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Al decennialang pakken bloemencorso’s Blankenberge, Sint-Gillis-bij-Dendermonde en Loenhout 
elk uit met een spectaculaire stoet. Van kleurrijke praalwagens afgewerkt met tienduizenden 
dahlia’s over internationale muziekkorpsen tot straattheater. Deze bloemenstoeten vinden 
opeenvolgend plaats vanaf de laatste zondag in augustus tot en met de tweede zondag van 
september. Elk weekend één corso in één provincie. In totaal lokken zij meer dan 275.000 
bezoekers. Om te blijven groeien, slaan deze drie corsosteden vanaf nu de handen in elkaar en 
vormen ze samen vzw CORSO CLASSICS. 

Björn Prasse, burgemeester Blankenberge: “Het feit dat we met vzw CORSO CLASSICS de 
krachten bundelen, toont enkel maar aan dat we het belang van deze Vlaamse traditie hoog in het 
vaandel dragen. Elk corso behoudt zijn eigen identiteit en blijft uniek, maar dankzij heldere 
communicatie en doelgerichte marketing ervaart de bezoeker elke stoet als een deel van een groter 
geheel. Door samen te werken spreekt elk evenement dezelfde corsotaal en krijgen de bezoekers 
dezelfde boodschap. En die is duidelijk: het corso is een cultuurhistorische, verbindende traditie en 
een kers op ons toeristisch hoogseizoen. Daar zijn we trots op.” 

“Vandaag werd een zeer belangrijke stap gezet. Drie bloemencorso’s uit drie verschillende 
provincies verbinden zich samen met duizenden vrijwilligers aan elkaar. Het begin van een fleurig 
en dynamisch traject. We zijn trouwens een eigenzinnige fiere drager van het keurmerk van het 
Vlaamse Immateriële Erfgoed sinds 2013, daar morgen we best trots op zijn. Het oprichten van de 
vzw zal de kwaliteit van toekomstige corso’s alleen maar ten goede komen”,  aldus Dieter 
Mannaert, voorzitter Bloemencorso Sint-Gillis-bij-Dendermonde. 

Herman Verschraegen, voorzitter Bloemencorso Loenhout: “Veel mensen die ooit in Loenhout 
woonden en inmiddels verhuisd zijn, keren elk jaar terug om mee te bouwen aan de wagens en om 
te genieten van die unieke sfeer die onze bloemencorso met zich meebrengt. De sociale cohesie en 
de maatschappelijke impact op de inwoners en op de omliggende steden en gemeenten is moeilijk 
te overschatten.” 

Samen staan we sterk(er) 

Door het oprichten van de vzw willen de corsosteden voornamelijk van elkaar blijven leren. Kennis 
en ervaring delen en elkaar ondersteunen, een helpende hand bieden, meerijden in elkaars optocht 
(…) blijft een belangrijke rode draad om zo het erfgoed te behouden en de corsopassie levende te 
houden. 

Vzw CORSO CLASSICS wil de Vlaamse traditie van bloemencorso’s op nationaal niveau de 
bekendheid geven die ze verdient. Door gezamenlijk subsidies aan te vragen en door nationaal  
sponsoren aan te trekken, ontvangt de vzw de nodige middelen om de stoeten op termijn te kunnen 
blijven organiseren en te doen groeien. Het wil naamsbekendheid verwerven, maar daar zijn 
financiële middelen voor nodig. Bedrijven, organisaties, partners (…) krijgen nu de kans om hun 
merk via een partnership aan vzw CORSO CLASSICS te verbinden. 



 

Het bestuur werkte daarom enkele sponsorformules uit. De drie corsosteden zijn op zoek naar 
structurele partners om dit nieuwe ambitieuze project te realiseren en de vrijwilligers te 
ondersteunen in hun passie. Geïnteresseerden creëren dankzij vzw CORSO CLASSICS 
naamsbekendheid in de drie provincies, waardoor ze meer dan 275.000 potentiële klanten 
bereiken. Daarnaast investeren partners in Immaterieel Cultureel Erfgoed. 

Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend informatie opvragen via info@corsoclassics.be of een kijkje 
nemen op de website www.corsoclassics.be.  
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Algemeen: info@corsoclassics.be – www.corsoclassics.be 

Björn Prasse, burgemeester Blankenberge – bjorn.prasse@blankenberge.be – T 050 636 405 

Dieter Mannaert, voorzitter Bloemencorso Sint-Gillis-bij-Dendermonde - 
dietermannaert@bloemencorso.be 

Herman Verschraegen, voorzitter Bloemencorso Loenhout - herman.verschraegen57@gmail.com 

Dennis van der Meer, pers en publiciteit Bloemencorso Loenhout – 
dennis.van.der.meer@bloemencorsoloenhout.be 
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