
 

  

  

  

  
 

Corso 2021 
 
 Corso Zundert gaat voor Corso 2021! 
  
Dat er iets gaat gebeuren in september staat voor Stichting 
Bloemencorso Zundert en de buurtschappen als een paal 
boven water.  
 
De raad van buurtschappen en Stichting Bloemencorso 
Zundert hebben besloten om de komende tijd te gaan 
gebruiken om binnen alle eventuele regelgeving iets 
mogelijk te maken.  
 
Een “normaal” corso of een eventueel alternatief behoort 
allebei nog tot de mogelijkheden. Het bouwproces en 
resultaat moet voor en door de corsobouwers zijn, wat de 
saamhorigheid van Corso Zundert laat zien en versterkt.  
 
Beide partijen hopen op een positieve toekomst met nog 
veel mooie corso momenten. 
 
Duimen jullie met ons mee? 
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Jaarvergadering en 
startwerkersvergadering 
 
De jaarvergadering zal gepland worden 
zodra Covid-19 dit toelaat. 
 
Tevens geldt dit ook voor de 
startwerkersvergadering, zodra er groen 
licht is voor de start van de bouw vanuit de 
stichting plannen wij de vergadering in.  
 
Op dit moment hebben we helaas nog 
steeds te kampen met strenge corona-
maatregelen, hopelijk krijgen we snel het 
verlossende woord dat we mogen starten! 
Hopen jullie met ons mee? ☺ 
 Activiteitenkalender 2021 
 
Noteer de volgende activiteit alvast in jullie 
agenda: 

- 17 apil 2021; online muziekbingo, 
aanmelden kan via 
activiteitencommissie@buurtschap-
deberk.nl o.v.v. aantal personen wat 
er meespeelt. 

 
 
 

 
Investeren in onze bouwplaats gaat door! 
 
Ondanks Covid-19 gaan wij door met het 
ontwikkelen van onze bouwplaats.  

- De stenen voor de buitenmuur voor 
de loods/kantine staan met smart op 
jullie te wachten om gemetseld te 
worden (zodra dit uiteraard mag). 

- De bossages aan de kant van de 
weg zijn inmiddels verwijderd ten 
behoeve van de nieuwe opirt. 

- Onderdelen voor de ‘nieuwe tent’ 
zijn besteld, en worden een dezer 
dagen geleverd. 

- Zodra het weer mag gaan we graag 
samen aan de slag! 

 
 
 
 

Denk jij met ons mee over een eventueel alternatief? 
 
Je kunt je nog steeds aanmelden om mee te denken aan 
een alternatief zoals eerder aangekondigd per e-mail en 
app! 
 
Wij zijn nog steeds op zoek naar volwassenen en kinderen 
die het leuk vinden mee te denken aan ideeën om een 
corsowagen te kunnen maken op kleiner formaat. Dit kan 
mogelijk bestaan uit verschillende onderdelen, welke los 
van elkaar gemaakt kunnen worden, maar toch weer als 
wagen een geheel gaan vormen, zodat tijdens het 
bouwproces rekening gehouden kan worden met de 
COVID-19-maatregelen. Wanneer de maatregelen verder 
afgeschaald of opgeschaald worden, het concept dit ook 
toelaat en er toch een mooi geheel blijft bestaan. 
 
Lijkt het je wat om hierin mee te denken en te helpen, meld 
je dan voor 4 april aan via secretaris@buurtschap-
deberk.nl met naam en telefoonnummer. We plannen op 7 
april 2021, 20.00 uur een online-sessie met de mensen die 
zich opgegeven hebben om de kaders waarin gedacht 
wordt vanuit de stichting en het bestuur te verduidelijken, 
zodat je als groep verder kan gaan sparren over ideeën en 
mogelijkheden. Wanneer je op 7 april niet zou kunnen, 
maar toch mee wilt denken, zien we ook graag je e-mail 
verschijnen. 
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