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Supersponsor Blankenberge op bezoek.
Op zondag 24 juni hadden we Geert en Nancy van de culinaire
eetwinkel Meuninck, onze supersponsor voor het corso in
Blankenberge, op bezoek in Dendermonde. Voor Geert en Nancy
een aangename eerste kennismaking met onze Ros Beiaardstad.
Uiteraard gingen we ook langs in de “herscholing” waar we – met
de nodige trots – het (voorlopige) resultaat van onze
inspanningen toonden.

Welkom aan onze nieuwe sponsors !
Dat we de lat zelfs bij onze eerste corso erg hoog leggen, is geen geheim. Om onze ambities waar te maken,
hadden we niet alleen een bende enthousiaste nieuwe leden nodig, maar ook wat extra financiële
ademruimte. We zijn dan ook erg blij dat we enkele extra hoofdsponsors voor het corso te Sint-Gillis, warm
hebben kunnen maken voor ons project. Welkom en een hartelijke dankuwel aan optiek Ockerman,
schilderwerken en interieurdecoratie Baert, en ICT kennisnetwerk Lau-Tse.

7 augustus 2012

Persconferentie bloemencorso Sint-Gillis… een
geslaagd debuut!
De persconferentie van het 62ste bloemencorso SintGillis, was niet alleen voor het nagelnieuwe bloemencorsocomité een meer dan geslaagd debuut, ook voor
Expressivo was het meteen een hoogtepunt in ons
nog prille bestaan. Via de talrijke opkomst van onze
leden, allen in onze splinternieuwe Expressivo polo of
T-shirt, gaven we meteen ons visitekaartje af.

De powerpointvoorstelling en de foto’s waarmee voorzitter Frankie onze groep en ons onderwerp voorstelde,
werden door het aanwezige publiek erg gesmaakt. Naast een gedetailleerde toelichting bij onze wagen,
bracht de diamontage ook onze sponsors ruimschoots in beeld.

Maquettebouwer Mathias, voor de gelegenheid
geflankeerd door 2 charmante danseressen van
shamodo-it in aangepaste outfit, kon ook op heel wat
belangstelling rekenen voor zijn kleurrijk schaalmodel
van onze wagen. Met dank ook aan Lien, Lanny en
Marleen voor het maken van de mini-bloemstukjes,
de finishing touch op de machtige maquette van
Mathias. Last but not least, en in alle bescheidenheid,
vermeld ik hier ook nog even het geslaagde debuut
van persconferentie-moderator Eddy, de algemeen
coördinator van onze groep, en auteur van deze
nieuwsbrief.
Vergeet ook niet om op 29 augustus TV Oost te kijken, voor een interview met onze voorzitter en onze
coördinator !
8 augustus 2012

Workshop bloemenprikken… talent komt
bovendrijven !
Om onze nieuwe leden alvast een beetje een idee te
geven van wat er hun te wachten staat tijdens de
bebloemingsweekends, organiseerde onze ondervoorzitter Bart een workshop. Stap voor stap maakte
hij de nieuwelingen wegwijs in de wondere wereld
van de dahlia’s. Enkele anciens gaven hier en daar
een extra woordje uitleg.
Alle aspecten van het bloemenprikken passeerden de revue : het steken van een vlak, lijnen knippen, randen
afboorden, steken van figuren… De leerlingen van meester Bart bleken niet alleen erg enthousiast, maar ook
barstens vol talent ! Het komt zonder twijfel goed met onze eerste bloemenwagen !

Onze wagen in de starblokken !
Wat later dan gepland, maar toch nog ruim op tijd, konden we – zo goed als - de laatste hand leggen aan de
opbouw van onze eerste wagen. In aanloop naar de corso is er nog wel hier en daar een “retouchke” nodig,
nog wat kleine krab- en schilderwerken, en ook de tekeningen moeten nog worden afgewerkt. Het gros van
de opbouwwerkzaamheden is evenwel achter de rug. Ook sponsor Vincent kwam al langs om ideeën op te
doen voor de bloemsierstukken. Afgelopen weekend werd de wagen gedemonteerd en vrijdag 17/08 volgt
transport naar Blankenberge. Let the corso’s begin !

Bloemencorso Blankenberge – zondag 26 augustus 2012, 14:30u
Bloemencorso Sint-Gillis – zondag 2 september 2012, 14:30u
Tot dan ! ... Het Expressivo team

