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Word vriend van Corsogroep KAVB Hillegom Haarlem e.o. 
www.corsogroephillegomhaarlem.nl 

 
Beste mensen, 
 
Corsogroep KAVB Hillegom Haarlem e.o. verzorgt al jaren een praalwagen voor het Bloemencorso van de 
Bollenstreek. De praalwagen wordt opgestoken met hyacinten, tulpen en narcissen en is voorzien van fraaie 

bloemdecoraties. Ongeveer een miljoen mensen uit binnen- en buitenland komt dit kleurige evenement 
aanschouwen. 
 
Het thema dit jaar is ‘Flowers & Fashion’’. Wij hebben gekozen voor ‘’Schaapje, schaapje, heb je witte wol’’ en 
wij willen met deze praalwagen, net als in voorgaande jaren, ook komend jaar weer goed voor de dag komen.  

 
 
Op zaterdag 23 april 2016 rijdt het Bloemencorso van de Bollenstreek weer de 40 kilometer lange route van 
Noordwijk naar Haarlem. Bent u benieuwd hoe de praalwagen eruit gaat zien? Kijk dan op onze website 
www.corsogroephillegomhaarlem.nl. Hier vindt u alle informatie over de corsogroep, het laatste nieuws, de 
totstandkoming van de praalwagen en veel leuke foto’s.  
Of volg ons op Facebook: www.facebook.com/corsogroephillegomhaarlem. 

 
Helaas hebben wij aan onze zeer enthousiaste en gemotiveerde instelling niet genoeg om ons doel te bereiken. 
Ook uw hulp hebben wij weer hard nodig. U kunt vriend worden van onze corsogroep en ons financieel 
ondersteunen!  In ruil daarvoor ontvangt u twee toegangskaarten voor de opbouwdagen en de tentoonstelling 
van de corsowagens op 20, 21 en 22 april 2016 in de Klinkenberghallen (DeLeeuw Flowerbulb Group) aan de 
Rijksstraatweg 52 te Sassenheim. 
 
Indien u besluit om onze vriend te worden, dan kunt u € 15,00 overmaken op bankrekeningnummer  
NL43RABO 0306 9004 91 van Rabobank Bollenstreek, t.n.v. Corsogroep KAVB Hillegom Haarlem e.o.,  
onder vermelding van VRIEND èn uw naam en adres. U mag natuurlijk ook een hoger bedrag overmaken. 
  
Wij hopen van harte dat u ons komend jaar zult steunen. Alvast hartelijk bedankt! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Corsogroep KAVB Hillegom Haarlem e.o. 
 
Ron Nieuwenhuizen, Pim Nieuwenhuizen, Nico van Haaster, Henk Koren, Mariëtte Breeuwer 
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