
 

CORSO 2018 WEEK AGENDA 

Woensdag 29 augustus; 
09.00 uur start met bloemen plukken. 
13.00 uur start met bloemen prikken. 
19.00 uur start met bloemen prikken. 
Donderdag 30 augustus; 
09.00 uur start bloemen plukken. 
12.00 uur lunch bloemenploeg bij Carolien en Johan, verkoop polsbandje € 1.50 
13.30 uur gaan we verder met bloemen plukken.  
15.00 uur start met bloemen prikken en tikken. 
18.00 uur catering zorgt voor eten in de tent of even naar huis om te eten. 
19.00 uur bloemen prikken en tikken, tussendoor zorgt onze catering voor een hapje en 
drankje. 
01.00 uur stoppen we zodat we vrijdag er weer flink tegenaan kunnen. 
Vrijdag 31 augustus; 
09.00 uur start met bloemen prikken en tikken.  
12.00 uur even naar huis om te gaan eten, om 13.00 uur gaan we weer verder. 
18.00 uur frites met een snack in de tent of even naar huis om te eten, 
19.00 uur bloemen prikken en tikken, tussendoor zorgt onze catering voor een hapje en 
drankje. 
20.00 uur – 21.00 uur verkoop polsbandje € 1,50 
02.30 uur we stoppen met werken aan de corsowagen. 
Zaterdag 1 september; 
11.00 uur start brunch, lekker eten om daarna weer fanatiek aan de wagen te werken, 
bloemen prikken en tikken. 
16.00 uur soep voor de volwassenen, 16.30 uur frites voor de kinderen. 
17.30 uur hapje eten, verkoop polsbandje € 1,50. 
19.00 uur is iedereen weer aan het prikken en tikken aan de corsowagen. Er moet veel 
werk verzet worden want op……………… 
Zondag 2 september; 
06.00 uur gaat de tent open en zal de wagen rond 7 uur in zijn volle glorie naar buiten 
rijden. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. Om 7.30 worden alle duwers bij 
kruising Veldstraat/Prinsenstraat verwacht. Ook kan er bij de bouwplaats alvast 
opgeruimd gaan worden. We kunnen alle hulp goed gebruiken. 
Maandag 3 september; 
13.30 uur verzamelen bij ‘t Wapen van Zundert om vandaar uit via onze sponsors 
richting corsoterrein te gaan en ons in het corsofeest te storten.  Na het laatste 
figuratieblok wordt er een groepsfoto gemaakt. Hiervoor verzamelen we om 21.00 uur 
bij de wagen.  
Dinsdag 4 september; 
09.00 uur Na een druk en gezellig weekend hopen we dat iedereen er nog even zijn 
schouders onder wil zetten en komt helpen met het afbreken van de corsotent en het 
opruimen van de bouwplaats. Voor iedereen is er wel iets te doen. 
 


