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bloemen worden voorbereid en op de wagen geprikt, de 

verlichting krijgt een laatste check en de figuratie oefent voor 

de allerlaatste keer… Jong en oud is tot diep in de nacht 

bezig om alle creaties op tijd af te krijgen voor dat ene grote 

moment! 

Terwijl ik dit schrijf heeft de presentatieavond al plaatsgevonden. 

Op deze avond, tijdens de jaarlijkse feestweek in mei, mochten 

alle corsogroepen hun idee voor dit Corso presenteren. Aan de 

hand van een maquette lichtte elke groep alvast een tipje van 

de sluier op. Ook dit jaar was het weer een avond vol inspiratie 

in een bomvolle tent; een mooi opwarmertje voor het Corso. In 

de weken daaropvolgend heb ik regelmatig een kijkje genomen 

op de verschillende bouwlocaties en ik kan je verzekeren: ook 

dit jaar bouwen onze groepen weer op ongekend hoog 

niveau! 

Genoeg gesproken, het is tijd om te ervaren. Daarom presenteer 

ik met trots het Corso Sint Jansklooster 2019. Voel, ruik, beleef, 

luister en geniet van datgene waar ons kleine dorp groot in is! 

Namens het hoofdbestuur van de Christelijke Oranje Vereniging,

Hoege Heetebrij
Voorzitter 

Als voorzitter van de Christelijke Oranje Vereniging heb 

ik de eer om een welkomstwoord tot je te richten in dit 

prachtige Corsomagazine. Inmiddels beleven we alweer 

de 51e editie van het Corso Sint Jansklooster. Ik mag 

je namens de C.O.V. van harte welkom heten in ons 

gezellige dorp. Een dorp met het nuchtere motto: ‘doe 

maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.’ Maar dat motto 

geldt niet tijdens het derde weekend van augustus!

Want dan pakken we als inwoners van Sint Jansklooster (en 

omstreken) flink uit en doen we allesbehalve gewoon. Dan 

laten we onze gigantische dahliareuzen door de straten rijden 

en maken we jou deelgenoot van iets dat buitengewoon is. En 

daar is heel wat voorbereiding voor nodig…

In september, nauwelijks een maand na het Corso, zetten de 

ontwerpers hun eerste ideeën voor het volgende Corso alweer 

op papier. Daarna wordt er een maquette gebouwd en figuratie 

uitgedacht. Ook gaan er verschillende commissies aan de slag 

om de veiligheid, techniek, catering en promotie rondom het 

Corso in goede banen te leiden. 

Als de week voor het Corso aanbreekt draagt bijna iedereen 

in Sint Jansklooster haar steentje bij om de laatste fase van 

het bouwtraject tot een goed einde te brengen. Tienduizenden 
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DE C.O.V. WIL JOU ATTENDEREN 
OP HET VOLGENDE:

Wij vragen jou om de wegen op en langs het 
parcours (Bonkenhaveweg, Molenstraat, Van 
Ommenstraat en Reesstraat) vanaf donderdag 
15 augustus 18.00 uur vrij te maken en houden 
van auto’s. Dit is nodig om het evenement in 
goede banen te leiden en om de hulpdiensten 
een vluchtroute te bieden. Ook de wegen die 
binnen het parcours vallen graag zoveel mogelijk 
vrijhouden van auto’s zodat de doorgang 
voor hulpdiensten zo makkelijk mogelijk wordt 
gemaakt. Alvast bedankt voor jouw medewerking.

Het bestuur van de C.O.V. Sint Jansklooster
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HARTEN-

DIEF

Deze twee begrippen krijgen dit jaar een extra dimensie. 
Want in nauwe samenwerking met KopjeCultuur, een 
fantastisch evenement in Steenwijk, kunnen bezoekers 
naast het Corso ook genieten van meer dan 10 
verschillende straattheaters die in Sint Jansklooster 
optreden. 

Dat dit alles wordt gecreëerd en verzorgd door een 
dorp van ‘maar’ 2500 inwoners geeft aan waar Sint 
Jansklooster groot in is. Want het vergt enorm veel 
saamhorigheid en betrokkenheid om het Corso elk jaar 
te organiseren. Ik heb dan ook grote bewondering voor 
de organisatoren, de vele vrijwilligers en uiteraard de 
inwoners van Sint Jansklooster. En ik ben niet de enige, 
want ook Talpa (SBS 6) en RTV Oost zenden dit jaar het 
Corso uit. Een mooiere kroon op het vele werk is niet 
denkbaar. 

Namens het gemeentebestuur wens ik de organisatie, 
de vrijwilligers en natuurlijk ook alle bezoekers een 
geweldig Corso toe. 

Rob Bats
Burgemeester van Steenwijkerland

Al tientallen jaren is het Corso Sint Jansklooster 
een evenement dat de harten steelt van duizenden 
toeschouwers. Reusachtige corsowagens die 
met behulp van vernuftige techniek en miljoenen 
dahlia’s fantastische creaties laten zien. Kunst en 
theater op hoog niveau! 
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DOE MEE! & MAAK KANS OP MOOIE PRIJZEN!
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DIT KUN JE WINNEN

CANON ALL-IN-ONE PRINTER SALORA ACTIECAMERA

Canon all-in-one printer: voor het printen van jouw 
allermooiste foto’s!

Salora actiecamera: maak voortaan niet alleen foto’s, 
maar leg de mooiste acties ook op film vast!

Prijs voor de professionele fotograaf Prijs voor de smartphone fotograaf

Pak je camera of smartphone en leg de dahliareuzen 
zo mooi mogelijk vast. Kies jouw favoriete foto, mail 
deze naar socialmedia@corsoklooster.nl en wie 
weet val jij in de prijzen!  

“KIEK DE 
REUZEN! ”

FOTOWEDSTRIJD CORSOGROEP THE NEXT: GEZOCHT
FOTO: YORBEN DE LANGE 
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FOTOWEDSTRIJD

HOE WERKT HET?

1. Maak foto’s van de dahliareuzen en kies de allermooiste.

2.  Stuur jouw favoriete foto voor 1 september 2019 per 
mail naar socialmedia@corsoklooster.nl (max. 1 foto per 
deelnemer).

3.  Vermeld in de mail de volgende gegevens: je voornaam, 
achternaam, woonplaats, telefoonnummer én met 
welk type camera je de foto gemaakt hebt: een (semi)
professionele camera of een smartphone.

4.  Een vakkundige jury kiest de beste ‘professionele foto’ en 
de beste ‘smartphone foto’. 

5.  Behoor je tot de prijswinnaars? Dan stellen we je persoonlijk 
op de hoogte. Je hoort dan meteen van ons wanneer en 
hoe de prijzen worden uitgereikt.

VOORWAARDEN:
• Maximaal 1 foto per deelnemer.

•  Stuur je foto vóór 1 september 
23:59 uur op.

•  Met jouw inzending geef jij 
toestemming tot redactioneel 
gebruik van de foto.

•  Over de uitslag kan niet worden 
gecorrespondeerd.

Kijk voor alle voorwaarden op 
www.corsoklooster.nl

De prijzen worden beschikbaar 
gesteld door Expert Meppel.

VOOR KIDS
OOK JIJ MAG MEEDOEN!
Zit jij op de basisschool en ben je gek op fotograferen? 
Maak dan een mooie foto van het Corso en stuur hem op 
naar socialmedia@corsoklooster.nl met vermelding van 
je voornaam, achternaam, leeftijd, woonplaats en het 
telefoonnummer waar we jou of je ouders op kunnen bereiken. 

Wie weet ben jij straks de gelukkige winnaar 
van de leuke JBL Bluetoothspeaker voor al 
jouw favoriete muziek!

CORSOGROEP OLYMPIA: ONTBERING
FOTO: LISA WINTERS
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Spreek je met Aaron, dan spreek je met een echte 
corsokenner en enthousiaste ontwerper. Ondanks 
zijn jonge leeftijd, reden er al drie wagens van zijn 
hand door de straten van Zundert. “Daarom denken 
veel mensen dat ik uit Zundert kom, maar ik kom uit 
Etten-Leur”, verklaart hij met de herkenbare tongval 
van een zuiderling. Al sinds zijn 16e is Aaron druk 
met het ontwerpen van wagens. Daarnaast is hij al 
zo’n tien jaar actief als wagenbouwer binnen het 
Zundertse Corso. 

“ONTWERPER,  
DAT BÉN JE!”

Hoewel hij een diploma ‘ruimtelijk ontwerpen’ op 
zak heeft, gelooft Aaron stellig in aangeboren 
talent: “Ontwerper dat bén je, dat zit in je bloed”. 
Het technisch inzicht verkreeg Aaron via zijn vader, 
die werkzaam is als technicus. “Daardoor heb ik 
een aardig beeld van wat wel en niet mogelijk is 
binnen het bouwproces”, legt Aaron uit. Vooral 
bij het ontwerp voor The Next kwamen deze skills 

Afkomstig uit het zuiden van het land, opgeleid tot ruimtelijk ontwerper en het brein 
achter corsowagen ‘Te Water’ van The Next. We hebben het over de 21-jarige Aaron Boot 
uit Etten-Leur. Hoe kwam hij in aanraking met het Corso Sint Jansklooster, wat wil hij 
met zijn ontwerp uitdragen en hoe hoog acht hij de kansen voor The Next?

ONTWERPER AARON BOOT:

“IK VIND HET LEUK 
OM TEGEN DE 
STROOM IN TE GAAN”
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goed van pas. “Ik had zeven weken de tijd om een 
ontwerp te maken, dus het moest snel en efficiënt 
gaan. Er was geen ruimte voor experimenten.” Deze 
korte termijn was zowel voor Aaron als corsogroep 
The Next ongebruikelijk. “Normaliter begin je een 
jaar van tevoren met het ontwerp. The Next had ook 
al een ontwerp liggen, maar dit bleek onhaalbaar. 
Vervolgens lukte het niet om in de eigen kring iets 
anders te vinden. Toen kwamen ze uiteindelijk via Ad 
de Bruin uit Zundert bij mij terecht”, verklaart Aaron.  

“The Next heeft dezelfde filosofie als ik…”
Het ontwerp dat Aaron voor The Next maakte is 
verrassend als je het vergelijkt met zijn eerdere werk. 
Meestal hebben zijn ontwerpen een conceptuelere 
inslag. “Dit keer was het de uitdaging om een stilstaand 
beeld met mens of dier tóch op een spectaculaire 
manier weg te zetten. In corsoland heerst een trend 
met veel muziek, beweging en figuratie, deze hoop ik 

te doorbreken. Ik vind het nu eenmaal leuk om tegen 
de stroom in te gaan.” Heeft hij nooit getwijfeld over 
deze, voor hem nogal ongewone, keuze? “Nee, als 
ik één ding heb geleerd is het wel dit: als je denkt 
dat het niet goed is waar je straks mee de straat op 
gaat, dan moet je het niet doen. Ik vind het tof dat 
The Next dezelfde filosofie hanteert. Ze hebben net 
zo lang gezocht totdat ze een ontwerp vonden waar 
ze volledig achter stonden!”

“IK VOORSPEL DAT 
IK REGELMATIG EEN 

NACHTJE IN SINT 
JANSKLOOSTER 
BLIJF SLAPEN..”

Een goede match dus: The Next en ontwerper Aaron 
Boot. Maar hoe blijft Aaron nauw betrokken bij het 
bouwproces terwijl hij zo’n 190 kilometer verderop 
woont? “In principe hoef ik niet continu bij het traject 
betrokken te zijn. The Next bouwt op een slimme manier; 
ze scannen het ontwerp in en bepalen alle doorsnedes 
met de computer. Dit verloopt nagenoeg foutloos. De 
laatste weken wil ik er uiteraard wel graag bij zijn. Dan 
kan ik meekijken met de details, het inschilderwerk 
en de bloemen.” Aaron gaat ervan uit dat hij in die 
periode regelmatig een nachtje zal blijven slapen in 
Sint Jansklooster. Zijn verwachtingen van de wagen zijn 
hoog. “Ik heb gezien hoe The Next bouwt en ik denk 
dat de wagen goed uit de verf komt. Op basis van de 
maquettes van andere groepen kun je natuurlijk nog 
weinig zeggen over de concurrentie, maar ik geloof dat 
ze zeker kans maken op een mooie eindscore!”

Wat vind jij van ‘Te Water?’
Check de wagen tijdens de rondgang en laat via 
Facebook of Instagram weten wat je ervan vindt met 
#TheNextTeWater.  

LINKS: AARON BOOT, RECHTS: AD DE BRUIN
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PROGRAMMA
ZA. 10.08.19
CORSOFIETSTOCHT 
Een kijkje nemen achter de schermen bij de 

corsobouwers? Dat kan! Doe mee aan de 

Corsofietstocht en trek onder begeleiding van 

een gids langs de plaatsen waar de dahliareuzen 

gebouwd worden. Om 13.00 uur starten we op 

de Bonkenhaveweg 28. Geef je kosteloos op 

via: info@corsoklooster.nl

DI. 13.08.19
JURERING STRAATVERSIERING
Van 20.00 uur tot 23.00 uur rijdt de jury rond om de 

versierde straten in en rondom Sint Jansklooster 

te beoordelen. Tijdens de jurering vindt ook een 

beoordeling van het theater in de straat plaats. De 

buurten kunnen hier een afzonderlijke prijs mee 

winnen. 

WO. 14.08.19  EN  DO. 15.08.19
HELP DE CORSOBOUWERS
Help jij onze corsobouwers met het klaarmaken van 

hun dahliareus? Je kan overal aanschuiven, ze heten 

je van harte welkom! Je herkent de bouwlocaties aan 

de grote spandoeken langs de weg. 

VR. 16.08.19
MIDDAGCORSO 
Vanaf 14.00 uur rijden de twaalf wagens over het 

parcours. Muziekkorpsen en figuratie maken het 

evenement compleet.

 

PRIJSUITREIKING 
Zorg dat je om 19:45 uur aan de Bonkenhaveweg 

bent voor de grote bekendmaking: wie gaat er dit jaar 

vandoor met de ereprijs?

AVONDCORSO 
Na het bekendmaken van de prijzen gaat de 

avondrondgang om 20.30 uur van start. Na afloop is 

er tot 02.00 uur een groot feest in de feesttent met 

medewerking van de band Melrose. 

ZA. 17.08.19
CORSOFESTIVAL & SCHUTTERSFEEST 
Vanaf 12.00 uur staan de corsowagens opnieuw in 

het dorp. Je kunt dan nog een keer genieten van de 

prachtige creaties en figuratie. Daarnaast hebben 

we in het centrum en op ons evenemententerrein 

tientallen culturele (theater)acts. Bij de feesttent is aan 

het einde van de middag het Schuttersfeest. Om 20.00 

uur start in de feesttent het grote corsobouwersfeest 

met medewerking van Perfect Showband. Ook onze 

vaste gasten van orkest Butterfly zijn van de partij. 

Tussen 20.30 uur en 21.00 uur is de prijsuitreiking van 

onder andere de figuratieprijs.

ZONDAG 18.08.19
TENTDIENST
De corsoweek van Sint Jansklooster eindigt officieel 

op zondagavond met een kerkdienst in de tent. 

‘Veelkleurige liefde’ is het thema van de tentdienst 

die om 19.00 uur begint. Voorganger is ds. Wolters 

en muzikale medewerking ligt in handen van 

muziekvereniging Soli Deo Gloria en de formatie 

‘Connected’. De dienst begint om 19.00 uur en wordt 

georganiseerd door de Raad van Kerken. 

OP VRIJDAGMIDDAG IS DE TENT 
GEOPEND ZODAT JE TUSSEN DE BEIDE 
CORSO’S EEN HAPJE KUNT ETEN.
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PRIJZEN
De Gouden Dahlia, figuratieprijs, ereprijs; wat 
houdt het precies in? En wanneer worden deze 
prijzen bekend gemaakt? Wij zetten het graag voor 
je op een rij:

1. Ereprijs
Dit is de belangrijkste en meest begeerde prijs van het 
Corso. Want welke corsobouwer wil nu niet de prijs 
voor de beste en mooiste corsowagen ontvangen? 
Een deskundige jury maakt de ereprijs vlak voor de 
avondrondgang op vrijdagavond bekend. 

2. Figuratieprijs 
Een zinderend verhaal, aansprekende acteurs en 
een hoge amusementswaarde; dat zijn aspecten 
die komen kijken bij de figuratieprijs. Maar de 
corsobouwers moeten even geduld hebben. Deze 
uitslag wordt namelijk de volgende dag, tijdens het 
corsobouwersfeest bekendgemaakt.

3. Belichtingsprijs
Verlichting is een enorme sfeermaker en kan het 
onderwerp van een wagen krachtiger naar voren 
laten komen. Het is niet voor niets dat er een speciale 
belichtingsprijs in het leven is geroepen. Ook deze 
prijs wordt tijdens het corsobouwersfeest op zaterdag 
bekendgemaakt. 

4. Gouden dahlia
Er is strijd, maar er is ook verbondenheid. Dat bewijst 
deze prijs als geen ander. De gouden dahlia wordt door 
de corsobouwers uitgedeeld aan de wagen die zij het 
allerbeste vinden. De uitreiking vindt wederom plaats 
tijdens het het corsobouwersfeest.   

5. Publieksprijs
En dan is er natuurlijk de publieksprijs. Corsobouwers 
zijn vaak enorm blij met deze prijs, omdat dit hét bewijs 
vormt dat ze hun belangrijkste doelgroep, de bezoeker, 
hebben weten te overtuigen. Wil jij ook je stem 
uitbrengen? Kijk dan snel op pagina 17! De uitslag 
wordt bekendgemaakt tijdens het corsobouwersfeest 
op zaterdag.
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WORD LID 
VAN DE C.O.V.

Ben je een trouwe bezoeker van het Corso in Sint 
Jansklooster? Draag je het Corso een warm hart toe? 
Word dan lid van de Christelijke Oranje Vereniging. 
Zo steun je het Corso en profiteer je zelf van diverse 
voordelen!

PRIJZEN LIDMAATSCHAP:

•  Volwassenen 18 jaar en ouder  € 12,50
 automatische incasso

•  Kinderen 4 t/m 17 jaar  € 7,00
 automatische incasso

Meer info: www.corsoklooster.nl/lid-worden.

VOORDELEN:

1. Vrije entree tijdens het middag- en avondcorso.
2. Vrije entree tijdens het Corsofestival op zaterdag- 
 middag.
3. Vrije entree feesttent op vrijdagavond en zaterdag-
 avond.
4. Entreebewijzen worden thuisbezorgd.
5. Gratis corsomagazine.
6.  Vrije deelname aan bijna alle activiteiten die de 

C.O.V. organiseert. Denk bijvoorbeeld aan de 
Theaterwandeltocht of de activiteiten tijdens de 
feestweek in mei, zoals de bingo, Klooster culinair 
en het volleybaltoernooi. 

HOE WORD JE LID? 
Ga naar www.corsoklooster.nl/lid-worden

& STEUN HET CORSO!
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afspraak is afspraak

Bats uitzendburo verbindt en zorgt voor onderlinge 
samenwerking tussen lokale ondernemers en  

werkzoekenden. 

Wij bieden u de mogelijkheid arbeidskrachten in  
te schakelen op uitzendbasis of via detachering. 

Bats uitzendburo zorgt voor de werving &  
selectie, administratie en salarisuitbetaling.

Vakkundige en gespecialiseerde medewerkers binnen de 

• agrarische sector 
• groenvoorziening

• grond- weg- en waterbouw 

Bats uitzendburo is altijd op zoek naar  
gemotiveerde en vakkundige medewerkers  

binnen de agrarische sector, groenvoorziening  
en grond- weg- en waterbouw. 

 Bats 
voor een

persoonlijke 
aanpak 

Ronald Visser 
06 52 77 75 11

rvisser@batsuitzendburo.nl

Jaap Room
06 51 80 52 32

jroom@batsuitzendburo.nl www.batsuitzendburo.nl

kinderopvang J/M

advies
en bemiddeling
in kinderopvang

J/M KINDEROPVANG IS ER OOK VOOR U

Wij bestaan uit een klein team van 3 medewerksters en kunnen daarom efficiënt werken en 
goed overleggen. Onze medewerksters zijn ingedeeld in werkrayons.

Wij zijn niet de grootste, maar wel meedenkend en ruimdenkend.
Wij gaan elke uitdaging aan om tot een goede opvangrelatie te komen.
Wij streven naar een optimale dienstverlening.

Wilt u informatie ontvangen of u vrijblijvend 
inschrijven als vraagouder of gastouder? 
Neem dan contact met ons op.

J/M kinderopvang te Vollenhove. 
Tel:  0527-245611 
Of mail naar hilda@jm-kinderopvang.nl 
Voor meer info kunt u ook kijken op 
www.jm-kinderopvang.nl
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STEM VOOR DEPUBLIEKS-PRIJS& MAAK KANS OP EENVERWENARRANGEMENT 

* Deelnamevoorwaarden: • De kosten bedragen 80 cent per uitgebrachte stem plus de kosten voor 
het gebruik van je mobiele telefoon • De minimale leeftijd voor deelname is 16 jaar • Je kunt stemmen op 16 

en 17 augustus • De winnaar van het verwenarrangement wordt op 5 oktober gebeld.

Dit doe je door “corso<spatie> 
nummer” te sms-en naar 4411.*

OORDEEL ZELF OVER
DE KWALITEIT VAN DE
CORSOWAGENS EN 
STEM OP JOUW FAVORIET!

NAAM CORSOGROEP TITEL CORSOWAGEN TEKST SMS-BERICHT

The Next Te Water corso 1

Symboliek Conclaaf corso 2

PODB c.q. De Brekers Souk corso 3

Olympia Ukai corso 4

Gaos Reusachtig corso 5

Fun Fun Dagelijks Brood corso 6

Deurgoan Motor corso 7

Hebbes Barbier corso 8

Forza Gnomonica corso 9

Kluitenberg Backpacker corso 10

Alliance Marionetten corso 11

After Nero’s Hollands Goud corso 12

HET VOLLEDIGE VERWENARRANGEMENT WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:
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Rosanne van Benthem is samen met Annelies Rook 
actief binnen het cateringteam van corsogroep 
Fun Fun. Ze is al van jongs af aan bij de catering 
betrokken en kan er álles over vertellen: 

“Aan het begin van het seizoen starten we met het 
schoonmaken van de keuken. Dan kopen we meteen 
de eerste boodschappen, zoals frisdrank, snacks en 
koeken. De corsoweek is het drukst, maar tussendoor 
moet er ook het nodige geregeld worden. Denk aan 
het verzorgen van koffie en een eventuele lunch 
voor de mensen op de bloemenvelden. Of aan de 
presentatieavond waarop het ontwerp aan de groep 
wordt gepresenteerd, dan wil je mensen ook iets lekkers 
te eten en drinken aanbieden.”

Met grote karren door de supermarkt
De boodschappen doen de dames grotendeels met 
z’n tweeën. Annelies: “We hebben twee vaste adressen 
waar we naartoe gaan. Bij de ene supermarkt kunnen we 
voor de corsoweek bestellen dus dat scheelt een hoop 
gesjouw met karren. Bij de andere supermarkt gaan 
we nog ouderwets met winkelwagens door de winkel. 
Gelukkig kunnen we de frisdrank rechtsreeks uit het 
magazijn meenemen. Anders is het voor de winkelier ook 
niet te doen; dan kan ‘ie meteen weer schappen vullen.” 

Jeugd helpt ook mee
De dames krijgen regelmatig hulp van de jeugd. 
Annelies: “Die helpen vaak met sjouwen. Dat vinden 
ze leuk en zo kunnen ze alvast kennismaken met 
de cateringwerkzaamheden.” Op die manier rolde 
ook Rosanne in ‘het vak’: “Mijn moeder was vroeger 
verantwoordelijk voor de catering bij Fun Fun, samen 
met mijn vader en nog enkele leden. Ik ging vaak mee 
om te helpen.” Annelies is via haar man bij Fun Fun 
terecht gekomen: “Net als Rosanne hou ik van regelen 
en organiseren, dus deze taak past perfect bij mij.” 

“HET IS HEEL DRUK, 
MAAR WEL HEEL 

LEUK!”
Ieder doet wat
De dames hoeven het gelukkig niet alleen te doen. 
Integendeel; ze hebben hulp van een compleet 
cateringteam. Annelies: “Elk jaar maken we een 
keukenrooster. Daarop staat precies aangegeven wie er 
in de keuken staan en wat er geregeld moet worden. 
Tijdens de corsoweek staan er vaak zo’n 6 mensen per 
dagdeel op het rooster. Bijna alle vrouwen die bij de 

DE DAMES 
VAN DE CATERING
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wagen rondlopen hebben wel eens cateringdienst.” Dit 
lijkt traditioneel; de vrouwen in de keuken, de mannen 
aan het wagenbouwen, maar het is volgens Annelies 
vooral praktisch. “Sommige mannen zouden het best 
leuk vinden om in de catering te helpen, maar er ligt vaak 
ander specialistisch werk voor ze...” Het cateringteam 
hoeft het gelukkig niet allemaal zelf te doen. Ze krijgen 
veel steun van de mensen thuis. “Pannenkoeken 
bakken, broodjes smeren, grote pannen met nasi 
maken; ze doen het allemaal. Wij hoeven het alleen nog 
maar op te halen en uit te delen”, aldus Rosanne. 

Goed opletten
Net als bij het wagenbouwen zelf, is het ook binnen de 
catering opletten geblazen. “Iemand die een half uur 
geleden niets wilde drinken kan daarna wel weer zin 
hebben. Sla je hem over omdat hij toch niets wou, dan 
bestaat de kans dat hij zelf gaat lopen. Als meerdere 
mensen dit tegelijk doen, wordt het veel te druk en haal 
je ook de snelheid uit het bouwproces.”  Het berekenen 
van de juiste hoeveelheden eten en drinken komt ook 
tamelijk precies. Annelies: “Een paar jaar geleden 
hebben we ons flink vergist. Toen hadden we te weinig 
eten op donderdagavond. Dit kwam waarschijnlijk door 
de verplaatsing van het jeugdcorso, waardoor er veel 
meer mensen kwamen helpen.” Maar gelukkig is het 
ook wel eens andersom. Rosanne: “Vorig jaar hadden 
we juist heel veel pannenkoeken over, maar dat vond 
niemand erg. Daar konden we ’s nachts ook nog van 
genieten.”

Een echte corsobouwer?
Voelen de dames zich ook écht corsobouwer in deze 
rol? Annelies ervaart dit niet zo: “Ik zie mezelf echt als 
ondersteunend. Ik vind het leuk om op deze manier 
betrokken te blijven en probeer er ook zo vaak mogelijk 
te zijn, maar ik ben niet zo’n fanatieke corsobouwer als 
mijn man. Dat zou ook niet kunnen, want we hebben ook 
een peuter van 2,5 jaar thuis rondlopen.” Voor Rosanne 
ligt dit ietsje anders: “Ik ben echt opgegroeid bij Fun 
Fun, dus ik weet niet beter. Zodra de mogelijkheid er 
is, zit ik ergens te foamen. Gelukkig is daar ook ruimte 
voor. Als je tijdens de corsoweek net even een mooi 
stuk aan het knippen bent, is er altijd wel iemand 
anders die je cateringdienst even wil overnemen. Zo 
helpen we elkaar.” 

“JE MOET 
NIET TEVEEL 

COMPLIMENTEN 
VERWACHTEN, 
HET HOORT ER 
GEWOON BIJ.” 

En na het Corso?
En dan, na dat éne grote weekend in augustus is het tijd 
om de boel op te ruimen en schoon te maken. Rosanne: 
“Vooral het schoonmaken van de keuken is een hoop werk, 
met al die vettigheid van het frituren. Daarnaast zijn we 
een flinke tijd zoet met het terugbrengen van de flessen. 
Meestal mogen we ze in grote zakken meenemen en 
dan direct tellen en in de bak gooien bij de supermarkt. 
Soms kan dit niet, dan sta je urenlang voor het apparaat.” 
Gelukkig is er altijd jeugd die het leuk vindt om tussendoor 
wat flessen weg te brengen. “Dat scheelt aan het eind een 
hoop werk!” aldus Rosanne. 

Als je dit alles hoort of leest kun je bijna niet om de 
gedachte heen: de dames van de catering zijn vast het 
meest geprezen binnen de groep. Maar is dat ook zo? De 
dames kijken elkaar even zijlings aan: “Ach, ze zijn echt 
wel blij met ons, maar het blijven ook gewoon nuchtere 
corsobouwers. Als het goed is, is het goed. Je moet niet 
teveel complimenten verwachten”, sluiten ze lachend af. 



BELANGENBEHARTIGING

PARKMANAGEMENT 

KENNIS DELEN

NETWERKEN

WWW.BCSTEENWI JKERLAND .NL



 Materieelverhuur 

 Steigerbouw

 Toiletservice 

 Evenementen

 Locatieverhuur

 Valbeveiliging 

 Klimaatbeheer 

 Bouw- en personenliften 

 Bouwplaatsinrichting 

Snel & 
servicegericht

voor professional 
en particulier

0900 7474747
sijperdaverhuur.nl 
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GAOS BESTAAT 10 JAAR

VAN SCHETS OP EEN BIERVILTJE 
TOT SERIEUZE KANSHEBBER
Wat begon met een schets achterop een bierviltje, is 
uitgegroeid tot een volwaardige corsogroep die dit 
jaar alweer haar 10-jarige jubileum viert. Maar wat 
heeft de groep in 10 jaar geleerd, wat willen ze met 
het ontwerp van dit jaar uitdragen en hoe weten ze 
toch telkens die bijzondere sponsoren aan zich te 
verbinden?

“Na de prijsuitreiking waren we alles weer vergeten”
“Op een avond met wat vrienden schetsten we uit de 
losse pols een tekening achterop een bierviltje. Vervolgens 
mailden we de C.O.V. met de mededeling: ‘wij willen 
meedoen met het Corso en dít is ons ontwerp’”, zo 
vertelt Robbert Heetebrij over het begin van corsogroep 
GAOS. Robbert is een van de oprichters en vanaf het 
begin nauw betrokken bij GAOS. Hij vertelt er lachend 
over, maar de eerste deelname van GAOS aan het Corso 
verliep allesbehalve soepel. Robbert licht toe: “De C.O.V. 
vroeg nog: ‘weten jullie het wel zeker?’ Achteraf gezien 
is dat ook niet zo gek, we hadden totaal geen ervaring in 

het bouwen van een eigen wagen. We kwamen allemaal 
bij andere corsogroepen vandaan en aan bouwervaring 
ontbrak het ons niet, maar de samenwerking is een heel 
ander verhaal. Op dat moment leer je je vrienden pas echt 
goed kennen.” Ondanks de moeilijke start kreeg GAOS dat 
eerste jaar de 7e prijs. “Een ander zou zeggen: ‘niet slecht, 
voor een eerste keer’, maar voor ons voelde het bijna als de 
ereprijs”, vertelt Robbert. “Na de prijsuitreiking waren we alle 
strubbelingen direct vergeten”, voegt hij er lachend aan toe.

“DAN PAS LEER JE 
JE VRIENDEN ÉCHT 

GOED KENNEN!” 
Slimmer bouwen 
Na het eerste jaar ging de groep hard aan de slag om 
meer routine in het bouwproces te krijgen. Robbert: “Het 
eerste jaar deden we gewoon wat nodig was en waren we 
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nog niet zo georganiseerd. In de jaren daarna pakten we 
het proces steeds constructiever aan. Iedereen kreeg een 
vaste functie, we maakten duidelijke afspraken en schaften 
betere apparatuur aan.” Deze nieuwe constructieve aanpak 
wierp zijn vruchten af, want de groep begon langzamerhand 
te groeien. “We zijn begonnen met 12 mensen en nu zijn we 
met 17. Natuurlijk zijn we ook wel wat mensen kwijtgeraakt, 
maar zo gaat dat nu eenmaal bij een corsogroep”, vertelt 
Robbert. “Er zijn er in ieder geval meer bijgekomen dan dat 
er weg zijn gegaan”, lacht hij. 

Gevaarlijk dicht bij de top drie
Het stijgende ledenaantal was niet het enige positieve 
resultaat voor de jonge corsogroep. Na een aantal jaren 
als ‘goede middenmoter’ wist GAOS in 2016 de vierde prijs 
te bemachtigen. “’In het vizier’ was echt een hoogtepunt 
voor ons als groep”, vertelt Robbert. “De eerste reacties 
toen we het dorp binnenreden waren al veelbelovend”, 
vervolgt hij enthousiast. “De prijsuitreiking ’s avonds was 
zenuwslopend, maar toen we hoorden dat we vierde 
waren geworden was er een enorme ontlading. Dat je als 
‘nieuweling’ – dat etiketje raak je eigenlijk nooit kwijt –  tóch 
gevaarlijk dichtbij de top drie kan komen is een prachtige 
beloning voor al het harde werk. We hadden het totaal niet 
verwacht, maar wel gehoopt natuurlijk!” Het mooie resultaat 
leverde meteen een boost voor het volgende corsojaar op. 
“Als je altijd het gevoel hebt ergens tegenop te moeten 
boksen, dan is het soms moeilijk om de motivatie te 
vinden”, legt Robbert uit. Maar met het mooie resultaat uit 
2016 op zak, besloot de groep om minder bezig te zijn met 
hoe groot de wagen moest worden en meer vanuit het idee 
te gaan denken. “Met een mooi ontwerp kan je ver komen, 
dat bewijst ‘in het vizier’ wel.” 

Uitpakken
Omdat GAOS voor de 10e keer meedoet aan het Corso wil 
de groep dit jaar extra uitpakken. Robbert: “Met het ontwerp 
van dit jaar grijpen we terug op het succes van 2016. Toen 
bestond het ontwerp van de wagen uit één groot beeld van 
drie soldaten die hun geweren in de aanslag hadden. Met 
dat ontwerp in ons achterhoofd bedachten we ‘Reusachtig’, 
waarbij we drie grote walvissen op ware grootte door de 
straten willen laten ‘zwemmen’.” Als het allemaal gaat 
lukken dan wordt dat een fantastisch mooi gezicht, waarbij 
we natuurlijk hopen op dezelfde enthousiaste reacties van 
het publiek én de jury.” 

“GEWELDIG OM ZO’N 
GROTE PARTIJ ALS 

IFAW ENTHOUSIAST 
TE MAKEN VOOR JE 

WAGEN.”

Nieuwe hoofdsponsor IFAW
GAOS is een aantal jaar geleden begonnen met het 
aantrekken van bedrijven die iets te maken hebben met 
het onderwerp van de wagen. Robbert legt uit: “Ik verzamel 
een aantal bedrijven die een connectie hebben met ons 
onderwerp, schrijf ze aan en probeer op die manier nieuwe 
sponsoren aan te trekken.” Dat was in 2017 een groot 
succes, toen ondernemer en barista Ron de Wit tijdens 
het Corso voorop de wagen van GAOS stond om het 
publiek het achtergrondverhaal van koffie te vertellen. Ook 
dit jaar schreef GAOS meerdere organisaties aan en zo 
kwamen ze in contact met IFAW. Robbert licht toe: “IFAW 
reageerde enthousiast, we zijn erheen gegaan en hebben 
ze als hoofdsponsor aan onze wagen kunnen verbinden.” 
GAOS is blij en vereerd met deze grote internationale 
dierenbeschermingsorganisatie als hoofdsponsor. “Het is 
geweldig als je zo’n grote partij enthousiast kunt maken 
voor je wagen, dat geeft je als groep extra motivatie om er 
echt iets moois van te maken”, sluit Robbert enthousiast af. 
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Uitgepuzzeld? Geef de oplossing door via www.woordencreatie.nl/puzzelactie 
en maak kans op een echte corsopuzzel van 500 stukjes! 

Deze puzzelactie werd mogelijk gemaakt door
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Halleweg 14
8326 AP 
St. Jansklooster

Glaszetbedrijf 
D. van Dalen B.V.

T 0527-245922
M 06-23976320
F 0527-245326

Glasvezel. 
Nu ook bij jou in 
Sint Jansklooster
Samen klaar voor de toekomst

Wij zijn Glasvezel buitenaf en willen graag glasvezel aanleggen in de dorpen 
en een aantal steden in Steenwijkerland. Want met glasvezel ben je klaar 
voor de toekomst! De komende maanden voeren we campagne bij jou in 
Sint Jansklooster. Als 40% van de bewoners zich vóór 30 september 
2019 aanmeldt, komt er daadwerkelijk glasvezel! 

      

Voordelen van glasvezel

Klaar voor 
de toekomst

Supersnel en 
stabiel internet

Upload =
download

Waar voor 
je geld
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Een Arabische marktkraam, Japanse visjagers en een 

oer-Hollandse kaasmakerij; zo maar een greep uit de 

onderwerpen van het prachtige bloemenspektakel 

dat straks aan je voorbijtrekt. 

Wil je weten wat de wagens precies uitbeelden en ben 

je benieuwd naar de achterliggende betekenis? Op 

de komende pagina’s lichten de twaalf deelnemende 

corsogroepen alvast een tipje van de sluier op. Welke 

wagen spreekt jou het meest aan? Oordeel zelf en 

stem mee voor de publieksprijs!  
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LELYSTAD AIRPORT
CORSOGROEP: E. LOK
ONDERWERP 2018: “WAT ZIE IK?” (1E PRIJS ALLEGORISCH)

Op deze wagen is ons mooie natuurgebied De Wieden afgebeeld. In dit gebied is het 
elk jaar tijdelijk slecht vertoeven vanwege mietsen en muggen. Wellicht een grotere 
plaag krijgen we van laag overvliegende vliegtuigen boven ons mooie natuurgebied.

Dit is de enige allegorische 

corsowagen die aan je voorbijtrekt. 

Door deze creatie het spits af te laten 

bijten, hoopt de organisatie je te laten 

zien hoe het Corso Sint Jansklooster 

ooit begonnen is.
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01 TE WATER
300.000 BLOEMEN  |  ONTWERP: AARON BOOT

CORSOGROEP: THE NEXT
WWW.CORSOGROEPTHENEXT.NL

ONDERWERP 2018: “GEZOCHT” (2E PRIJS)

corsogroepthenextCorsogroepTheNext @thenextcorso

THE NEXT - GEZOCHT
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Vivan duikt ook
graag in uw cijfers!

EMMELOORD | KAMPEN | URK | SINT JANSKLOOSTER | Tel. 0527-684600 | www.vivan.nl Je kan beter ondernémen

Met een frisse kijk op ondernémen is Vivan accountants - adviseurs 
een regionaal, kleurrijk en levendig accountantskantoor. 

Vanuit een diepgewortelde basis ligt onze kracht in het ontzorgen. Of het nu gaat 
om fi scale, juridische of personele vraagstukken, wij duiken graag met u de diepte 
in, om zo het beste uit uw onderneming naar boven te halen.

Gaat u met ons de uitdaging aan? Neem dan 
vrijblijvend contact met ons op en kom eens
langs op één van onze kantoren.

Sint Jansklooster | T: 0527-245566 | info@drogtprs.nl | www.drogtprs.nl

LEVERING EN 
MONTAGE VAN 

SIGNSYSTEMEN

VRIENDEN VAN HET CORSO

Gert Hansman
06 509 563 26

g.hansman@home.nl
www.gerthansman.com

Schaarweg 27,
Sint Jansklooster

Adv A5.indd   1 04-04-2013   16:56:04

Adv A5.indd   1 04-04-2013   16:56:04

VOF
Schrootverwerking



CORSOMAGAZINE 2019 31

02 CONCLAAF
200.000 BLOEMEN  |  ONTWERP: LEON ROOK

CORSOGROEP: SYMBOLIEK
WWW.CORSOGROEPSYMBOLIEK.NL

ONDERWERP 2018: “SCHOKGOLF” (8E PRIJS)

Opgesloten.
In een ruimte.

Opgesloten.
In gedachten.

Voor het maken van een keuze.
De juiste keuze.

In conclaaf.

03 SOUK
320.000 BLOEMEN  |  ONTWERP: RICK VAN DER LINDEN

CORSOGROEP: PODB C.Q. DE BREKERS
WWW.FACEBOOK.COM/PLAKOPDIEBLOEME

ONDERWERP 2018: “SOCIAL MEDIA” (6E PRIJS)

Dwalend met uw ogen langs zijn kraam met verkoopwaar
Valt uw oog op dat ene product.
Onbedoeld trekt zijn blik uw aandacht,
Gaat u de prijsonderhandeling aan?

SymboliekCorso @symboliekcorso symboliekcorso

plakopdiebloeme @PodBcqdeBrekers podbcqdebrekers
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VRIENDEN VAN HET CORSO

WWW.CORSOKLOOSTER.NL

HIER HAD UW ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!

WILT U ADVERTEREN IN HET CORSOMAGAZINE VAN 2020?
Neem dan contact op via advertentie@corsoklooster.nl

Tel. +31 (0)643275026

Wij zoeken

OPERATORS &
TECHNICI

www.topfresh.nl
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HIER HAD UW ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!

WILT U ADVERTEREN IN HET CORSOMAGAZINE VAN 2020?
Neem dan contact op via advertentie@corsoklooster.nl

corsogroepolympiaCorsogroep Olympia @OlympiaSJK

04 UKAI
350.000 BLOEMEN  |  ONTWERP: WILJAN VAN DER LINDE EN GEZIENUS BRUINING

CORSOGROEP: OLYMPIA
WWW.CORSOGROEPOLYMPIA.NL

ONDERWERP 2018: “ONTBERING” (4E PRIJS)

Het is nacht. In Japanse wateren kabbelt al eeuwenlang een traditie voort.
Houten vlot en lonkend vuur vertellen het verhaal van de Ukai.
Vissen met behulp van geboren jagers, aangelijnd om de vangst te delen.
Een unieke samenwerking tussen mens en dier om samen te overleven.
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GAOS - MEESTERLIJK

FUN FUN - GOUDZOEKER
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CorsogroepFunFun @GroepFunFun Corsogroepfunfun

05 REUSACHTIG
250.000 BLOEMEN  |  ONTWERP: ROBBERT HEETEBRIJ

CORSOGROEP: GAOS
WWW.FACEBOOK.COM/CORSOGROEPGAOS

ONDERWERP 2018: “MEESTERLIJK” (11E PRIJS)

Aanschouw deze prachtige reuzen uit de oceaan, 
die vandaag aan u voorbijzwemmen. 

06 DAGELIJKS BROOD
400.000 BLOEMEN  |  ONTWERP: CORSOGROEP FUN FUN

CORSOGROEP: FUN FUN
WWW.CORSOGROEPFUNFUN.NL

ONDERWERP 2018: “GOUDZOEKER” (1E PRIJS)

Achter de geur van versgebakken brood
Wordt het werk gedaan, dag in dag uit, in het ritme van de week
Om te eten, om te leven

Voor brood op de plank
Dagelijks

groepGAOS @GroepGAOS
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SPONSORS

Slump Catering & Events
Het Rister 11 | 8314 RD Bant | 0527 27 43 27 | welkombijslump.nl

 Paramaribo Nijverdal 

Samen sterk in waterwerk! 

St. Jansklooster 

Van der Graaf
Power Transmission Equipment

Voorpoort 4
8325 CM

Vollenhove

www.bloemisterijhalma.nl
0527-241456
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Bloemisterij Halma

NO ORDINARY CUSTOM SHIPYARD

www.rookbedrijfskleding.nl

ZWARTSLUIS

Bedrijfskleding
Veiligheidsmiddelen
Veiligheidsschoeisel
Passervice op locatie
Bedrijfslogo service
Bedrukken + Borduren 
Kledingbeheer systeem
Wasservice
Opleidingen 
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corsogroephebbesCorsogroep Hebbes @GroepH

08 BARBIER
150.000 BLOEMEN  |  ONTWERP: GROEP HEBBES EN ROBBERT HEETEBRIJ 

CORSOGROEP: HEBBES
WWW.FACEBOOK.COM/CORSOGROEPHEBBES

ONDERWERP 2018: “SCHILDEREN MET BLOEMEN” (12E PRIJS)

I’m a man
I spell    M-A-N…man
I have a beard
I’m a man
I spell   M-A-N…man
I’m going to the bar
I’m a man
I spell   M-A-N…man

@deurgoan corsogroepdeurgoanCorsogroepDeurgoan

07 MOTOR
200.000 BLOEMEN  |  ONTWERP: GEZIENUS BRUINING 

CORSOGROEP: DEURGOAN
WWW.FACEBOOK.COM/CORSOGROEPDEURGOAN

ONDERWERP 2018: “KATHEDRAAL” (10E PRIJS)

Dopmoer, houtdraadbout, noodschakel…

U ziet misschien een stapel bouten en moeren, maar het kan zo veel meer zijn.  
 
Een klein beetje fantasie maakt de wereld zo veel leuker.  

… Ik zie een motor!  
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FORZA - GALAXY

KLUITENBERG - OKTOBERFEST
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@CorsogroepForzaWagenbouwersgroepForza

09 GNOMONICA
185.000 BLOEMEN  |  ONTWERP: FORZA I.S.M. GEZIENUS BRUINING

CORSOGROEP: FORZA
WWW.FACEBOOK.COM/WAGENBOUWERSGROEPFORZA

ONDERWERP 2018: “GALAXY” (7E PRIJS)

De tijd waarnemen met behulp van de zon?
Eén eeuwenoud instrument met een tijdloos karakter.
De zonnewijzer.

Eén wetenschap die studie maakt van zonnewijzers.
Studie op wetenschappelijk, astronomisch en artistiek niveau:
‘’GNOMONICA’’ 

corsogroepkluitenbergCorsogroep Kluitenberg @kluitenberg1

10 BACKPACKER
180.000 BLOEMEN  |  ONTWERP: HENK VAN DER LINDE EN WILJAN VAN DER LINDE

CORSOGROEP: KLUITENBERG
WWW.CORSOGROEPKLUITENBERG.NL

ONDERWERP 2018: “OKTOBERFEST” (9E PRIJS)

We weten niet waar we naartoe gaan, maar we zijn onderweg…
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ALLIANCE - AZTEEKSE KRIJGERS

AFTER NERO’S - TYPISCH
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11 MARIONETTEN
300.000 BLOEMEN  |  ONTWERP: ALLIANCE

CORSOGROEP: ALLIANCE
WWW.FACEBOOK.COM/WAGENBOUWERSGROEPALLIANCE

ONDERWERP 2018: “AZTEEKSE KRIJGERS” (5E PRIJS)

Oud en versleten 
Iedere keer weer hetzelfde kunstje vertonen…
Aangedreven door dwangarbeiders, onder leiding van een markante baas.

Wie heeft er eigenlijk de touwtjes in handen?!

@Alliance2007 wagenbouwersgroepallianceWagenbouwersgroepAlliance

AfterNero’s @AfterNeros1

12 HOLLANDS GOUD
250.000 BLOEMEN  |  ONTWERP: AFTER NERO’S I.S.M. JAAP SPANS EN HENK VAN DER LINDE

CORSOGROEP: AFTER NERO’S
WWW.AFTERNEROS.NL

ONDERWERP 2018: “TYPISCH” (3E PRIJS)

Het gerammel van de melkbussen, 1 voor 1 komen ze de fabriek binnen.

Vandaag laten wij u het authentieke proces van kaasmaken zien. 
Het product dat de wereld veroverde als “Hollands Goud”. 

afterneros
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Muziekkorpsen en dweilorkesten zorgen voor 
een feestelijke sfeer op en rond het parcours. 
Ook dit jaar selecteerden we topkorpsen uit 
binnen én buitenland om te zorgen voor muzikaal 
vermaak. 

MIDDAGCORSO
•  SDG Sint Jansklooster
•  CALYPSO Performance Ensemble Zwevegem (BE)

MUZIEKKORPSEN
SFEERMAKERS TIJDENS HET CORSO

AVONDCORSO
•  Vollenhoofsch Fanfare Vollenhove
•  Christelijk Fanfarekorps Irene Hasselt (NL)
•   CALYPSO Performance Ensemble  

Zwevegem (BE)

VOORAFGAAND AAN HET AVONDCORSO 
TREDEN DE VOLGENDE DWEILORKESTEN OP:
•  Enser Blaaskapel Ens
•  Blaaskapel de Notenkrakers Hasselt (NL)
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NAAM CORSOGROEP TITEL CORSOWAGEN UITSLAG 2018 UITSLAG PUNTEN

E. Lok Lelystad Airport Allegorisch 1

The Next Te Water 2

Symboliek Conclaaf 8

PODB c.q. De Brekers Souk 6

Olympia Ukai 4

Gaos Reusachtig 11

Fun Fun Dagelijks Brood 1

Deurgoan Motor 10

Hebbes Barbier 12

Forza Gnomonica 7

Kluitenberg Backpacker 9

Alliance Marionetten 5

After Nero’s Hollands Goud 3

SCHRIJF MEE MET 
DE UITSLAG | 2019
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MAAK PLAATS VOOR
WILDE BLOEMEN

KOM OOK IN ACTIE! 
Vraag je gratis bloemenpakket aan via nm.nl/actiepakket

Vond je het leuk om te lezen?

           Bekijk al ons werk op www.woordencreatie.nl

Samen werkten wij met veel
plezier aan dit Corsomagazine!
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EEN EVENEMENT 
VAN VRIJWILLIGERS!
DE ORGANISATIE SCHAT DAT ZO’N TWEEDUIZEND MENSEN OP WAT VOOR 
MANIER DAN OOK BIJ HET CORSO SINT JANSKLOOSTER BETROKKEN ZIJN. 
EN DAT ZIJN BIJNA ALLEMAAL VRIJWILLIGERS.

Een Corso zonder vrijwilligers 
is niet denkbaar. Daarom willen 
wij hen graag bedanken voor de 
fantastische inzet. Een aantal 
mensen willen we extra onder de 
aandacht brengen:

•  Gemeente Steenwijkerland
•  Politie en brandweer
•  EHBO
•  Familie Van der Linde voor het beschikbaar stellen van de 

opslagschuur
•  De juryleden van het Corso
• Alle corsobouwers en helpende handen

CORSOKLOOSTER.NL
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CORSO SINT JANSKLOOSTER

BEDANKT
DE VOLGENDE BEDRIJVEN / INSTELLINGEN VOOR HUN STEUN!

PREMIESPONSORS

Coop Hobma Sint Jansklooster

Glaszetbedrijf D. van Dalen Sint Jansklooster

Bouw en Timmerbedrijf E. Lassche Sint Jansklooster

Autobedrijf Oldenijens Sint Jansklooster

Drogt Print en Reclamesystemen Sint Jansklooster

Natuurmonumenten Wanneperveen

Bats Uitzendbureau Nijensleek

Adri Voerman Kunststof Rijplaten Nijensleek

Glasvezel buitenaf Almelo

Rietman Landbouw Hasselt

Slump catering & events Bant

SUBSPONSOR

J/M Kinderopvang Sint Jansklooster

Restaurant Seidel Vollenhove

Ruigenhof Bed & Breakfast Sint Jansklooster

SPONSORS

Rook Pijpleidingbouw B.V. Sint Jansklooster

Camping en Chaletpark Heetveld Sint Jansklooster

Café Het Wapen van Utrecht Sint Jansklooster

Rietdekkersbedrijf E.W. ter Meer Sint Jansklooster

Installatiebedrijf Boxum B.V. Vollenhove

Team 2 Vollenhove

Autobedrijf van Beek Vollenhove

Van der Graaf B.V. Vollenhove

Bloemisterij Halma Vollenhove

Royal Huisman Shipyard B.V. Vollenhove

Bouwbedrijf G.Rook Vollenhove

Vivan Accountants Adviseurs Urk

Weidevol Zwartsluis

Hotel Zwartewater  Zwartsluis

PARTNERS

BELANGENBEHARTIGING

PARKMANAGEMENT 

KENNIS DELEN

NETWERKEN

WWW.BCSTEENWI JKERLAND .NL
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VRIEND VAN HET CORSO

Hansman Installaties Sint Jansklooster

Aannemersbedrijf Jac. De Olde B.V. Sint Jansklooster

Bouwbedrijf J. Spans Sint Jansklooster

Mypai Yachtpainting Consultans Sint Jansklooster

G. Hansman Glas- en Timmerwerken Sint Jansklooster

Mini Camping Molsbongerd Sint Jansklooster

Loonbedrijf B. Smit Sint Jansklooster

Autorijschool Boeve Sint Jansklooster

Veehandel J. Driesen v.o.f. Sint Jansklooster

Schrootverwerking Jacob v/d Linde Sint Jansklooster

Multimate Vollenhove Vollenhove

Bakkerij Houtsma Vollenhove

Mekong Vollenhove

Winters Juwelier Vollenhove

Slagerij Heetebrij Vollenhove

Dier All-In Vollenhove

Van Benthem Diervoeders Vollenhove

Restaurant/Bar Saantje Vollenhove

Garage Winters Vollenhove

Rook Bedrijfskleding Zwartsluis

R & S Techniek Genemuiden

B + B Personeelsdiensten Genemuiden

Camping Boschwiede Wanneperveen

Tioga Tours Zwolle

DONATEURS

Astrids Haarmode Sint Jansklooster

E. J. Sinke Praktijk H.B.F. Sint Jansklooster

Klauwverzorging Johan Bakker Sint Jansklooster

Veehandel L. Naberman Sint Jansklooster

Heetebrij Administraties Sint Jansklooster

V.V.A.D. Driesen Vollenhove

Holweg Mode- en Pasvormschoenen Vollenhove

Laveno Vollenhove

De Echte Groenteman Dragt Vollenhove

Multimate Vollenhove Vollenhove

Drok Decorette Hubo Vollenhove

Lok Installatietechniek Vollenhove

Loonbedrijf Johan Lok  Vollenhove

Nellie`s Voetverzorging Vollenhove

Palingrokerij Konter Vollenhove

Drogisterij Martine Vollenhove

Firma Kiers Zwartsluis

Van de Berg ‘Alles Onder Één Dak’ Zwartsluis

Kresta Stalenmakerij B.V. Genemuiden

Adel Polyester B.V. Genemuiden

Riethandel Jos van Rees & Zn. B.V. Genemuiden

Attent Korthoef Belt-Schutsloot
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JEUGDCORSO NIEUWE STIJL 
BLIJKT SCHOT IN DE ROOS!

Wie het Corso Sint Jansklooster een beetje 
volgt, heeft ongetwijfeld meegekregen dat het 
jeugdcorso niet langer op de donderdag vóór 
het Corso plaatsvindt, maar op de 3e zaterdag 
van september. Aanvankelijk was niet iedereen 
enthousiast over deze verplaatsing, maar er 
gaan steeds meer positieve geluiden op: ‘het 
Jeugdcorso nieuwe stijl blijkt een schot in de 
roos’!

De komende editie van het jeugdcorso is alweer de 
derde op rij. Voor Wim Odink, werkzaam binnen de 
activiteitencommissie van de C.O.V., een prachtige 
mijlpaal. ““Vanaf de eerste editie in 2017 kunnen 
we spreken van een enorm succes, met meer dan 
30 creaties en een aantal wagentjes van 10.000 of 
meer Dahlia’s. In 2018 groeide het aantal grotere 

wagentjes nog steeds. Daar zijn we als organisatie 
heel blij mee”,  verklaart hij enthousiast. Reden voor 
de verplaatsing van het Jeugdcorso was het gebrek 
aan deelname. Wim: “Er deden op het laatst nog maar 
vijf bloemenwagentjes mee. Dat is veel te weinig om 
het Corso tot in lengte van dagen te kunnen borgen.” 
Volgens de C.O.V. was het loskoppelen van het 
jeugdcorso en het grote Corso de enige manier om 
voor een kwaliteitsimpuls te zorgen en de jeugd klaar 
te stomen voor het echte werk.

“Met een mooie financiële bijdrage van de Provincie 
Overijssel hebben we diverse onderstellen kunnen 
aanschaffen, die we gratis ter beschikking stellen aan 
de jeugd. Daarmee hopen we het bouwen van een 
eigen wagentje te stimuleren”, vertelt Wim. Inmiddels 
zijn er drie categorieën binnen het jeugdcorso: 
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creaties van 10 tot 5000 Dahlia’s, van 5001 tot 10.000 
Dahlia’s en 10.001 en meer. Ook aan de typische 
‘corsosfeer’ is gedacht. “We willen dat deelnemers 
en bezoekers zoveel mogelijk het echte corsogevoel 
kunnen ervaren. Het corsobouwers-familiefeest in de 
tent en de aanwezigheid van de beste muziekkorpsen 
dragen daaraan bij. Dit jaar mogen we bijvoorbeeld  de 
topkorpsen Jong Advendo en Jong Urk verwelkomen!” 

Volgens Wim hebben ook de ‘grote corsogroepen’ 
profijt van de verplaatsing. “We horen van verschillende 
groepen dat ze veel meer helpende handen hebben 
op de donderdagavond. Dat zorgt niet alleen voor 
een sneller bouwproces, maar is ook goed voor de 
gemeenschapszin. Jong en oud die samen aan een 
wagen werken, dat is toch mooi? En de jeugd heeft 
hetzelfde voordeel, want in september hebben hun 
ouders hun handen ook iets meer vrij.”

Benieuwd naar het jeugdcorso? Wees er ook bij 
de derde zaterdag van september!

HELP DOORTJE HAAR 
DAHLIA TERUGVINDEN

Ben je zelf jonger dan 16 jaar en lijkt het je 
leuk om mee te doen? Ga dan snel naar  

www.covsintjansklooster.nl en geef je op! 
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met het hart
op de juiste plek
rekenen wij
en rekent u op ons

tamek.nl
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www.rietmanhasselt.nl • Kloosterweg 102a Sint Jansklooster • Tel. 038-477 12 43

WELKOMSint Jansklooster
Nu ook in...
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SINT JANSKLOOSTER
0527 - 246494
WWW.OLDENIJENS.NL

Brandt er een lampje op het dashboard?...
wij zijn het adres voor onderhoud
en reparatie van uw auto

Waar anderen stoppen gaan wij verder!


