, 
schreef ruim 1200 nummers voor zichzelf en voor anderen en 
werd wereldwijd bekend. In Nederland heeft hij maar weinig 
erkenning gekregen.  
Met deze ‘Ode aan Vader Abraham’ zet Buurtschap Hazestraat 
dit voor altijd recht en geeft hem de erkenning die hij verdient!
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Muziek
Drumfanfare Amantius - s’-Hertogenbosch

Van Bever tot 
Blauwe reiger 
25 jaar Nationaal Park De Biesbosch

Ontwerp: Mark Pijnenburg

Natuurgebied De Biesbosch is 
gelegen in het Noordwesten van onze prachtige provincie. In 
1994 ontving natuurgebied De Biesbosch de status van 
nationaal park en is sindsdien uitgegroeid tot een populair 
Nederlands natuur en recreatiegebied. Met een klein beetje 
menselijke ondersteuning is het gelukt om een bijzondere 
flora en fauna voor Brabant te kunnen behouden. Wellicht met 
het terugplaatsen van de bever in 1988 als grootste hoogtepunt. 
Een prachtig staaltje van Brabants natuurbeheer, geniet ervan!
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Brabant herrijst - 
een feniks uit de as
Ontwerp:  ontwerpgroep  

Kerkakkers

Na de moeizame oorlogsjaren en de 
vreugde van de bevrijding begon NoordBrabant aan zijn 
wederopbouw.

De oorlog had enorme schade aangericht in het leven van de 
Brabanders, vooral in de industrie en economie.

Naast de landelijke wederopbouw werd er een specifiek 
Brabants welvaartsplan opgesteld.

En als een feniks uit de as herrees Brabant tot een provincie 
waar niet alleen bijzondere architectuur, maar ook vele 
uitvindingen en innovaties van wereldbetekenis zijn geworden.

Safaripark Beekse 
Bergen
Ontwerp: Bart van Lieshout

Met het onderwerp “Op Safari” gaan 
ditmaal niet de mensen op Safari die 

de dieren bewonderen maar worden de rollen omgedraaid. 
Buurtschap Kompas neemt jullie mee op deze 
indrukwekkende tocht waarin het wild ditmaal zelf op safari 
gaat. Je komt oog in oog te staan met de wilde dieren uit het de 
Beekse bergen. Ze trekken door de straten van Valkenswaard 
vanuit hun eigen “safari auto” tijdens deze Corsoparade. De 
wilde dieren zullen nu bezoekers vanuit een ander perspectief 
gaan bewonderen. Kom jij zelf deze Safari ook bewonderen?!
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FIJNFISJENIE
Ontwerp:  Esther Wijnen naar een 

idee van Peter Mannaerts 

Buurtschap Borkel en Schaft gaat, 
samen met het publiek, nog 1x dit 

jaar het carnavalsfeest vieren in September.

Van 3 uurkes vurraf tot en met Aswoensdag en het 
haringhappen.

Kom gezellig met ons mee, over de wagen, om dit feestje mee 
te vieren.

Dat wordt een fijn feestje!

ALAAF !

4

040 Urban City
Ontwerp: Ad van der Palen

Eindhoven is de urban hoofdstad van 
Nederland. 
Het feit dat urban culture zo leeft in 

Eindhoven is geen toeval. Eindhoven is van oudsher een stad 
die experimenteert. Dat pionierende karakter zit in het 
Eindhovense DNA, en ademt door in technologie, design, en zo 
ook in urban culture. De urban scene wil graag net een stapje 
verder gaan, anders zijn. Net als de stad Eindhoven. Een groot 
deel van de Nederlandse scene heeft zijn oorsprong hier. Denk 
aan de skateboarders die begonnen zijn op het straat    meubilair 
van de oude Piazza. Area 51 en verkeersplein de Berenkuil, 
“Nederlands grootste openlucht museum” en decor voor 
graffiti artiesten uit de hele wereld, zijn hier indrukwekkende 
voorbeelden van.
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Kermis met de 
zachte Gay
ontwerp: ontwerpgroep Wilhelmina

Roze maandag op Tilburg kermis.  
Een transformatie. De kermis draait 

in de kleur roze deze dag! 

De transformatie gaat ook van man naar dragqueen. 
Opvallen… en opvallend. We zijn allemaal gelijkwaardig, maar 
niet hetzelfde. Kleurrijke extremen op dit vrolijke feest binnen 
de grootste kermis van Nederland. Roze maandag is de dag 
dat je jezelf kunt zijn. Draai mee in deze mallemolen van het 
leven. Bravo! voor de Stichting Roze maandag.
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“Kedeng Kedeng”
Ontwerp: Gustaaf Geldens

Muziek: Guus Meeuwis

Sinds 1996 dendert de Circustrein 
van Guus door Brabant en ver 

daarbuiten. Al 13 jaar geeft hij uitverkochte stadionconcerten in 
Eindhoven waar inmiddels de miljoenste bezoeker passeerde.  
Er zijn Winteredities, Overzeese edities en Junior edities 
bedacht. Guus won 3x de Award voor “Beste zanger”,is 
ereburger van Laarbeek en van de provincie NoordBrabant! 
Hij werd al eens verkozen tot ‘meest ultieme Nederlander’, 
onthulde zijn eigen wassen beeld in Madame Tussauds in 
Amsterdam, is ridder in de Orde van OranjeNassau en kreeg 
de prijs als beste tekstdichter van Nederland. Met deze 
corsowagen lijkt zijn erelijst compleet!
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Muziek
St. Joris Showband- Hoogeloon

Muziek
Showkorps O & V - Nuenen

Muziek
Showharmonie OBK - Rhenen  
i.s.m. Marjorette en Dans Meijel - Meijel

LWLW 
1

De Lichtjesroute, 
want daar brandt 
nog licht
Ontwerp: Kim Schenkelaars

De Lichtjesroute – Sinds 1944 
verbonden door vrijheid. Bumper aan bumper een rondje 
langs de lichtjes in Eindhoven. Sommige te voet anderen met 
auto, bus of fiets. Kinderen mogen vaak extra lang opblijven 
om, in pyjama, een rondje Eindhoven te doen. Bravo! voor alle 
vrijwilligers die dit geweldige en grote evenement jaarlijks 
realiseren. Met deze parade eren we deze vrijwilligers die, met 
name vroeger, soms met gevaar voor eigen leven de lichtjes 
ophingen.

2

Villa Pardoes ‘Laat 
kinderdromen 
uitkomen’
Ontwerp: Gustaaf Geldens

“Villa Pardoes”, een sprookjesachtig 
vakantieverblijf in Kaatsheuvel en gebouwd in de vorm van een 
slak, biedt een onvergetelijke vakantie aan gezinnen met een 
ernstig ziek kind. Mogelijk gemaakt door de inzet van een klein 
leger aan vrijwilligers en sponsoren een fantastisch voorbeeld 
van het beste dat Brabant te bieden heeft. Volgens Groep 15 
met recht “Bravo Brabant!”
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Muziek
Show- en Marchingband St. Sebastianus - Gendt

Klokkenspel
Ontwerp: Ontwerpgroep 
Stadsebergen

Koninklijke Eijsbouts uit het 
Brabantse Asten bestaat al sinds 

1872. Na de oorlog groeide ze uit tot s ‘werelds grootste 
klokkengieterij. Doordat de Duitsers tijdens de 2e wereldoorlog 
veel klokken hadden omgegoten voor wapentuig was er veel 
vraag naar nieuwe klokken. Niet alleen in Nederland maar 
over de hele wereld is Eijsbouts zeer beroemd. Zo hebben ze 
de grootse klok ter wereld voor Japan en de grote klok voor de 
openingsceremonie Olympische Spelen Londen 2012 gegoten. 
Ondanks kwamen ze nog in het nieuws omdat de beroemde 
klok “Marie” uit de Notre Dame (die ze gegoten hebben in 2012) 
niet is verwoest tijdens de grote brand.  
Wist u dat het carillon van de st. Nicolaaskerk Valkenswaard in 
1959 ook is gegoten door Eijsbouts.  
Daarom willen wij door middel van ons klokkenspel een ode 
brengen aan dit wereldberoemde bedrijf uit Brabant!
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Schrobbelèr, de 
drank uit Tilburg
Ontwerp:  Elke van Hagen en 

Deborah Lievens

De naamgever van dit 
kruidendrankje is de Tilburgse textielindustrie. De 
‘schrobbelaar’, die daar werkte, ontwarde de benodigde wol.

Deze wol moest natuurlijk gezuiverd worden. De urine van de 
personeelsleden bleek daar uitermate geschikt voor te zijn.  
De kruiken die voor het transport zorgden maakte vele jaren 
later de geuzennaam voor Tilburgers; ‘Kruikenzeikers’. De 
Schrobbelèr zit dan ook in deze kenmerkende stenen kruiken. 
In de thuisbar van directeur Jan Wassing werd het ‘drankje 
voor de ‘zwakke maag’ veelvuldig gedronken. Met een 
glimlach … Proost!... Op vriendschap en warmte.
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Het dahliafeest van Brabant
Vanaf 11.00 uur kunt u rondom het parcours al genieten 
van feestelijke en sfeerverhogende muziek en vermaak van 
straattheater. Bij diverse ingangen van het parcours is het 
ontvangst feestelijk en proeft u de Brabantse gezelligheid! 
 
Zo staan voor u klaar straatmuzikanten Brassta! Muzikanten 
in hart en nieren. Deze zes koppige band bestaat uit blazers, 
accordeon, gitaar, mondharp en drums. Zij brengen een 
uiteenlopende mix van Jazz, Ska, Blues, Klezmer, Funk en 
Sousa Brass. Stads Hofkapel de Eendracht uit Eindhoven met 
meer dan 900 nummers op het repertoire. Echofonics, 14 
enthousiaste muzikanten die toe waren aan een affaire buiten 
de fanfaremuziek. Het gevolg van dit avontuur is een heuse 
bras(s)partij aan muziekstijlen. En nog veel meer muziek! 
 
Tijdens de parade voeren we de muzikale entertainment op! 
Veel muziek en live entertainment op en rondom de corso
wagens, wordt aangevuld met top muziekkorpsen en 
fanfares uit heel Nederland.

Straattheater
Gezelligheid betekent ook vermaak. Bokken sprongen 
zorgen voor levend theater. Springend op hun springstelten 
vinden deze imposante dieren op speelse muziek hun weg 
tussen het publiek. Latoja uit Valkenswaard deelt voor 
aanvang van de parade duizenden Brabantse vlaggetjes uit.

Lekker eten 
Bij gezelligheid hoort natuurlijk lekker eten! Keuze genoeg. 
Diverse horecagelegenheden en speciale horecapunten 
liggen direct aan het parcours. 

Corso Valkenswaard, ’t gezelligste dahliafeest van Brabant!

Kinderplein 
Wat hebben we nog meer? Van 12.00 tot 18.00 uur kunnen 
kinderen en jeugd van 2 tot 16 jaar zich uitleven op het 
Kinderplein (Gele Rijersplein aan de Leenderweg). Er staan 
veel leuke attracties en activiteiten klaar zoals een zweef
molen, multiplay Safari, diverse springkussens, er kan 
gescheurd worden in kinderauto’s, eendjes vissen, actief 
spelen met een gamesimulator, uitleven op een stormbaan, 
je voetbalkunsten vertonen in de pannakooi en de hoogte 
opzoeken met een klimwand. Leef je uit op het Kinderplein!

Opening parade 
Corso Valkenswaard wordt officieel om 13.40 uur geopend op 
de Markt. De opening wordt verricht door burgemeester 
Ederveen van Valkenswaard en voorzitter van Corso Valkens
waard Gabriella Buijs. Dit jaar wordt de parade geopend door 
kinderen met versierde fietsen als eerbetoon aan 75 jaar 
bevrijding!

De parade 
Om 14.00 uur start de parade met de jeugdparade direct 
gevolgd door de Grote Parade! De kinderen hebben zelf 
hun wagen ontworpen en gemaakt. Geniet van veertien 
kleurrijke wagens, honderden figuranten, (live) muziek, 
geluid en technische hoogstandjes. Het gezelligste 
dahliafeest van Brabant! Direct na eerste doortocht kunt u 
uw stem uitbrengen voor de ED Publieksprijs.

Dahlia Afterparty! 
Wie heeft er gewonnen? Of nog zin in een feestje? Gezellig
heid kent geen tijd. Geniet na op één van de vele terrasjes of 
kom naar de prijsuitreiking om 19.00 uur in de Frans van 
Beststraat (De Statie). Daarna kunt u genieten van live muziek 
(onder andere Brassta). Een feest voor iedereen!

Zondag 8 september 2019 straalt Valkenswaard.  
De parade van Corso Valkenswaard trekt voor de 
66ste keer door het centrum van Valkenswaard. 

Het “corso-prik” weekend
Vanaf donderdag of vrijdagavond (5 of 6 september) starten 
alle buurtschappen en bouwgroepen met het ‘prikken’ van de 
dahlia’s op hun wagens. Hoe blijven de dahlia’s op de wagens 
zitten? Bezoek in het corsoweekend eens een groene, blauwe 
of witte corsotent. Oude kleren aan en help even mee met het 
voorprikken (een naald in het hart van de bloemen steken) 
of prik een dahlia mee in het karton van de wagen! Leuk, 
sociaal en gezellige activiteit! Kinderen in Valkenswaard 
groeien er mee op. Op zondag op tijd weer naar Valkens
waard om de dahliaparade te zien! Aan de Markt kun je jouw 
dahliaprikmoment met een corso selfie vastleggen of 
oude DAFjes bewonderen uit het DAFmuseum.

Leven in de 
Brouwerij!
Ontwerp:  Jolijn Schoofs en 

Ted van Hout

Oud Dommelen viert feest, en daarbij 
hoort in Dommelen een biertje. Een Dommels biertje! Oud 
Dommelen bouwt dit jaar onze trots: Dommelsch! 

De brouwerij bestaat 275 jaar, een bruisend feest, 275 jaar 
geschiedenis, en klaar voor de toekomst. Buurtschap Oud 
Dommelen begon precies 60 jaar geleden te bouwen bij deze 
brouwerij. Een dubbel jubileum! Plop de biertjes maar open, 
wij zeggen: “Proost!”
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GROOT
Ambassadeurs

Ambassadeurs

www.corsovalkenswaard.nl

Korner Dommelen


