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Ook Expressivo werd met verstomming geslagen,
Lieve Gaby was er plots niet meer…
Het verlies viel zwaar om dragen.
Bloemen prikken, het vlotte niet deze keer,
Er was geen sfeer, er was geen cake.
We misten je gulle lach, je optimisme van weleer.
Het werden lange dagen, zo bleek.
Maar we deden door, we wisten dat je dit wou.
Je was er niet, maar we hoopten dat je naar ons
keek.
Inferno, we voelden dat het wat worden zou !
En ook al waren het lange dagen,
deze wagen, die maakten we met plezier voor jou !
“Wat denkt ge Gaby ?”… We wilden het je zo
graag vragen,
En nog een laatste keer van je horen
“Azo ne sjieke wagen !”
Voor altijd in ons hart
Expressivo

Blankenberge: Expressivo op één !

Blankenberge, augustus 2014. Derde deelname van Expressivo. Dit moest het jaar van de waarheid worden !
Die eerste plaats in Blankenberge wilden we absoluut pakken. Erop of eronder, nu of nooit !
Onze ontwerpers Bart en Frankie hadden met Inferno werkelijk alles uit de kast gehaald. Een gigantische
Lucifer, met imposante vleugels, voorafgegaan door het spectaculaire driekoppig monster Cerberus - inclusief
zijn 99 tanden tellende gebit - omringd door een vlammenzee. 67 stuks ! (al kan ik er – gezien het late uur van
de telling - gerust wat gemist hebben). Een duivels portret, een pentagram en een schilderij van Dante voor
het fijnere werk, en een stel extra bokkenpoten voor onze figuranten. 120.000 dahlia’s besteld. Enfin, we
zouden ons niet vervelen…
En zo bleek. Het werden 2 zware dagen en 2 lange
nachten van hard labeur. De omstandigheden en de
kwaliteit van de bloemen zaten ons niet mee. Maar we
gingen door. Het nachtje door… Vermoeidheid.
Tegenslagen. Niets aan het toeval overlaten, extra
verstevigingen aanbrengen. Hier en daar frustratie…
Maar het team, ons team, ons dream team, deed het
weer ! Onze wagen was af ! Precies zoals we hem
bedacht hadden : spectaculair, groots en toch fijn, een
schitterend kleurenpallet ! We durfden te dromen…

De concurrentie had evenwel niet stilgezeten. Het niveau van het corso
was hoog. Vooral De Strandblomme leek voor ons een te duchten
concurrent. Ook zij leverden andermaal een topwagen. Het zou erom
spannen, zoveel was zeker.
Stadhuis Blankenberge, 20u30, de prijsuitreiking. Vanop het thuisfront werd mee geduimd. De afloop is
bekend. De emoties van dat moment zijn niet in woorden weer te geven. Tranen van geluk, tranen van
verdriet… Expressivo eindelijk op één !

Meuninck voor Expressivo,
Expressivo voor Meuninck !
De doortocht in de Kerkstraat. Het publiek rijen dik.
Altijd wel bijzonder. Ter hoogte van de culinaire
eetwinkel Meuninck wachtte ons een geweldige
verrassing. Het voltallige team van Geert en Nancy
verwelkomde onze wagen met luid gejuich en een
oorverdovend applaus. Een kippenvel moment !
Geert en Nancy, eindelijk hebben we hem beet ! Die
eerste plaats in Blankenberge ! Onze bedanking voor
jullie trouwe sponsoring en steun aan Expressivo !
In naam van onze ganse vereniging, een dikke, dikke
dankuwel !

Vanderosteyne construct, veel meer dan zomaar gastheer en gastvrouw…
De hal van Vanderosteyne construct is sinds de start van Expressivo onze vertrouwde stek in Blankenberge.
Ieder jaar zijn Dimitri en Bianca er 3 dagen lang onze gastheer en gastvrouw. Dat ze Expressivo een warm hart
toedragen bleek dit jaar wel op een erg bijzondere wijze.
Op zondagochtend was het immers even paniek in de tent, toen bleek dat de Gator niet voorzien was van de
gepaste trekhaak. Toen de corso-organisatie niet echt geneigd bleek om snel ter hulp te schieten, schoot
Dimitri in de bres. In no-time had hij het materiaal verzameld en een plan bedacht om de Gator te voorzien
van trekhaak. Een uurtje later was het euvel gefikst, en konden we onze wagen – net op tijd – naar buiten
rijden. Een dikke merci aan Dimitri en Bianca voor hun hulp en gastvrijheid !

Inpakken en wegwezen, deze keer een echt huzarenstuk!
De maandag na het corso van Blankenberge… werkendag geblazen !
Bloemen verwijderen, wagen demonteren, loods opruimen, appartementen schoonmaken, wagen laden, transport naar Dendermonde,
wagen lossen…. Het is altijd wel een heel karwei.
Dit jaar was de opdracht wel bijzonder zwaar. De extra grote volume elementen,
noodzaakten ons tot enkele chirurgische ingrepen. Amputatie van Lucifers armen
en benen was onvermijdelijk. Ook de onregelmatige vormen van onze
vlammenzee, zorgden voor extra afbraakwerk.
Klokslag 17u, precies zoals afgesproken met transport Van Exterghem, stonden we
klaar om in te laden. Een waar huzarenstuk, waar we die dag om 8u aan begonnen
en waar we uiteindelijk rond 21u30, na het lossen van de wagen in Dendermonde,
klaar mee waren. De aanwezige helpers, zowel voor de afbraak van de wagen als
voor de opkuis van appartementen en loods, hebben die dag werkelijk geen
minuut, wat zeg ik, geen seconde stil gezeten om deze klus te klaren. Langs deze
weg willen we dan ook de ganse ploeg van harte danken !

Corso Sint-Gillis : slechts 1 concurrent “een maatje te groot” !
Eén week later. Onze grootste zorg : vermijden dat het deze keer nachtwerk zou worden. Een meer
doordachte plaatsing van de rotsen, een vereenvoudiging van de kleuren van Lucifer, veeeel betere
bloemenkwaliteit en een moordend tempo vanaf de eerste seconde. Het zou zijn vruchten afwerpen. Ook het
team van naaldenprikkers wat last minute op de been werd gebracht, maakte mee het verschil. Net als onze
nieuwe prikkers overigens. Duidelijk een aanwinst voor ons team.

“Inferno, Oorlog, een hel voor iedereen”, werd weer puik bebloemd. Nog
fijner, nog kleurrijker dan de vorige week. Een streling voor het oog.
Ook voor de sierstukken werd weer alles uit de
kast gehaald. Onze bloemensponsor had op geen
(Vin)cent gekeken en Thérèse overtrof andermaal
zichzelf.
Zij
zette
enkele
schitterende
bloemsierkunst-werkjes neer, de finishing touch
die onze wagen net dat tikkeltje extra geeft.
Het corso van Sint-Gillis was er eentje van hoog
niveau. De bloemen zouden spreken. Het werd
een prachtige herdenking aan 100 jaar WOI. Ook
Inferno eiste zijn plaats in het spektakel op. Onze
figuranten gaven alweer het beste van zichzelf en
zorgden voor een geweldige interactie met het
publiek.
Uiteindelijk behaalden we een oververdiende 2de plaats, een prestatie waar we met z’n allen terecht fier op
konden zijn. Moe maar voldaan sloten we deze corsoperiode af met een traditionele drink bij Willems. We
heften het glas, en brachten een toost uit, enerzijds op onze schitterende prestaties, maar vooral op de
vriendschap die Expressivo, nog meer dan ooit tevoren, aan elkaar bindt. Een goedkeurende knipoog van
hierboven, vertelde ons dat het mooi was geweest.

Vzw M.O.L. op bezoek. Een verrassing van formaat !
De kerstmarkt, de openingsreceptie van “Lente op Den Dries”, het WK op groot scherm. Met veel
enthousiasme ondersteunden we met Expressivo deze activiteiten van VZW M.O.L. De samenwerking verliep
fantastisch, en zorgde ervoor dat onze kas ook nog eens flink werd gespijsd.
Als wederdienst voor de kansen die VZW M.O.L. ons had geboden, nodigde onze voorzitter Frankie hun
bestuur uit om eens een kijkje achter de schermen te komen nemen tijdens het maken van onze wagen.
Hun bezoek ging niet onopgemerkt voorbij… Heel onverwacht haalden ze bij hun aankomst “een geschenkje”
boven. Een fenomenale cheque en dito bedrag als extra ondersteuning voor onze vereniging ! Langs deze weg
willen we hen dan ook ongelooflijk hard bedanken voor deze geweldige steun !
Maar wat graag boden wij hun een hapje en een drankje aan, geserveerd door onze maître Pierre en zijn
assistente Nicole.

Met dank aan onze hoofdsponsors !
Ook te Sint-Gillis kunnen we intussen rekenen op trouwe sponsors. Voor de 3de maal op rij zorgden bloemen
Vincent, ICT bedrijf Lau-Tse, Optiek Ockerman, interieurspecialist Tony Baert, en traiteur Eetclusief voor de
nodige financiële en materiële ondersteuning. Ook hun aanwezigheid op het corso en de randactiviteiten
deed ons erg veel plezier. Via de zichtbare publiciteit tijdens het bebloemen en in het corso, stelden we met
groot genoegen onze sponsors voor aan de vele toeschouwers.

Gebroeders Dierick NV, een stevig dak boven ons hoofd !
Voor de derde keer op rij waren we voor het bebloemen van onze wagen
te gast bij de Gebroeders Dierick NV. Zaakvoerders Geert en François
stelden ook nu weer graag een hal ter beschikking gedurende het 1ste
weekend van september. Ook hen willen we langs deze weg bedanken
voor hun gastvrijheid !

Dirk en Willy nodigen uit !?
De eerste Expressivo winterbarbecue komt eraan !
Dirk en Willy maakten de belofte om hier werk van te maken.
(Ondergetekende stelt graag zijn infrastructuur ter beschikking)
Maken zij hun belofte waar ?
We hopen het weldra te vernemen.
Wordt vervolgd…

