
 

 

 
 
 
 
 

 

BELANGRIJKE INFORMATIE CORSOWEEKEND 

 
Openingstijden donderdag 2 t/m zaterdag 4 september 
 

Dag Aanvang plukken Aanvang steken Aanvang tikken 

Donderdag 13.00 uur 
18.30 uur 

15.00 uur 19.00 uur 

Vrijdag 08.30 uur 
13.00 uur 

09.00 uur 09.00 uur 

Zaterdag 08.30 uur  
(indien nodig) 

09.00 uur 09.00 uur  

Pauzes tussen 12.00 en 13.00 uur en tussen 17.30 en 19.00 uur 
 
Let op: tikken is toegestaan vanaf groep 8 van de basisschool! 

 
Testen voor toegang 
Van donderdag 2 t/m zondagochtend 5 september geldt in de corsotent vanaf 13-jarige 
leeftijd ‘Testen voor toegang’. Dit houdt in dat je enkel toegang krijgt tot de corsotent indien 
je één van de onderstaande testbewijzen kunt overleggen in combinatie met een geldig ID-
bewijs: 

 
- Vaccinatiebewijs (CoronaCheck-app / vaccinatieboekje); 

- Herstelbewijs (CoronaCheck-app); 

- Testbewijs (eigen zelftest die bij tent wordt afgenomen). 

Afhankelijk van het soort bewijs ontvang je een weekend- of dagbandje. Deze zijn voor 
alle corsobuurtschappen en -locaties identiek. In verband met de NIX18-regelgeving 
ontvangt iedere bouwer van 18 jaar of ouder tevens een extra polsbandje. 
 
Let op: zonder testbewijs en/of geldig legitimatiebewijs geen toegang tot de 
corsotent! 
 
Registratie van aanwezigheid in de corsotent is eveneens verplicht. Scan 
onderstaande QR-code of ga naar http://klein.zndrt.nl/.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://klein.zndrt.nl/


 

 

 
 
 
 
Corsozondag (5 september) 
De activiteiten op corsozondag vinden plaats op de bouwplaats, met uitzondering 
van festival Belle Vue. 
 

Tijdstip Activiteit Opmerking 

06.00 uur Afbreken steigers / opruimen 
tent 

EXTRA HANDJES GEVRAAGD; 
IEDEREEN KAN HELPEN! 

08.00 uur Uitrijden wagen tent Meelopen / -fietsen met 
wagen niet mogelijk! 

13.00 uur Borrelmiddag en -avond O.a. aanwezig: schermen voor 
live-registratie Omroep 
Brabant, terras, springkussen 
en meer. 
Consumpties: € 1 per stuk. 
Opgeven vooraf niet nodig. 
 

16.30 uur Groepsfoto  

17.00 uur Gezamenlijk eten Frietkar.  
Kosten voor eigen rekening; 
vooraf opgeven niet nodig. 
 

19.00 uur Festival Belle Vue (vanaf 14.00 
uur open) 

Alleen toegankelijk voor 
degene die vooraf kaartje 
hebben besteld. 

Hele dag Bezoek tentoonstellingsterrein  

 
Corsomaandag (6 september) 
 

Tijdstip Activiteit Opmerking 

11.00 uur Terrastraditie Café Den Hoek 
(blijft rest van de dag open) 

De rest van de dag kun je hier 
terecht 

14.00 uur Café Grensgeval Alleen toegankelijk voor 
degene die vooraf een kaartje 
hebben besteld. 

Hele dag Bezoek tentoonstellingsterrein  

 
We zien jullie graag de komende dagen in grote getalen in onze corsotent en rekenen 
daarbij op jullie medewerking en begrip. Voor uitgebreide informatie: www.kleinzundert.nl.  
 

Op naar een mooi Corso 2021! 
 
 

http://www.kleinzundert.nl/

