
 

  

  

  

  
 

Corso 2021 
 
Corona bedreigt opnieuw het corso. Om te voorkomen dat 
er weer een jaar verloren gaat, moet er een goed 
alternatief klaarliggen. Geen aftreksel van het corso zelf - 
nooit inleveren op eigen kracht en specialiteit - maar iets 
nieuws met behoud van alles wat het corso sterk maakt: 
enorme gemeenschapszin als belangrijke bouwstof voor 
een uitzonderlijke publieksprestatie, bij voorkeur 
afgerond met een feestje. 
 
Het stichtingsbestuur van het corso en de buurtschappen 
bereiden zich voor op een ‘normaal’ corso, Plan A. 
Tegelijkertijd zorgt een nieuw samengestelde werkgroep 
van ontwerpers en bouwers uit diverse 
buurtschappen voor Plan B. Op het moment dat het besluit 
valt voor het schrappen van Plan A, treedt Plan B in 
werking. 
 
Plan B is gebaseerd op de kernwaarden van het corso: het 
gezamenlijk afleggen van een (bouw)proces dat uitloopt in 
een gezamenlijke presentatie van een corsowagen. Het 
draait om saamhorigheid en creativiteit, onder normale 
omstandigheden ook gevoed door onderlinge 
wedijver (het wedstrijdelement). 
 
Martijn Embregts en Benny Damen vertegenwoordigen 
Buurtschap De Berk in deze werkgroep.  
 
We hopen natuurlijk op een volwaardig corso, echter is er 
nog veel onduidelijk en zal alles afhangen van de 
ontwikkelingen omtrent Covid-19. Het enige wat we 
kunnen doen is duimen.  
 
Zodra we meer informatie hierover ontvangen delen wij dit 
natuurlijk graag met jullie!  
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 Evaluatie  
 
Gezien Covid-19 is het niet haalbaar om het 
seizoen 2020 gezamenlijk te evalueren. 
Daarom is ons voorstel, mocht je 
aanmerkingen en/of aanbevelingen hebben 
mail ons deze dan, zodat we als bestuur 
hiermee aan de slag kunnen. 
secretaris@buurtschap-deberk.nl 
 

Activiteitenkalender 
 
Er zijn vanuit de AC voor dit jaar weer een 
aantal activiteiten in beeld. 
Ook wanneer de maatregelen nog zo blijven 
en dat er iets niet op locatie kan, zijn er 
alternatieven bedacht voor zowel jong als 
oud. 
 
Mocht je zelf ook nog een leuk idee hebben, 
mag je deze natuurlijk ook altijd inbrengen. 
Stuur dan een mailtje 
naar activiteitencommissie@buurtschap-
deberk.nl met je idee en telefoonnummer. 
Dan kunnen we even contact met je 
opnemen! 

 
 

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

- Onderdelen voor de ‘nieuwe tent’ 
zijn besteld, zodat we ons terrein 
optimaal kunnen gebruiken.  

- Zodra het weer mag gaan we dan 
ook weer graag aan de slag om 
hiervoor alles in orde te maken en 
door te bouwen aan onze 
bouwplaats. 

 
 
 
 

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 te kampen met 
strenge corona-maatregelen, hopelijk krijgen we snel het 
verlossende woord dat we mogen starten! Hopen jullie met 
ons mee? ☺ 
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