
 

VZW Bloemencorso Loenhout
Immaterieel Cultureel Erfgoed

www.bloemencorsoloenhout.be

Komt    u    ook?

KATERSTRAAT 33 - 2990 LOENHOUT 
TEL. 03/669.96.77

www.aertszh.be 

Alle producten voor 
land- en tuinbouw & hobbytuinier!

Graag heten we u en uw begeleider van harte  
welkom op de 67ste editie van de Bloemen-
corso Loenhout.  Omdat het voor mensen met 
een beperking niet altijd even gemakkelijk is 
om een evenement te bezoeken, hebben wij in 
samenwerking met Inter VZW een speciale zone 
voorzien met de nodige faciliteiten.  Zo hoeft u 
niets te missen van ons schitterende evene-
ment en bent u zeker van assistentie en comfort.

Onze faciliteiten zijn bestemd voor mensen met een 
beperking zoals rolstoelgebruikers, slecht ter been, 
mensen met een klein gestalte, tijdelijke handicap, 
autisme, verstandelijke beperking, ziekte, ...  Ook 
assistentiehonden zijn welkom!

Er is een speciale parking voorzien vlakbij de inkom 
en ingerichte zone voor mensen met beperking. Er 
is tevens een Kiss & Ride zone zodat u zich zo      dicht 
mogelijk bij het parcours kunt laten afzetten om de 
wandelafstand te beperken. Aan de inkom zijn rol-
stoelen voorzien om u naar de ingerichte zone te 
laten vervoeren. Deze rolstoelen kunnen helaas niet 
worden uitgeleend tijdens het evenement. 

parking   met   kiss   &   ride - zone

Samen met de vrijwilligers van Inter VZW bezorgen 
we de nodige begeleiding (bv. verplaatsing van en 
naar de zone, eten en drinken, naar toilet,...) zodat 
u samen met uw familie, vrienden en/of begeleiding 
een fijne dag kan beleven.

assistentie   in   ingerichte   zone
   

Voor meer informatie, alsook inschrijving voor 
parking en/of assistentie kan u steeds terecht op 
onze website: www.bloemencorsoloenhout.be.
De door u verstrekte informatie wordt vertrouwelijk 
en zorgvuldig behandeld.

meer   info   &   inschrijvingen

WELkom!

Voor wie?
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Voorbehouden parking
mensen met beperking

Assistentiezone 

Toegankelijk sanitair

Kiss & Ride



beleef   mee!

zondag     9    september

08u30 - 18u30 Rommel- en curiosamarkt
10u00  - 18u00  Foodtruckfestival
14u00   START 67ste KONINKLIJKE 
   BLOEMENCORSO
                          Met goed zicht in ingerichte 
                          zone, begeleiding en LED-       
                          scherm met live-uitzending van  
                          de A-locatie

maandag    10    september

10u00 - 18u00   Tentoonstelling Corsowagens
   (Terreinen De Dorens). 

 meer dan 30 praalwagens  - 4 miljoen  dahlia's     -     15.000 toeschouwers  - straatanimatie -volksfeest

Bloemencorso van Loenhout is de 
grootste corso van België. Jaarlijks
strijden meer dan 30 prachtige grote 
en kleine praalwagens voor dé ere-
plaats, waarvoor meer dan 4 miljoen 
dahlia’s worden gebruikt. Een bonte 
stoet aangevuld met drumbands, straat-
animatie en een Foodtruck Festival. 
Een mooie dag uit voor alle leeftijden!

voorverkoop        prijs    aan    inkom
inkom

tentoonstelling    
 op    maandag

€7.00

-

€9.00

€3.00

TICKETS

Info & tickets: www.bloemencorsoloenhout.be 
info@bloemencorsoloenhout.be - 03 321 24 30


