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Voorwoord
De tijd waarin er met alleen het prijzengeld een waardige wagen neergezet kon worden ligt
ver achter ons, het bouwen van een corsowagen is tegenwoordig een dure aangelegenheid.
Naast de vele uren die de leden steken in de bouw van een wagen worden er ook nog vele
uren gestoken in het verkrijgen van de financiële middelen om de boel betaalbaar te houden.
Hierom ziet u ons bij veel festivals en andere evenementen waar onze leden
werkzaamheden uitvoeren in ruil voor een financiële bijdrage
Maar naast deze werkzaamheden komt ook een deel van de inkomsten uit sponsoring door
particulieren en bedrijven. Ook u kunt investeren in Lansink-Bluiminck!
Lansink-Bluiminck is een bekende naam in Lichtenvoorde, een naam met uitstraling en een
lange historie in het corso. Een naam die uitstekend past bij Achterhoekse bedrijven die hun
eigen naam willen versterken en hun sociale betrokkenheid willen tonen. Daarom wijzen wij
u graag op de verschillende mogelijkheden.
Als er na het lezen nog vragen zijn, horen we dit graag van u.
Namens corsogroep Lansink-Bluiminck alvast hartelijk dank voor uw interesse,
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Corsogroep Lansink-Bluiminck
Doel en visie:
Lansink-Bluiminck is van origine een corsogroep, maar heeft zich inmiddels ontpopt tot een
grote en hechte groep vrienden die elkaar vinden tijdens het corso en vele andere activiteiten
gedurende het jaar. Begon het negenendertig jaar geleden nog met familie en enkele
kennissen, inmiddels bestaat de lijst van fanatieke helpers uit meer dan 200 personen, van
jong tot oud en van scholier tot directeur. Vele personen die gezamenlijk maar één hoofddoel
nastreven: Het bouwen van een spectaculaire corsowagen die gewaardeerd wordt door jury
en bovenal publiek. Een doel waar de groep al vele jaren in slaagt.

Maar die meer dan tien jaar succes bereik je niet
zomaar. Dat kan alleen door constant te investeren
in de jeugd. Al sinds mensenheugenis bouwen de
jongsten een eigen wagentje. Een proces waarbij ze
constant ondersteund worden door ervaren bouwers
die vol enthousiasme en geduld de fijne kneepjes
van het bouwen van een wagen proberen over te
brengen. Eenmaal groot genoeg? Dan helpen bij de
‘grote’ wagen en ook hier volop de mogelijkheid om
te leren zonder afgestraft te worden.

Meer dan corso alleen:
Maar corsowagens bouwen is niet alles wat de klok slaat. Op verschillende festivals en
activiteiten zijn Lansink-Bluiminck helpers te vinden, zoals bijvoorbeeld Huntenpop, de
Carnavalsoptocht in Groenlo en natuurlijk op de Zwarte Cross. Dit alles om wat inkomsten te
kunnen genereren om deze prachtige wagens te bouwen.

Wordt er ergens in de groep een kind geboren, dan volgt er
een stroom telefoontjes en sms’jes en nog dezelfde avond
staat er een groep bij elkaar om een passend bord te
maken. Laat het seizoen het toe, dan wordt deze ook nog
versierd met fel gekleurde dahlia’s. Lansink-Bluiminck
brengt letterlijk vanaf dag 1 kleur in de jonge spruit zijn
leven!
En trouwen er vrijwilligers? Of worden er personen 50?
Dan gebeurt natuurlijk precies hetzelfde.

www.lansink-bluiminck.com

Historie
Tijdlijn:
1971: Eerste aanzet naar aanleiding van een weddenschap
1972: 1ste corsowagen: “Olympisch Vuur”
 Afmetingen 6 meter lang en 3 meter hoog
 Gestart als vriendengroep
 Verwerking van 20.000 dahlia’s door 30 personen
1975: Wijziging naam Lansink in Corsogroep Lansink-Bluiminck
1995: Eerste jeugdwagen door Lansink-Bluiminck begint met het opleiden van de jeugd
2000: 1ste plaats Met Lof der Jury
2001: Corsogroep wordt omgezet in een Stichting
2006: Verhuizing naar de huidige bouwplaats aan de Oude Aaltenseweg
2014: Bouw van de 43e wagen door Lansink-Bluiminck
Heden:
 Afmetingen corsowagen: 25 meter lang, 9 meter hoog en 4 meter breed
 Verwerking laatste weekend tot 250.000 dahlia’s door 200 personen
 Grootste dahlialand van Lichtenvoorde
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Uitslagen laatste decennium:
Lansink-Bluiminck is niet de eerste de beste Lichtenvoordse corsogroep. In het afgelopen
decennium hebben de spectaculaire wagens geleid tot een mooie lijst met uitslagen.
Uitslagen om trots op te zijn, temeer omdat deze tot stand zijn gekomen zonder in te leveren
aan gezelligheid en sfeer.
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Te Pakken
Kranteköppe
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Emoties
I have a dream
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- Tot en met 2005 werd enkel de winnaar van de publiekspijs bekend gemaakt.
- Enkel groepen met figuratie doen mee voor de publieksprijs
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Opbouw
Met zeker 50 personen die gedurende de laatste maanden actief bezig zijn met de
corsowagen en 200 personen in het laatste weekend is het niet zo raar dat er een
taakverdeling is. LB-ers kunnen zich hierdoor toeleggen op werkzaamheden waar ze het
meeste van weten of het meeste plezier in hebben. Om er maar een aantal te noemen.







Bestuur
Bouwploeg
Kledinggroep
Landploeg
Plukploeg
Jeugd

: eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen bij Lansink-Bluiminck
: zorgt voor het bouwen van de corsowagen
: zorgt voor de kleding voor figuranten (tot 40 kostuums per jaar!)
: zorgt voor onderhoud land en dahlia’s
: zorgt voor het plukken van de dahlia’s voor eigen en andere corso’s
: bouwt eigenhandig een corsowagen

Toch is er geen sprake van ‘kliekjes’. Eenieder die bijdraagt in een van de groepen behoort
volledig tot de groep, kent elkaar en is gelijkwaardig. Deze samenwerking draagt voor een
belangrijk deel bij tot het succes en de gezelligheid.
Lansink-Bluiminck is een jeugdige, doch stabiele, groep waar de ingeslagen weg met
vernieuwende en technisch hoogstaande wagens door de gehele groep gesteund wordt.

www.lansink-bluiminck.com

Sponsoring
Waar investeert u in als u in Lansink-Bluiminck investeert:
-

Een stabiele en goed georganiseerde groep
Meer dan 40 jaar historie
Een groep die gezelligheid hoog in het vaandel heeft staan, maar ook al jaren in de
top meedraait
150 fanatieke medewerkers en vrijwilligers, van 0 tot 80 jaar oud
Een georganiseerde jeugd- ‘opleiding’
De toekomst van het Lichtenvoords corso

Sponsoring is op vele wijzen mogelijk. Een financiële bijdrage wordt zeer gewaardeerd,
echter ook regelmatig ontvangen we materiële bijdragen zoals ijzer, gereedschap,
technische onderdelen of vertering.
Iedere bijdrage is welkom en draagt bij tot het succes van Lansink-Bluiminck, of dit nu een
eenmalige ondersteuning is of een langjarig karakter heeft.
Wat levert uw bijdrage u op?
Enkele voorbeelden:
- Uw sponsoruiting op de meest actuele corso website van Lichtenvoorde
www.lansink-bluiminck.com en in onze Nieuwsbrief. Hierin zijn ook advertorials
mogelijk.
- Ruimte voor het ophangen van uw sponsoruiting binnen de tent gedurende de bouw.
- Tijdens het plakweekend ruimte voor het plaatsen van uw sponsoruiting. Hier zien
niet alleen de 200 eigen helpers uw uiting, Lansink-Bluiminck wordt jaarlijks ook
bezocht door deelnemers aan het zogenaamd corsoarrangement, meerdere
schoolklassen en vele Lichtenvoordenaren.
- Plaatsing van uw logo tijdens tijdelijke acties zoals rondom de poule voor het WK en
EK-voetbal

Wij gaan graag met u om tafel om de verschillende mogelijkheden te bespreken, de kosten
zullen u verbazen!

www.lansink-bluiminck.com

Gegevens Lansink-Bluiminck
Naam

Stichting Corsogroep Lansink-Bluiminck

Adres

Heckinckstraat 5

Postcode

7131 ET

IBAN

NL 22 RABO 0160375967

Woonplaats

Lichtenvoorde

Woonplaats

Lichtenvoorde

Aantal leden 200 actieve vrijwilligers

Voor vragen:
Naam

Wilma Knippenborg

Adres

Groenling 34

Postcode

7132 EE

Telefoon

0544-376823 of 06-42011417

E-mailadres

w.knippenborg@lijbrandt.nl

www.lansink-bluiminck.com
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