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Geslaagd WK-debuut van Expressivo !
Onze cel scouting wilde niets aan het toeval overlaten en was erbij toen het WK op Den Dries werd afgetrapt.
De berichtgeving was veelbelovend. “Een goeie 250 man bij de openingsmatch op het plein, af en toe een
fleske aftrekken, en voor de rest kunt ge de match prima volgen. Goeie beeldkwaliteit, en het dranktentje
prima gepositioneerd om niets te moeten missen”. We konden relax naar de wedstrijden van de Rode duivels
toeleven…
Zij die erbij waren, weten dat het net een ietsje anders is
uitgedraaid. Minstens 2500 uitbundige voetbalsupporters op den
Dries, allemaal scheel van den dorst door de zomerse temperaturen
(waar is den tijd). Af en toe een fleske aftrekken ? Met bakken
tegelijk ja ! Maar geen probleem voor de aanwezige Expressivo
leden.

Alsof we al jaren niets anders doen, werden de dorstige
supporters op hun wenken bediend. De fysiek van onze ploeg
bleek prima in orde. De kleine blessures (bleinen, geschaafde
tenen – leg dat maar eens uit) konden ons niet deren. Zelfs de
verlengingen in de 1/8ste finales werden met glans doorstaan.
Hard labeur, maar prettig werken. Goeie ontvangst en
begeleiding ook - zoals gebruikelijk - door het organiserende
comité MOL (Middenstand Opdorp Leeft).
Een flinke financiële opsteker voor onze vereniging.
Hartelijk dank aan de leden van het Expressivo WK-team !

Dinsdag 5 augustus 2014

Persconferentie van het 64ste bloemencorso Sint-Gillis : “Als bloemen konden spreken”

Naar jaarlijkse gewoonte werd het corso van SintGillis op de eerste dinsdag van augustus
voorgesteld aan de verzamelde pers en de
corsogroepen. De Sint-Egidiuskerk vormde ook nu
weer een passend decor.
Veel belangstelling alweer, en ook Expressivo was
goed vertegenwoordigd.

De presentatie van onze wagen mocht worden gezien.
Kort maar krachtig, “to the point”. Mooie slides en prima
presentatie.
Ook “de après” was weer best gezellig (toch nadat de
tapinstallatie was gerepareerd). Middels enkele glazen
Vicaris werd ons zelfvertrouwen voor de nakende corso’s
danig opgekrikt. We zijn er stilaan klaar voor !

De lont kan aan het vuur !
Naar goeie gewoonte weer wat later dan we hadden gewild, is onze wagen eindelijk – zo goed als – af.
10 meter lang, 3,5m breed, 4,3m hoog. 120.000 dahlia’s besteld. Minstens 60 vlammen moeten het vuur in
de hel brandend houden !

Bloemencorso Blankenberge – zondag 31 augustus 2014, 14:30u
Bloemencorso Sint-Gillis – zondag 7 september 2014, 14:30u
Tot dan ! ... Het Expressivo team

