
 

 

 

Nieuwsbrief, 2012-Editie 2 

 
 

Onze nieuwe website online !  

 

Check it out ! www.corsogroepexpressivo.be  

Sinds 01 juni vind je daar alles wat je moet weten over onze corsogroep : contactgegevens leden en bestuur, 

een overzicht van onze sponsors, nieuwsberichtjes, onze activiteiten… Je kan er de opbouw van onze wagen 

volgen in woord en beeld. Uiteraard vind je er ook deze nieuwsbrief online. 

Met dank aan onze webmaster Frankie ! 

 

 

 

Eerste Algemene vergadering, een succes ! 
(zaterdag 02 juni) 

 

Corsogroep Expressivo kan terugblikken op een 

meer dan geslaagde 1
ste

 algemene vergadering. 

Onder een stralend zonnetje (voor één keer van de 

partij) konden we bij het nuttigen van onze eerste 

natjes  uitgebreid kennismaken met de nieuwe 

leden. De drukke agenda werd vervolgens in een 

strak tempo afgewerkt: ontwerp, voortgang van de 

opbouw, voorbereidingen corsoweekends, tal van 

praktische afspraken,…  

Onze secretaris bezorgde inmiddels al een keurig verslag waar je alles nog eens kan nalezen. 

Aan allen hartelijk dank voor jullie enthousiasme, inzet en motivatie om er het beste van te maken ! 

 

Dinsdag 7 augustus 2012 – Persconferentie corso Sint-Gillis 

 

Naar jaarlijkse traditie wordt het bloemencorso Sint-Gillis officieel voorgesteld op de persconferentie. Deze 

zal doorgaan op dinsdag 7 augustus, in het stadhuis van Dendermonde. Na een introductie omtrent het corso 

2012, krijgen de deelnemende groepen de gelegenheid hun creaties voor te stellen. Uiteraard zullen we 

daarbij onze sponsors uitgebreid onder de aandacht brengen.  Zoals het een goede persconferentie betaamd 

wordt er afgerond met een passende receptie. 

Alle sponsors, leden en sympathisanten zijn van harte welkom ! 

 

 

Beeldhouwen in “isemo”… een stiel apart ! 

  

Eén van de (vele) uitdagingen voor onze nieuwe corsogroep, was het “sculpteren” van 

onze volumefiguren. Niemand van onze groep had ook maar de minste ervaring met het 

maken van volumefiguren in piepschuim (isemo in de volksmond). Het was dan ook 

duidelijk dat we hier een hulplijn dienden in te roepen. Al snel kwamen we terecht bij twee 

mensen die werkelijk uit het juiste hout (of steen) gesneden bleken te zijn : Hugo en 

Conny. 
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Hugo Van Ransbeeck is een beeldhouwer uit Dendermonde. Diverse beelden 

en tentoonstellingen staan inmiddels op zijn palmares. Zowel binnen als 

buiten onze landsgrenzen stelt Hugo regelmatig ten toon. Zo is zijn werk te 

bezichtigen van 23 juni tot 22 juli op de “Sommergalerie” in de “clörather 

mühle” nabij Viersen in Duitsland.  

 

Doorgaans vertrekt Hugo vanuit een blok steen, maar de uitdaging  om 

creaties uit isemo te snijden, wilde hij wel graag een keer aangaan. En met succes. Dat hij hier zelf (terecht) 

trots op is, mag blijken uit de publicatie van de faraobeelden op zijn Facebook pagina.  

 

Conny, afkomstig uit Ninove en een collega van onze ondervoorzitter 

Bart, is een cursiste houtsculpturen. De grootte van haar creaties wordt 

doorgaans uitgedrukt in centimeters. Het was dan ook wel even wennen 

aan de blok isemo van 1,5 kubieke meter die wij haar voorschotelden. 

Met veel precisie en oog voor het kleinste detail verrezen al gauw 2 

statige sfinxen. Intussen had zij ook Bart wegwijs gemaakt in de 

beeldhouwkunst. Een uitstekende leerling, die de verdere afwerkingen 

voor zijn rekening nam. Het resultaat mag er zijn !  

 

 

 

De opbouw van onze wagen… het gaat vooruit… 

 

Onze technische ploeg heeft niet stilgezeten. Jozef 

heeft van “d’Herscholing” intussen zowat zijn 

tweede thuis gemaakt. Met een ongezien 

enthousiasme geeft hij vorm aan de meest 

onmogelijke wensen van onze ontwerpers. De 

regelmatige en talrijke opkomst van heel wat van 

onze leden om een handje toe te steken, doet ons 

enorm veel plezier.  De foto’s spreken voor zich. 

 

  
 

Volgende editie van de nieuwsbrief komt eraan midden juli…Het Expressivo-team ! 
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