Bloemencorso’s
Je vindt ze over de hele wereld, maar nergens zijn er zoveel
corso’s als in de Lage Landen. Vlaanderen telt vijf corso’s,
elk met hun eigen charme en karakter.
Corso’s vormen een lange traditie die van vader op zoon,
van moeder op dochter wordt overgedragen. Tegelijk
gaat de traditie met haar tijd mee en past zich steeds
aan. De corso’s van tegenwoordig zijn niet meer te vergelijken met die van vijftig jaar geleden.
Als levende tradities horen de corso’s een plaats te hebben
op de UNESCO-conventie van het immaterieel cultureel
erfgoed. In Nederland werd in 2012 het bloemencorso
van Zundert als eerste traditie op de nationale inventaris van immaterieel cultureel erfgoed geplaatst. En op dit
moment streeft een groep Vlaamse en Nederlandse corso’s
gezamenlijk naar een plaats op de ‘representatieve lijst
van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid’
van UNESCO.
In deze brochure stellen we de vijf Vlaamse corso’s aan u voor:
Ternat, Blankenberge, Sint-Gillis-Dendermonde, Loenhout en
Wommelgem, samen met dat van Zundert, dat juist in
Nederland ligt.

Ternat
Pinkstermaandag
Blankenberge
Laatste zondag van augustus
St-Gillis-Dendermonde
Eerste zondag van september
Zundert
Eerste zondag van september
Loenhout
Tweede zondag september
Wommelgem
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Bloemenstoet Ternat
In het Vlaamse Pajottenland bevindt zich één van de
best bewaarde geheimen van België: de Bloemenstoet
van Ternat. Al meer dan een eeuw wordt hier jaarlijks een
bloemenstoet gehouden. De stoet bestaat uit ongeveer
zes grote bloemenwagens, zes kleinere bloemenwagens
en talloze versierde fietsen. Deze worden gemaakt door
plaatselijke en regionale verenigingen. Naast de bloemenpracht kunnen toeschouwers ook genieten van de
animatie in de optocht zoals reuzen, dansgroepen en
straattheatergroepen.
In tegenstelling tot de andere bloemencorso’s in Vlaanderen wordt de bloemenstoet van Ternat in het voorjaar gehouden. Door deze vroege, maar ook wisselende datum
is het voor het plaatselijke Sinksencomité een behoorlijke
opgave om voldoende bloemen te verzamelen. Voor
het bedekken van de wagens wordt vooral met anjers en
chrysanten gewerkt. Voor de bloemstukken op de wagens
worden verschillende soorten bloemen gebruikt.
Routebeschrijving
Ternat ligt aan de E40 tussen Aalst en Brussel. Aan het
einde van afrit 20 gaat u linksaf richting Ternat. Na de
spoorwegovergang gaat u linksaf richting het centrum.
Ternat heeft ook een uitstekende spoorwegverbinding.
Iedereen welkom in Ternat tijdens het Pinksterweekend.
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Bijkomende activiteiten
Het Pinksterweekend is één groot feestweekend in Ternat.
Op zaterdag is er kermis en koers, op
zondag vinden diverse activiteiten
plaats, waaronder een kindermarkt.
Op Pinkstermaandag gaat dan eindelijk
de bloemenstoet uit.
Meer informatie
www.ternat.be
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Datum corso Pinkstermaandag
Start 15.00 uur
Parcours op en rond de markt van Ternat
Toegang gratis

Bloemencorso Blankenberge
Het corso van Blankenberge is het oudste Vlaamse corso
en bestaat reeds sinds 1895. Wat begon als een kleine
kinderstoet evolueerde in meer dan 115 jaar tot een
corso van zeer hoog niveau. Dynamiek, artistieke kwaliteit en entertainment bepalen de norm. Het corso is de
traditionele feestelijke afsluiter van het zomerseizoen en
vindt steeds plaats op de laatste zondag van augustus. De
badstad mag jaarlijks zo’n 100.000 tot 120.000 kijklustigen
verwelkomen voor dit grootse evenement.
Het corso van vandaag is er één met prachtige praalwagens, nationaal en internationaal gerenommeerde
muziekkorpsen en sierlijk bewegende dansgroepen, die
thematisch naadloos aansluiten bij de wagens die ze
begeleiden. Onder de huidige regie ligt de nadruk inhoudelijk op de kwaliteit en de eenheid tussen wagens en
dansgroepen. Deze dynamiek, beweging en de muziek
zorgen voor een smaakvol, kleurrijk en bezienswaardig
schouwspel dat één geheel vormt.

Datum corso
laatste zondag van augustus
Start 14.30 uur
Parcours centrum en zeedijk
Toegang gratis

Routebeschrijving
Vanuit Antwerpen: Rijd de E34 tot in Knokke. Neem op de
rotonde de 3e afslag naar de Elizabetlaan. Volg deze laan
voor 5 kilometer. Je rijdt ondertussen rechtdoor over één
rotonde. Vervolg je weg naar de Kustlaan/N34.
Vanuit Gent/Brussel: Neem op de E40 afrit 8 (Brugge) en
voeg in op de E403 richting Haven Zeebrugge. Volg deze
weg voor 20 kilometer en neem vervolgens de afslag richting New Yorklaan. Volg de bocht naar rechts. Sla vervolgens rechtsaf naar de Kustlaan/N34.
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Bijkomende activiteiten
Op corsozaterdag is er “Corso achter
de schermen”, een fiets- en wandelparcours vanaf 10.30 u langs de loodsen van de wagenbouwers waar de
bloemstekers de laatste hand leggen
aan de wagens.
Op corsomaandag is er een tentoonstelling van verschillende praalwagens
op het Leopold III-plein (stationsplein).

Iedereen welkom in Blankenberge tijdens het laatste weekend van augustus!
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Meer informatie
www.blankenberge.be/bloemencorso
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Corso Sint-Gillis-Dendermonde
Het bloemencorso van Sint-Gillis-Dendermonde vormt het
hoogtepunt van een gezellig dagje uit met het hele gezin.
Het publiek ziet een opeenvolging van met bloemen versierde praalwagens, afgewisseld met topshowkorpsen en
dansgroepen uit de regio. Een kinder- en jeugdcorso gaat
de stoet vooraf. Net als bij de grote wagens worden de
kinder-jeugdwagens bedekt met honderden dahlia’s. De
grote wagens zijn het werk van een tiental corsogroepen
die alles inzetten om elkaar op de meest kunstzinnige wijze
te overtreffen. In de loop der jaren evolueerden de wagens
naar spectaculaire creaties waarin bloemen, patronen en
beelden verwerkt zijn. Enkele praalwagens nemen ook
deel aan het bloemencorso te Blankenberge en behalen
er jaarlijks eervolle prijzen.

Datum corso
Eerste zondag van september
Start 14.30 uur
Parcours centrum Sint Gillis, vertrek vanaf
de Resedalaan met apotheose op de
St-Gillislaan ter hoogte van de kerk.
Toegang gratis

Het corso van Sint-Gillis-Dendermonde heeft telkens een
centraal thema, dat alle corsogroepen op hun manier
invullen. Zo is het thema van 2013 ‘The Sound of Musical’.
Zowel de corsowagens als de figuratie worden geïnspireerd door dit thema en aan het publiek gepresenteerd.
Het evenement wordt afgesloten met de prijsuitreiking en
tal van optredens en animatie.
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Iedereen welkom in Sint-Gillis-Dendermonde tijdens het
eerste weekend van september!
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Routebeschrijving
Vanaf de E17: neem afrit 12 en sla linksaf op de N47 richting Dendermonde. Volg deze weg tot Sint-Gillis-Dendermonde. Vanaf de A12: neem afslag 9, volg de N17 in de
richting van Dendermonde. In Dendermonde kiest u de
N47 richting Sint-Gillis-Dendermonde.

Bijkomende activiteiten
Op corsozondag is er vanaf 9.00 uur een
rommelmarkt op de Burgemeester Potiaulaan. In de voormiddag vindt er
ook een aperitiefconcert plaats. Tot
middernacht kan het publiek genieten
van allerlei activiteiten en muziek op
de Sint-Gillislaan. Op maandag na de
corso zijn de praalwagens nog te bewonderen tijdens de wekelijkse markt
tot 14.30 uur op de Grote Markt te Dendermonde.
Meer informatie
www.bloemencorsosintgillis.com

Corso Zundert
Zundert is gek van corso. Samenhorigheid, passie
en emotie bij de verschillende buurtschappen zijn
dan ook de basis van dit evenement. De corsostoet,
bestaande uit twintig huizenhoge dahliawagens,
afgewisseld door muziekkorpsen uit binnen- en buitenland, vormt op zondag het hoogtepunt van de
bloemencorso. Ieder jaar stijgt de spanning als de
wagens voor de tweede maal de hoofdtribune passeren. Slechts één wagen mag daar stoppen: de
winnaar. Het moment van de Zundertse jubel!

Datum corso
Eerste zondag van september
Start 13.30 uur
Toegang €10,00 (voorverkoop €9,00)
Gratis toegang voor kinderen onder 12 jaar
Tribune vanaf €8,00 Parking: €3,00

Op corsomaandag staat het centrum van Zundert in
het teken van sfeer en gezelligheid. Een bezoek aan
de jaarmarkt of één van de vele terrassen mag op
deze dag zeker niet ontbreken. Ook op maandag
zijn de wagens nog te zien op het tentoonstellingsterrein. ’s Middags en ’s avonds zullen de figuranten
nog een aantal keren hun theaterspel op de corsowagens opvoeren.
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Iedereen welkom in Zundert tijdens het eerste weekend van september!
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Routebeschrijving
Zundert ligt tussen Breda en Antwerpen, en is met de
auto het beste bereikbaar via afslag 1 Meer/Zundert
vanaf de A16/E19. Als u Zundert in komt rijden wordt
u vanzelf naar speciaal voor het corso ingerichte
parkeerplaatsen geleid.
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Bijkomende activiteiten
Dweilbandjes, levende standbeelden
en diverse jaarmarkten maken van
het corso een afwisselend dagje uit.
Na afloop en op maandag kunt u alle
wagens nog eens rustig bekijken op
het tentoonstellingsterrein. Of breng
een bezoek aan de Zonnewende: een
feestelijk plein met een ruim terras en
optredens van diverse bands.
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Meer informatie
www.corsozundert.nl

Bloemencorso Loenhout
Loenhout, gelegen in de Noorderkempen, houdt
sinds 1952 ieder jaar het grootste bloemencorso
van Vlaanderen. De stoet van kinderwagens (een
‘snoepstoet’ van de allerkleinsten), juniorwagens en
corsowagens wordt afgewisseld met diverse drumbands en vendeliers. Alle corsowagens zijn voorzien
van duizenden kleurrijke dahlia’s en beelden fantasierijke en creatieve onderwerpen uit. De praalwagens zijn het resultaat van belangeloze samenhorigheid. Geëngageerde en dynamische mensen uit
twaalf Loenhoutse buurtschappen werken een hele
zomer samen om dit totaalspektakel op de straat te
zetten.
Van op de tribunes kunt u ontspannen genieten van
het spektakel. Terwijl het bloemencorso de tribune
met de vakjury en toeschouwers passeert, zorgen de
presentatoren voor een ultieme corso-ervaring. Na
het afleggen van de volledige omloop passeren de
wagens voor de tweede maal de tribune. Op dat
moment zal de jury bekendmaken welk buurtschap
zich een jaar lang corsokampioen mag noemen.
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Routebeschrijving
Op de E19 Antwerpen-Breda: neem afslag 2 Loenhout/Hoogstraten. Volg de pijlen naar de parkings.
Deze bevinden zich op korte wandelafstand van het
corsoparcours.
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Iedereen welkom in Loenhout tijdens het tweede
weekend van september!
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Datum corso
Tweede zondag van september
Start: 14.00 uur
Toegang €8,00 (voorverkoop €6,00)
Gratis toegang voor kinderen onder 12 jaar
Tribune €4,00
Parking €2,00
Bijkomende activiteiten
Op zondag is er van 10.00 tot 18.00 uur
een curiosamarkt met tientallen standjes. Voor de allerkleinsten is er vanaf
13.00 uur een kermis. Tevens is er doorlopend straatanimatie langs gans het
parcours. Op maandag is er van 10.00
tot 18.00 uur een tentoonstelling van
de corsowagens aan sportpark ‘De
Dorens’.
Meer informatie
www.bloemencorsoloenhout.be

Kleine Bloemenstoet Wommelgem
Een corso voor en door kinderen, het ideale uitstapje
voor het hele gezin. De Kleine Bloemenstoet is een
stoet van wagentjes die bedekt zijn met bloemen
(dahlia’s) en door kinderen worden voortgetrokken.
De kinderen zijn actief betrokken bij het ontwerp en
de bouw van de wagentjes en alle kunstwerkjes zijn
dan ook op kinderformaat. De stoet opent traditioneel met de ijskar die ijsjes uitdeelt aan alle aanwezige kinderen. De hele dag draait het dan ook om
de kinderen.
Na afloop van de stoet wordt het pas echt spannend! Rond 17.30 uur worden de kinderen verrast
met een ware snoepjesregen op de kerkplaats. Dit is
meestal ook te zien aan de kinderen met plastieken
zakken die door de straat lopen. Pas op met brillen
of andere breekbare voorwerpen, u bent gewaarschuwd! Om 18.00 uur volgt de prijsuitreiking, waarbij we te weten komen wie het winnende wagentje
heeft gebouwd en de prachtige speelgoedprijzen
mee naar huis mag nemen.
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Ontdek de bloemenpracht op de derde zondag
van september!
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Routebeschrijving
Je vindt Wommelgem naast de E34/E313 van Antwerpen naar Luik. Neem Afrit 18 en volg bij de rotonde de borden richting het centrum van Wommelgem. Je komt pardoes uit op het parkoers.
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Datum corso
derde zondag van september
Start 14.30 uur
Parcours centrum van Wommelgem
Toegang gratis
Bijkomende activiteiten
Op corsozondag worden de dag en
de stoet opgeluisterd door muziekkorpsen, er lopen clowns en goochelaars
rond, er is een grimeerstand en er staan
springkastelen.
Op maandag na het corso staan de
wagentjes tentoongesteld in de Dasstraat.
Meer informatie
www.kleinebloemenstoet.be

