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Van de voorzitter

Terugblik op een geslaagd corso
Vanaf een Italiaans strand denk ik
terug aan een week geleden, corso
2012. Wat was het bijzonder, overweldigend en mooi.
Het traditionele rondje langs alle 14
tenten op zaterdag met de burgemeester, zijn echtgenote, de
wethouders en Dick Middelweerd liet zoveel betrokkenheid
zien. Prikkers, jong en oud in alle
tenten. Samen lunchen bij het
jubilerende buurtschap Wilhelmina, nog nooit met zoveel corsobouwers samen gelunched, het
was heerlijk dank jullie wel.
Opnieuw krijg ik kippenvel als
ik terug denk aan “mijn laatste
rondje tenten” in de hele vroege
zondagmorgen. Om kwart over
5 bij Borkel en Schaft, wat moest
er daar toen nog veel gebeuren
en wat waren ze moe. Hadden
ze toen durven geloven dat hun
Sergiology ze naar een 3e prijs zou
helpen?
Ook bij Dommeldal vermoeide gezichten en nog veel werk.
Wilhelmina, Leenderweg en Reisvenne
Oranje waren toen allang klaar. Dommelkant kon ook nog wel wat hulp gebruiken, “duimke op” want het bloed
kruipt waar het niet gaan kan en nog
vlug een half uurtje geholpen.
Graafschap test de laatste QR codes,
innovatie in dahlia’s en bij het Kompas
komen de Friese paarden uit de tent.
De geoliede machines bij buurtschappen als Oruva, Stadse Bergen en Oud
Dommelen bij het afbreken van de
tent.
In iedere tent de vraag “Staan jullie vanavond op het podium?” De
eerste keer de prijzen uit mogen
reiken maakte me zenuwachtig. Bij
Kerkakkers wisten ze het wel wie er
op het podium wilde komen. Maar
hadden zij toen durven denken dat dat

ook werkelijkheid zou worden?
Om 8 uur bij Crescendo, Ben bakt eitjes
en opnieuw klinkt het thema “schuif
maar aan”. Lekker zo’n begin van de
dag. Ik eet mijn eitje en sta naast een
glunderende ontwerper, wie straalt er
meer, hij of de opkomende zon?

Hazestraat is niet gemakkelijk bereikbaar want de hekkenploeg, in
nieuwe outfits (sommige met de oude
bodywarmers erover heen want “des
sund”), is al volop in actie.
In de pastorie van de Nicolaaskerk
druppelt de kassacommissie binnen
en bij de pastorie van de Antoniuskerk
kom ik de technische commissie,
EHBO en de regie tegen.
Er is een hoop bedrijvigheid al voor
9 uur ‘s morgens!
Nog even langs de studio van de VOS
FM om hun te bedanken voor een
geweldige muzikale priknacht.
Als ik naar huis rij om te douche moet
ik even slikken. Mijn voortuin ligt vol
dahlia’s en dahliablaadjes. Verrassing
van Leenderweg, ik vond het prachtig
dank jullie wel!
Mooi weer, veel publiek, wagens en
figuranten die schitterden in de zon,
korpsen die de parade nog wat meer

glans gaven. Kon het nog mooier? Ja,
want toen Stadsebergen (wagen 14) de
Eindhovense weg op draaide stonden
de paarden van Kompas (wagen 1) te
trappelen van ongeduld om aan ronde
2 te beginnen.
Veel acties en discipline resulteerde in
een goed trekkende parade, iedereen die daaraan zijn steentje
heeft bijgedragen mag apetrots
zijn!
De aanwezige chefs waren
onder de indruk en regelmatig
sprakeloos, sponsoren erg
tevreden, de presentatoren
vertelden enthousiast het
verhaal bij iedere wagen en de
tribunes zaten vol. Tevreden
winnaars op de statie, het was
GEWELDIG!
Met een glimlach bedenk ik me
dat er nog zoveel meer mooi’s
is om op te schrijven. Maar
eerst nog even uitrusten en genieten van zon, zee en ijsjes. Over ruim
300 dagen is er opnieuw een geweldig
corso, het 60e dus ook dat beloofd iets
heel bijzonders te gaan worden.
Chantal Vermeulen
Voorzitter Stichting Bloemencorso
Valkenswaard

Corso Valkenswaard blikt terug en huldigt haar jubilarissen
Op de 4e vrijdag van oktober werd
traditioneel het Bloemencorsoseizoen
afgesloten. De avond begon met een
terugblik op een geweldig culinair
en zonnig corsoseizoen door Chantal
Vermeulen, voorzitter Bloemencorso
Valkenswaard.
Daarna werden de jubilarissen gehuldigd: Sandra van der Palen – Dommeldal (& Graafschap), William van
der Elst – Hazestraat, Robert Davids –
Oruva, Frie-Anne Geldens – Reisvenne
Oranje, Bets Dielis – Wilhelmina,
Manuela Schell- Wilhelmina, Toni
Kajbic – Stichting Bloemencorso en
Arjen Boelhouwers – Hekkenploeg
& Kerkakkers zijn allen 25 jaar actief
voor het Valkenswaardse Bloemencorso.
Mies van Gerven van Buurtschap Hazestraat kreeg de gouden corsospeld
voor 50 jaar verdiensten voor het bloemencorso.
Willem-Jan Schampers kreeg als vertegenwoordiger van hét

corsoweekblad van Valkenswaard, de
Kempener Koerier, de Oruva bokaal
uitgereikt.
Margo Scheuermann werd voorgesteld
als nieuwe secretaris van het bloemencorso.

Branding, 462 punten).
Daarna ontvingen alle buurtschappen de juryrapporten en kon het feest
losbarsten.
Veel tijd om stil te zitten hebben de
corsobouwers niet. Aanstaande zater-

Marlies Gijsbers van buurtschap
Crescendo werd in het zonnetje gezet
en benoemd tot “Corsobouwer 2012”
vanwege haar jarenlange enorme inzet
voor haar buurtschap. Burgemeester
Ederveen overhandigde de inmiddels
gegraveerde 1e prijs aan de winnaar
van 2012 Buurtschap Kerkakkers (De

dag, de 1e zaterdag van november
start het nieuwe corsoseizoen. Het
nieuwe thema “Made in Holland –
Nederlanders in den vergetelheid”
wordt dan toegelicht aan de buurtschappen. Dit is tevens de aftrap van
het 60 jarige jubileum voor Stichting
Bloemencorso Valkenswaard.

Corsobouwer van het jaar

Marlies Gijsbers, corsobouwster 2012
Een ode aan de vrouw waar Crescendo niet zonder zou!
Geruisloos beweegt zij zich door den
tent. Op zoek naar haar
even hard werkende vent, Adrie.
Of één van haar kinderen, zij zijn ook
allemaal lid. Alle drie!
Altijd voorziet zij ons van drank en
versnaperingen. Dit voltrekt zich dan
ook immer zonder haperingen.
Nummer 36 noteert ze dan weer.
Want daar gaat Ben weer een keer.
‘De eerste is gratis’, roept Marlies.
Op geen foto kun je haar vinden.
Op de achtergrond functioneert zij
het best. Toch verdient zij het eens in
de spotlight te staan.
Ze is gewoonweg beter dan de rest!
Als eerste komt zij aan.

Elke dag keer op keer. En als laatste
zal zij ook weer gaan. Ook weer elke
dag en telkens weer.
Zij is de steun en toeverlaat die elke
club nodig heeft. Degene die stiekem
alles regelt, alles op poten zet. Al haar
inzet geeft. Ooowjee, wie naait de
kleding even mee? Marlies doet dat
ook zonder problemen. ‘Je moet me
het niet laten verzinnen of knippen’,
maar in elkaar draaien is heerlijk.
Meter na meter vliegen door het machine. Wat een kanjer onze Marlies,
eerlijk!
Kartonnen doe ik niet.
Oké dan omdat je zo aandringt.
Liever plak ik. Ongeveer heel de
wagen. Want voordat we het vragen,
zit alles al in het wit.

Gewoon, omdat er zoveel pit in zit!
Zij is de lijm die onze hele club bij
elkaar houdt. Een vrouw waar je
altijd op bouwt. Zonder zeuren en
klagen staat ze voor iedereen klaar en
daarom houden wij enorm van haar!!!

Even voorstellen...
Ooit een stukje over jezelf geschreven? Ik vind dat zo’n ramp! Maar ik
ga mijn best doen!
Zoals velen in en om Valkenswaard
al weten ben ik de nieuwe secretaris
van Stichting Bloemencorso Valkenswaard.
Als klein meisje ging ik in het prikweekend prikken bij Wilhelmina.
Maar meer als dat zat er toen niet in.
Tot dat wij met een groepje ‘gekken’
mensen het idee hadden om met
de bloemencorso mee te doen als
PRstunt voor een activiteit van het
Tienercentrum in Dommelen.
Onder de naam van het tienercen-

trum hebben wij 2 jaar gebouwd.
Daarna hebben wij met 2 dames (en
gelukkig vrij snel, veel hulp van alle
kanten) het buurtschap Borkel en
Schaft op gezet. Daar heb ik mij met
alles bemoeid!
Nu dus de overstap naar de stichting.
Erg spannend, leuk en uitdagend.
Ondernemend, doorgaan, een eigen
menig en gezelligheid zijn mijn speerpunten! Ik hoop jullie allen graag te
ontmoeten!
Een bloemrijke groet,
Margo Scheuermann
Secretaris Bloemencorso Valkenswaard

“Made in Holland – Nederlanders in den vergetelheid”

D-day, 3 november
Silhouetten met lampen verbeelden
de Nederlanders in den vergetelheid.
Na een algemene inleiding mocht
ieder buurtschap een schakelaar omzetten die een silhouet liet oplichten.
Aan de silhouetten zat een subthema
met 3 vergeten Nederlanders met
een korte beschrijving, presentator
Lex Janssen lichtte het subthema toe.
Uiteindelijk kiest ieder buurtschap
één vergeten Nederlander binnen
het thema, daarmee gaan ze aan
de slag om niet de persoon maar
hetgeen wat deze persoon bereikt
of betekent heeft uit te beelden.
Ontwerpers kunnen nu aan de
slag met de eerste ideeën, begin
december worden ze opnieuw
uitgenodigd voor een ontwerpersbijeenkomst.

Onderwerp:

Buurtschap:

Architectuur
Auteurs
Wetenschap
Politiek
Amusement
Muziek
Ruimtevaart
Sport
Uitvindingen
Automotive
Beeldende kunst
Handel
Idealistisch
Mode en design

Oud Dommelen
Crescendo
Kompas
Leenderweg
Graafschap
Wilhelmina
Stadsebergen
Borkel en Schaft
Dommeldal
Hazestraat
Kerkakkers
Reisvenne Oranje
Dommelkant
Oruva

Corsomaandag

Samen een feestje bouwen
Corsomaandag, vanuit vroeger beter
bekend als Zwaantjesdag. Zwaantjesdag omdat in de jaren ‘60 een aantal
bouwers zin hadden om bij Jasper
Baken (van café “Het Zwaantje”) een
borreltje te pakken en een potje te
katten (kaartspelletje). Jasper opende
toen zijn cafédeur en een jaar of tien
later opende ook nog enkele andere
café’s op corsomaandag hun deuren.

Die paar corsobouwers werden er een
paar meer en inmiddels is
Zwaantjesdag een begrip wat
niet meer weg te denken is
en voor vele een feest wat ze
niet willen missen.
Samen met alle buurtschappen een pilsje pakken,
napraten over het bouwseizoen, de geweldige wagens
maar vooral samen zijn.

bokaal (waardering voor een groep
die veel voor het corso betekent, in
het leven geroepen door buurtschap
Oruva) gevolgd door de presentatie
van het nieuwe thema.
Nieuw dit jaar was dat het officiële
gedeelte gevolgd werd door een spectaculair optreden van Jelle B. Veertien
buurtschappen die met elkaar feest
vierden in de zon, dat is iets om
ontzettend trots op te zijn!!
Er werd barbecued, gedronken
en gefeest.
En uiteraard waren alle
buurtschappen present bij de
serenade die de UNA gaf tussen
de corsowagens.
Het bleef nog heel lang gezellig
op en rondom de corsowagens
op de markt!
De “leste” bij de Sleutel en dan
de volgende morgen met kleine
oogjes met dezelfde mensen de
wagens slopen. Voor vele een
dubbele kater ;-)

Themasponsors

Ambassadeurs

Begunstigers

Dit jaar begon Zwaantjesdag weer tradioneel bij de
Zwaan. Uiteraard met het
uitreiken van de Oruva
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