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Rabobank is één van de grootste sponsoren van Nederland. Ook ondersteunen

wij het Bloemencorso van Sint Jansklooster. Hiermee geven wij iets terug aan de

lokale gemeenschap. Samenwerken past bij onze coöperatieve identiteit. 

Welkom bij het Bloemencorso Sint Jansklooster

mogelijk
maken.

Door
sponsoring
ambities

Het Bloemencorso in Sint Jansklooster brengt op 
de een of andere manier elk jaar weer de hele be-
volking op de been.  Alhoewel dit jaar de feestweek 
in het dorp en het Bloemencorso uit elkaar zijn 
gehaald, belooft het Corso weer een topfestijn te 
worden.

Het organiseren van een evenement als dit vergt 
maanden van voorbereiding. Tal van ontwerpers, 
bouwers, organisatoren en andere vrijwilligers 
dragen hun steentje bij aan de totstandkoming van 
dit mooie schouwspel. Zij komen niet alleen uit Sint 
Jansklooster, maar ook uit de Noordoostpolder, 
Zwartewaterland en de rest van Steenwijkerland. 
Samen maken ze er elk jaar weer een groot succes 
van, iets waar ik als burgemeester met recht trots 
op ben!

Het is een prachtig gezicht om de schitterend gede-
coreerde praalwagens door het dorp te zien trekken. 
Het is ook altijd weer spannend wie er met de eer 
gaat strijken. Als het aan de bezoekers ligt zal elke 
wagen een prijs verdienen, daar ben ik zeker van.

Dit jaar heeft Sint Jansklooster voor de derde keer 
omroep MAX bereid gevonden om een uitzending 
van dit fantastische evenement te maken. Deze 
lokale inspanning verdient extra complimenten, 
want daardoor kunnen niet alleen de bezoekers, 
maar ook de kijkers op een later moment opnieuw 
genieten van alle kleurenpracht.

Graag dank ik alle betrokkenen - en daarbij wil ik de 
sponsoren zeker niet ongenoemd laten - en wens ik 
mede namens het gemeentebestuur van Steenwijker-
land de bezoekers een prachtig Bloemencorso toe.

MARJA VAN DER TAS,
BURGEMEESTER VAN STEENWIJKERLAND
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De C.O.V. wil u 
attenderen op het 
volgende:
Wij vragen u om de wegen 
op en langs het parcours 
(Bonkenhaveweg, Molenstraat, 
Van Ommenstraat en 
Reesstraat) vanaf donderdag 
18 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. Dank u wel voor uw 
medewerking.
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De inwoners van Sint Jansklooster en 
steeds meer mensen uit de omgeving 
werken een jaar lang toe naar de dag 
van vandaag. Ik vergelijk het wel eens 
met een vulkaan. Een tijd lang is het stil, 
maar van binnenuit wordt langzaam het 
kookpunt bereikt en barst de vulkaan 
met donderend geweld open. Met het 
Corso is het net zo. Langzaam worden 
de voorbereidingen opgepakt, in de 
maanden voor het Corso neemt de 
bedrijvigheid toe, de laatste dagen zijn 
zelfs ronduit hectisch en spannend en 
dan is het de dag van het Corso.
 
Als voorzitter van Christelijke 
Oranjevereniging Sint Jansklooster (die 
dit jaar 80 jaar bestaat!) en inwoner van 
het dorp blijft dat een prachtig moment. 
Na maandenlange voorbereidingen 
komen de dahliareuzen tevoorschijn 
en worden ze uiterst voorzichtig 
naar het parcours gereden. Daar 
krijgen ze vandaag hopelijk weer veel 
bewonderende blikken. Soms vraag 
ik me wel eens af waarom dat Corso 
nooit ‘went’. De passie en de liefde voor 
dit evenement raast bij ons allemaal 
door de aderen. Van hoofdbestuur tot 
wagenbouwer, van kassamedewerker 
tot dahliakweker. Allemaal werken we 
ons in het zweet voor dit evenement.

Voor wie geboren is in het dorp, is dat 
bijna normaal. Maar dat is het natuurlijk 
niet. Bezoekers, en dat zijn er gelukkig 
veel, zijn altijd onder de indruk van 
onze creatieve en imposante wagens. 
Mensen van buiten Sint Jansklooster 
wijzen ook vaak op de sociale en 
maatschappelijke rol. Het Corso 
verbindt het dorp. Dorpsbewoners 
en medewerkers van buitenaf werken 
samen aan een wagen of zijn op wat 
voor manier dan ook bij het Corso 
betrokken. 
 
Ongetwijfeld spat dat enthousiasme 
vandaag weer van de wagens af. En 
ik ben ervan overtuigd dat de wagens 
weer mooier en indrukwekkender zijn 
dan vorig jaar. ‘We’ hebben in Sint 
Jansklooster een naam hoog te houden. 
Ik wens iedereen veel kijkplezier toe. 
En geef u nog de tip mee om ons dorp 
morgen ook te bezoeken: dan kunt u in 
alle rust de wagens van dichtbij bekijken 
in de straten van Sint Jansklooster!
 
Marten Heetebrij
Voorzitter Christelijke Oranjevereniging 
Sint Jansklooster

BESTE MENSEN, HOOG 
GEËERD PUBLIEK.

7CORSOMAGAZINE 2016



FOTOWEDSTRIJD

POST JOUW 
FOTO EN 
WIN!

Maak een treffende foto 
van het Bloemencorso in 
Sint Jansklooster en plaats 
hem op www.facebook.com/
bloemencorsosintjansklooster. 
Wie weet ben jij straks een van 
de gelukkige prijswinnaars!  

VOORWAARDEN

•  Maximaal 1 foto per deelnemer
•  Foto’s moeten uiterlijk  20 augustus 24:00 

uur zijn gepost op www.facebook.com/
bloemencorsosintjansklooster

•  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 
Prijzen beschikbaar gesteld door Expert Meppel

DIT KUN JE WINNEN
1E PRIJS:  BROTHER KLEURENPRINTER 

scherpe foto’s printen, zelfs direct 
vanaf je geheugenkaart

2E PRIJS:  SALORA ACTION CAM 
spectaculaire opnames maken van 
jouw meest gedurfde acties

3E PRIJS:  EXPERTWAARDEBON  
ter waarde van D25,-

   

DOE MEE! 

EN MAAK KANS OP 

MOOIE PRIJZEN

q FUN FUN: BLAUW BLOED
FOTO: BRIAN VAN RHEE

p FORZA: HIGH
FOTO: BENJAMIN DE LANGE

HOE WERKT HET?

1.  Maak een foto die volgens jou de perfecte 
afspiegeling vormt van het Bloemencorso 
Sint Jansklooster.

2.  Post jouw foto uiterlijk 20 augustus 24:00 
uur op op de tijdlijn van Bloemencorso 
Sint Jansklooster via www.facebook.com/
bloemencorsosintjansklooster

3.  Houd onze Facebookpagina goed in de 
gaten en ontdek of jouw foto door de jury is 
geselecteerd als kanshebber.

4.  Is jouw foto uitgekozen? Vraag dan zoveel 
mogelijk mensen om jouw foto op onze 
Facebookpagina te liken, want de drie 
foto’s met de meeste likes worden beloond 
met een prijs.

5.  Blijf onze Facebookpagina goed in de 
gaten houden en ontdek of jij tot de drie 
gelukkige winnaars behoort!
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CORSO IS 
‘TOPEVENEMENT’

Het Bloemencorso van Sint Jansklooster 
behoort opnieuw tot de vijftig grootste 
evenementen van Nederland. Op de  
jaarlijkse lijst van Respons staat het 
Corso op plek 38. 

Respons neemt alle evenementen van 
Nederland onder de loep en kijkt daar-

bij naar bezoekersaantallen, mediabe-
reik en publiciteit. Bloemencorso Sint 
Jansklooster staat al jarenlang als een 
van de weinige regionale evenementen 
op de lijst. 

CORSOMAGAZINE 201610 11CORSOMAGAZINE 2016



WC

WC

WC

C
C

HTTT
Family 

Business 
Plaza

Voetbalveld

Hoofdtribune

Tribune

Catering

Medisch Team

Toiletten

Invaliden Toilet

E.H.B.O.

T

HT

WC

Opstellingsgebied

Parcours en rijrichting corso

P Molen

P Flevoweg/
Schaarweg

T
C

C

C

Monnikenweg

Reesstraat

Van O
m

m
enstraat

Kloosterweg

Vossenkamp

Vossenkamp

St. Jansweg

Molenstraat

Molenstraat

Bonkenhavenw
eg

PROGRAMMA
Zaterdag 13 augustus 2016
Fietstocht
Corsofietstocht langs de corsowagens in 
aanbouw. Start om 13 uur vanaf Bezoekers- 
centrum De Wieden, Beulakerpad 1

Dinsdag 16 augustus 2016
Jurering Stratenversiering
Vanaf 20.00 uur tot 23.00 uur rijdt de jury 
rond om de versierde straten van Sint 
Jansklooster en daarbuiten te beoordelen. 
Tijdens de jurering vindt ook een beoorde-
ling van het theater in de straat plaats. De 
buurten kunnen hier een aparte prijs mee 
winnen.

Donderdag 18 augustus 2016
Jeugdcorso
Langs hetzelfde parcours als het ‘grote 
Corso’, tonen de jeugdgroepen vanaf 
19:30 uur hun creaties. Opstellen vanaf 
19:00 uur.

Vrijdag 19 augustus 2016
Middagcorso
Vanaf 14.00 uur rijden de twaalf wagens 
over het parcours. Muziekkorpsen en 
theatergezelschappen maken het  
evenement af.

Avondcorso
Na het bekendmaken van de prijzen 
(19.45 uur) gaat de avondrondgang om 
20.30 uur van start. Na afloop is er tot 
02.00 uur een groot feest in de feesttent.

Zaterdag 20 augustus 2016
Corsofestival en schuttersfeest
Vanaf 12.00 uur staan de corsowagens 
opnieuw in Sint Jansklooster. Tussen 
12.00 uur en 15.00 uur is er een gevari-
eerd aanbod van theater en amusement. 
Bij de feesttent is aan het einde van de 
middag het Schuttersfeest. Om 20.00 uur 
start in de feesttent het grote wagenbou-
wersfeest. Tussen 20.30 uur en 21.00 uur 
is de prijsuitreiking

Zondag 21 augustus 2016
Tentdienst
De feestweek van Sint Jansklooster 
eindigt officieel op zondagavond met een 
oecumenische kerkdienst in de tent vanaf 
19.00 uur. Deze tentdienst wordt niet door 
de C.O.V. georganiseerd, maar door de 
Raad van Kerken. Dit jaar zal Ds. (Peter) 
Vis (Gereformeerde Johanneskerk Sint 
Jansklooster) voorgaan. De dienst wordt 
ondersteund door SDG en Connected. 
Het thema is “Over Kloostermuren en 
Kloosterkleuren” 

OP VRIJDAG
MIDDAG IS DE 
TENT GEOPEND 
ZODAT U 
TUSSEN DE 
BEIDE CORSO’S 
EEN HAPJE 
KUNT ETEN.
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Ereprijs
De belangrijkste prijs is de Ereprijs: de prijs 
voor de mooiste en beste corsowagen. Een 
deskundige jury maakt deze vlak voor de  
avondrondgang bekend.

Figuratieprijs
De jury beloont ook de beste of leukste figura-
tie op en/of rond een wagen. De prijsuitreiking 
is op zaterdagavond.  

Belichtingsprijs
Welke wagen heeft de mooiste verlichting 
tijdens het avondcorso? Ook deze prijs wordt 
op zaterdag na het Corso bekend gemaakt.

Publieksprijs
Welke wagen is volgens de toeschouwers de 
beste? Kijk op pagina 17 hoe u zelf via SMS 
kunt stemmen.

Gouden Dahlia
De wagenbouwers delen zelf een Gouden 
Dahlia uit aan een wagen die zij het beste 
vinden.

PRIJZEN

Prijzen lidmaatschap:
·  Volwassenen18 jaar en ouder,  

met automatische incasso       € 10,00
·  Volwassenen 18 jaar en ouder,  

zonder automatische incasso  € 12,50
·  Kinderen 4 t/m 17 jaar,  

met automatische incasso       €   5,50
·  Kinderen 4 t/m 17 jaar,  

zonder automatische incasso  €   8,00

Voordelen:
a)  Vrije entree tijdens het middag- en 

avondcorso
b)  Vrije entree tijdens het Corsofestival op  

zaterdagmiddag
c)  Vrije entree feesttent op vrijdagavond en 

zaterdagavond
d) Gratis Corsomagazine
e)  Vrije deelname aan bijna alle activiteiten 

die door de C.O.V georganiseerd 
worden buiten het Corso, zoals de 
Theaterwandeltocht en de feestweek rond 
Hemelvaartsdag, die volledig gevuld is met 
diverse activiteiten zoals een klompenrace, 
volleybaltoernooi, carbiddarten enz.

Hoe word je lid?
Ga naar www.corsoklooster.nl en klik op  
‘lid worden’.

WORD LID 
VAN DE C.O.V. 
EN STEUN 
HET CORSO!
Ben je een trouwe bezoeker van het 
Bloemencorso 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!
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PUBLIEKS
PRIJS

STEM VOOR DE

EN MAAK KANS OP  
EEN VERWEN
ARRANGEMENT

Naam corsogroep Titel corsowagen Tekst sms bericht
After Nero’s Lady Spring corso 1
Alliance Dolgedraaid corso 2
Deurgoan Trompetter corso 3
Forza Dromantique corso 4
Fun Fun V12 corso 5
Gaos In het vizier corso 6
Groep Hebbes Op stoom corso 7
Kluitenberg Geppetto corso 8
Olympia Hannibal corso 9
PODB c.q. de Brekers Favela corso 10
Symboliek Le Petit Général corso 11
The Next Op de Wind corso 12

Oordeel zelf over de kwaliteit van de corsowagens en stem op 
uw favoriet! Dit doet u door “corso<spatie>nummer” te  

smsen naar 4411.*

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

19 en 20 augustus • De winnaar van het verwenarrangement wordt op 21 augustus gebeld.

Het volledig verwenarrangement wordt mede mogelijk gemaakt door:

BELANGENBEHARTIGING

PARKMANAGEMENT 

KENNIS DELEN

NETWERKEN

WWW.BCSTEENWI JKERLAND .NL



ZOEKEN 
NAAR WAT 
NOG NOOIT  
IS VERTOOND
PATRICK KATS ONTWIERP IN 2015 
DE WINNENDE CORSOWAGEN

Het stekelvarken van Alliance oogstte waardering van 
publiek én jury. De corsogroep wil dit jaar opnieuw goed 
voor de dag komen. “Al was het maar omdat we tien jaar 
bestaan”, zegt Kats, die ook de wagen voor corsogroep 
Kluitenberg heeft ontworpen.

gaan we voor veel beweging. Meerdere 
koppen bewegen. We nemen daarmee een 
risico, want je moet altijd maar afwachten of 
het werkt. Met deze wagen halen we denk 
ik alles uit onze mogelijkheden. En dat geldt 
misschien ook wel voor Kluitenberg. Zij 
maken een wagen waar veel bij komt kijken, 
maar als het lukt hopen ze op een notering 
in de top 10. Ze willen namelijk wel eens weg 
uit de lagere regionen. Dat kan de groep een 
flinke boost geven.”

Makkelijk was de keuze voor een nieuw 
ontwerp van Alliance niet. De zoektocht 
naar een creatie duurde lang. “Dat had puur 
te maken met de overwinning van vorig jaar. 
Na zo’n ontwerp wil je weer met iets goeds 
komen. En je wilt blijven verrassen. Iets 
brengen wat nog nooit is vertoond. Uitein-
delijk is dat gelukt. Dennis van Eerde kwam 
ineens met het juiste idee.”

Dat moet leiden naar een nieuw kippenvel-
moment. Kats weet nog precies hoe hij zich 
voelde toen de wagen vorig jaar in volle glo-
rie naar de start van het Corso reed. “Toen 
het zeil van de tent afging, had ik kippenvel 
en de tranen in mijn ogen. Je werkt een 
jaar lang hard aan zo’n wagen. Als hij er 
dan zo goed uitziet en ook nog eens wint; 
dat is prachtig! Maar als we achtste waren 
geworden, was ik ook tevreden over de 
wagen geweest.”

Kats is geen inwoner van Sint Jansklooster, 
maar desondanks behept met het beruchte 
corsovirus. “Ik kom uit Zwartsluis, maar mijn 
opa en oma wonen hier in het dorp. Als 
kind keek ik al naar het Corso. Ik vind het 
een prachtig evenement. Het is moeilijk uit 
te leggen aan mensen wat hier allemaal bij 
komt kijken”, zegt Kats, die in het dagelijks 
leven grafisch ontwerper is bij een drukkerij 
in zijn woonplaats.

Dit jaar rijden opnieuw twee van zijn crea-
ties door Sint Jansklooster. “Met Alliance 
hebben we denk ik weer iets gevonden wat 
nog nooit is vertoond. Met ‘Dolgedraaid’ 
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Sint Jansklooster is ‘gek’ op het corso. Bewoners 
zijn vrijwel zonder uitzondering behept met 
het corsovirus. Voor het voortbestaan van het 
evenement is het belangrijk dat dit ook zo blijft. 

Daarom investeert Christelijke Oranje Vereniging 
Sint Jansklooster veel in de jeugd. Deelnemers 
aan het Jeugdcorso krijgen bijvoorbeeld 
een gratis onderstel tot hun beschikking. Op 
die manier hoopt het bestuur ook op meer 
bloemenwagens tijdens het Jeugdcorso. 

Zo’n wagen maken is de ideale leerschool 
voor het grotere werk. Tijdens het Jeugdcorso 
lopen bovendien veel kinderen van de 
basisscholen mee. Dat levert bij elkaar een 
vrolijk en kleurrijk spektakel op.

Ook dit jaar vindt het Jeugdcorso plaats op 
de donderdag voorafgaand aan het ‘grote’ 
corso. Vanaf 19.30 uur trekt de stoet over het 
parcours van het Corso. Een leuke opwarmer 
voor de vrijdag!
 

JONG GELEERD  
IS OUD GEDAAN
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SYMBOLIEK 
PRESENTEERT 
WAGEN NUMMER 
VIJFTIEN

Een regenachtige dinsdagavond in juni: 
net als bij de meeste corsogroepen is het 
ook bij Symboliek een drukte van belang. 
De parkeerplaats op de bouwlocatie aan 
de Zuurbeek staat vol. “Een beetje voor op 
schema”, klinkt het hoopgevend vanuit de 
groep. Alle tijd om vlak voor het Corso de 
laatste finesses aan ‘Napoleon’ aan te brengen.

Want dat is het onderwerp dat Symboliek voor 
haar vijftiende wagen heeft uitgekozen. “We 
konden kiezen uit een aantal onderwerpen 
en deze van Henk van der Linde sprak ons 
uiteindelijk het meeste aan. Vooral de jeugd 
koos daarvoor. Het is een heel strak ontwerp”, 
vertelt Harm Lassche. 
 
En dat past weer geheel binnen de trend die 
Symboliek een jaar of zes geleden inzette. 
“Vroeger maakten we losse onderdelen 
en probeerden we daarvan een geheel te 
maken”, lacht Herman Westhuis, een van 
de oprichters van de groep. “Toen konden 
we ineens steigermateriaal kopen van een 
ter ziele gegaan Corso in Lemelerveld. Die 
was eigendom van ontwerper Mark Muller 
en die had ook nog een superstrak ontwerp 
liggen. ‘Dan moeten we hem ook superstrak 

bouwen…’, zeiden we tegen elkaar”, vertelt 
Lassche. Daarmee sluit Symboliek volledig 
aan bij de trend in corsoland. Wagens met 
veel tierelantijnen zijn minder populair. “Kleine 
dingen enorm uitvergroten, dat zie je steeds 
meer. Ik hou daar wel van. Het dwingt je om 
heel gedetailleerd te bouwen en dat is ook 
meteen een uitdaging. Daarom werken we de 
laatste jaren ook met een maquette die we 
precies nabouwen”, aldus Westhuis.
 
Symboliek bestaat uit elf vaste leden die in de 
laatste dagen voor het Corso hulp krijgen van 
zeker 180 mensen. Daarbij zit opvallend veel 
jeugd. “Dat heeft denk ik te maken met onze 
instelling: ook omdat we een kleine groep zijn 
kunnen jongeren hier veel doen. Dat spreekt 
ze aan. En vervolgens blijven ze hangen. 
Sterker nog: ze zijn bloedfanatiek”, vindt 
Chris ter Meer. “We bouwen bovendien vlak 
buiten het dorp. Dan is het voor jongeren ook 
makkelijker om te komen”, vult Westhuis aan.
 
Zelf is hij oudgediende. Hij werkte mee aan 
alle vijftien wagens van Symboliek. “Onze 
groep is min of meer een voortzetting 
van BeeVee en Stavo, twee groepen die 
rond de eeuwwisseling stopten. Het bleef 

“ Natuurlijk is een hoge positie leuk, 
maar we bouwen vooral voor ons 
plezier. Dat lijkt me leuker dan de 
Ereprijs winnen zonder dat je veel  
lol hebt gehad.”

kriebelen en toen zijn we met een aantal 
Symboliek begonnen. Onze hoogste positie 
is de vierde plek. Eigenlijk hebben we alle 
plaatsen al een keer gehaald, behalve 
de nummers 1, 2 en 3.” Of die er dit jaar 
wel inzitten, moet blijken tijdens de twee 
rondgangen door het dorp. Als ze buiten het 
podium vallen, is er geen man over boord. 
Ter Meer: “Natuurlijk is een hoge positie 
leuk, maar we bouwen vooral voor ons 
plezier. Dat lijkt me leuker dan de Ereprijs 
winnen zonder dat je veel lol hebt gehad.” 

Dan gaan ze weer aan de slag. Ondanks 
de voorsprong op het tijdschema moet er 
nog veel gebeuren. Lassche: “We willen 
al jaren eerder beginnen en dat hebben 
we dit jaar ook waargemaakt. Begin mei 
waren we al bezig. Maar goed, je weet 
nooit hoe het loopt. Eén keer waren we op 
de vrijdagochtend van het Corso nog aan 
het lassen. Zo gek zal het dit jaar wel niet 
worden.” En tenslotte een voorspelling: 
“Een plek in de top 10…”, klinkt het met 
een glimlach.
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Twaalf corsogroepen werken 
maandenlang toe naar het 

fantastische spektakel dat ze 
vandaag aan u voorschotelen.  

Op de komende pagina’s vertellen 
ze zelf meer over de wagens 

die straks aan u voorbijtrekken. 
Oordeel zelf over de kwaliteit van 
de corsowagens en doe mee aan 

de Publieksprijs!

CORSO OPNIEUW 
OP LANDELIJKE 
TELEVISIE

Voor het derde jaar op rij zendt 
Omroep MAX het Bloemencorso 
Sint Jansklooster op NPO 2 uit. 

Dit jaar is het vijftig minuten 
durende programma zelfs 
volledig aan het Corso gewijd. 

De Christelijke Oranjevereniging 
Sint Jansklooster is trots dat de 
landelijke omroep opnieuw naar 
Sint Jansklooster afreist. 

UITZENDDATUM BLOEMEN-
CORSO SINT JANSKLOOSTER:
ZATERDAG 27 AUGUSTUS 
16:05 UUR OP NPO2
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1.  LADY SPRING 
CORSOGROEP: AFTER NERO’S 
200.000 BLOEMEN | ONTWERP: AFTER NERO’S

2.  DOLGEDRAAID 
CORSOGROEP: ALLIANCE 
300.000 BLOEMEN | ONTWERP: ALLIANCE

WWW.AFTERNEROS.NL 
WWW.FACEBOOK.COM/AFTERNEROS 
WWW.TWITTER.COM/AFTERNEROS1

WWW.FACEBOOK.COM/WAGENBOUWERSGROEPALLIANCE 
       

Lady Spring, vrouw van de lente. 
Een vrouw gehuld in lentebloesem  

In beweging en draaiend op volle toeren..

ONDERWERP 2015: FANS! (10E PRIJS)

ONDERWERP 2015: STEKELIG (EREPRIJS)

Dit is de enige allegorische corsowagen die vandaag aan 
u voorbijtrekt. Door deze creatie het spits af te laten bijten, 
hoopt de organisatie u een beeld te geven van hoe het 
Bloemencorso van Sint Jansklooster ooit begonnen is.

GARRIETJAN EN 
ANNEGIEN
CORSOGROEP: E.LOK

Garriet-Jan en Annegien genieten van  
een dagje varen in de punter over de 
Beulakerwijde. Het is mooi weer. De zwarte 
sterns vliegen af en aan. Ze hebben een 
picknickmand mee en laten zich het natje 
en het droogje goed smaken.

ALLEGORISCH
ONDERWERP 2015: VIER VRIENDEN AAN DE BAR
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VRIENDEN VAN HET CORSO

3.  TROMPETTER 
CORSOGROEP: DEURGOAN 
150.000 BLOEMEN | ONTWERP: JARNO ROOK M.M.V.  
GEZIENUS BRUINING

4.  DROMANTIQUE 
CORSOGROEP: FORZA 
175.000 BLOEMEN | ONTWERP: ALBERT WEIJS &  
MIRTHE WEIJS

 

WWW.CORSOGROEPDEURGOANWEBNODE.NL      

WWW.FACEBOOK.COM/WAGENBOUWERSGROEPFORZA

Jan Klaasen was trompetter in het leger van de Prins
Hij marcheerde van Den Helder tot Den Briel
Hij had geen geld en hij was geen held en hij hield 
niet van het krijgsgeweld
Maar trompetter was hij wel in hart en ziel

Dit is het hoogtepunt van de pruikentijd,
Ik heb alles wat er is, alles wat ik maar wil.
Nou ja, bijna alles…
Weet je wat ik nou echt wil?
Een man, of misschien zelfs wel twee!
Ja, twee mannen, die vechten om mij,
Om mijn liefde en aandacht.
Dat zou toch geweldig zijn?
Het lijkt allemaal zo echt….
Helaas blijft het alleen maar,
bij die dramatische,
maar o zo romantische droom….

ONDERWERP 2015: SLUIPSCHUTTER (7E PRIJS)

ONDERWERP 2015: HIGH (9E PRIJS)

Gert Hansman
06 509 563 26

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

Schaarweg 27,
Sint Jansklooster
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HIER HAD UW 
ADVERTENTIE 

KUNNEN STAAN
Wilt u adverteren in het Corsomagazine 

van 2017? Neem dan contact op via  
advertentie@corsoklooster.nl

CORSOKLOOSTER.NL

Van der Graaf
Power Transmission Equipment

SPONSORS

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

5.  V12 
CORSOGROEP: FUN FUN 
300.000 BLOEMEN | ONTWERP: FUN FUN
WWW.CORSOGROEPFUNFUN.NL

Als de motor start.
Zuigers en cilinders samenwerken.

Ontwaakt met krachtig ritme,
een brullende V12

ONDERWERP 2015: BLAUW BLOED (2E PRIJS)

De Kampen 22  -  8325 DE  -  Vollenhove
tel. 0527 24 27 43   -   fax. 0527 24 27 64

k e n n i s c e n t r u m
v o o r   d e   b o u w

S t u d i o   v o o r
d e   b o u w k u n s t

+

Wij verzorgen voor u:

- Ontwerp en uitwerking bouwplannen
- Complete bouwaanvraag

- Bestek- en werktekeningen
- Begeleiding bouwwerkzaamheden

- Advies bouwplannen
- Interieurinrichting

- Fotorealistische weergaven

Kijk voor meer informatie 
op onze vernieuwde website:

www.om-team2.nl
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Halleweg 14
8326 AP St. JanskloosterT  0527-245922
M 06-23976320
F  0527-245326

Glaszetbedrijf 
D. van Dalen B.V.

VRIENDEN VAN HET CORSO

Landpoortsteeg 2 | 8325 BR Vollenhove  |  0527-241214  |  heetebrij.gildeslager.nl

Bert Steenbergen
Mob. +31 (0)643275026

schrootverkleining
Dienstverlening in

6.  IN HET VIZIER 
CORSOGROEP: GAOS 
180.000 BLOEMEN | ONTWERP: CORSOGROEP GAOS  

7.  OP STOOM 
CORSOGROEP: HEBBES 
140.000 BLOEMEN | ONTWERP: GROEP HEBBES  

WWW.FACEBOOK.COM/GROEPGAOS

WWW.GROEPHEBBES.NL
WWW.FACEBOOK.COM/GROEP.HEBBES

Zoekend door de straten en  
uitgerust voor elke situatie,  
heeft onze eenheid de  
veiligheid in het vizier.

Een beest van een machine!

ONDERWERP 2015: HARE MAJESTEIT (8E PRIJS)

ONDERWERP 2015: ZWARTWERKERS (12E PRIJS)

www.wintersgoedbekeken.nl

Goed
bekeken

corso!

Brillen | Lenzen | Horloges | Sieraden

SINDS 1935
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8.  GEPPETTO 
CORSOGROEP: KLUITENBERG 
180.000 BLOEMEN | ONTWERP: PATRICK KATS  

9.  HANNIBAL 
CORSOGROEP: OLYMPIA 
350.000 BLOEMEN | ONTWERP: GEZIENUS BRUINING,  
WILJAN VAN DER LINDE, HENK VAN DER LINDE

WWW.CORSOGROEPKLUITENBERG.NL

WWW.CORSOGROEPOLYMPIA.NL
WWW.FACEBOOK.COM/CORSOGROEPOLYMPIA

ONDERWERP 2015: AUTOVISIE (11E PRIJS)

ONDERWERP 2015: FANTASIERIJK (4E PRIJS)

Geppetto staat bekend als de maker van Pinokkio.
Neem een kijkje in zijn wereld, waar hout zijn structuur is.

Hoofdman Gisgo, Dagmars aantekeningen, 16e dagmars 

“... onder zware winterse omstandigheden gaan we over de 
steile onbegaanbare paden van de Alpen. Veel troepen en 
olifanten zijn gestorven. Rome... het lijkt hopeloos... 
Ik hoorde generaal Hannibal vandaag fluisteren: Ik zal een 
weg vinden, of anders maak ik er één...’....”

2015

ZATERDAG

13 PRAALWAGENS
8 TOPKORPSEN

Waaronder o.a.: Irene Ede, Adest Musica 
Sassenheim en Kamper Jachthoornkorps

W W W . C O R S O - V O L L E N H O V E . N L

Deel uw foto’s en belevenissen
@CORSOVOLLENHOVEFACEBOOK.COM/CORSOVOLLENHOVE

‘S MIDDAGS
14.00 uur
‘S AVONDS
20.30 uur

belevenissen
@CORSOVOLLENHOVE

‘S MIDDAGS
14.00 
‘S AVONDS
20.30 

DE 

KLEURRIJKSTE

DAG VAN 

HET JAAR!

KIJK VOOR DE VOORDELEN  
OP PAGINA 15

WORD LID VAN DE 
C.O.V. EN STEUN 

HET CORSO!

 Paramaribo Nijverdal 

Samen sterk in waterwerk! 

St. Jansklooster 

VOLGT U ONS AL  
OP SOCIAL MEDIA?

facebook.com/Bloemencorsosintjansklooster
twitter.com/corsoklooster
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OLYMPIA - FANTASIERIJK

SYMBOLIEK - VERSTRIKT

10.  FAVELA 
CORSOGROEP: PLAK OP DIE 
BLOEME C.Q. DE BREKERS 
250.000 BLOEMEN | ONTWERP: JEROEN BERK  

11.  LE PETIT 
GÉNÉRAL 
CORSOGROEP: SYMBOLIEK 
235.000 BLOEMEN | ONTWERP: HENK VAN DER LINDE  

WWW.FACEBOOK.COM/PLAKOPDIEBLOEME

WWW.CORSOGROEPSYMBOLIEK.NL

ONDERWERP 2015: DE BEVRIJDING (6E PRIJS)

ONDERWERP 2015: VERSTRIKT (5E PRIJS)

Leven tussen roestige golfplaten en muren van tentdoek is niet 
prettig. Dag in dag uit dezelfde routine. Gelukkig kun je altijd blijven 
dromen. Dromen van een beter leven als voetballer in Maracana, of 
Samba danseres in de grote carnavalsoptocht van Rio de Janeiro.

Napoleon Bonaparte, generaal in het Franse leger,  
wordt de machtigste man van Frankrijk
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NO ORDINARY CUSTOM SHIPYARD

Het complete ticketsysteem voor uw event!
VAN ONLINE TICKETVERKOOP TOT SCANNEN OP HET EVENT MEER INFO www.ticket4event.nl

12.  OP DE WIND 
CORSOGROEP: THE NEXT 
250.000 BLOEMEN | ONTWERP: ANDRÉ EN JAN BUFFINGA  
WWW.CORSOGROEPTHENEXT.NL
ONDERWERP 2015: VERSCHOLEN (3E PRIJS) 

Dansende pluisjes.
Zaadjes op de vlucht.
Zwevend in de wei.
Als parachutes op de wind.

THE NEXT - VERSCHOLEN
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Jeugdcorso
• SDG Sint Jansklooster
•  Chr. Muziekvereniging Excelsior Belt 

Schutsloot
 
Middagcorso
•  SDG Sint Jansklooster
•  Showband Victory Den Haag
•  Showband Marum 
•  Kamper Jachthoornkorps
 

Avondcorso
•  Showband Victory Den Haag
•  Showband Marum
•  Fanfarekorps Irene Hasselt
•  Dutch Pipes and Drums Tilburg
 
Voorafgaand aan het avondcorso treden 
de volgende dweilorkesten op:
•  Enserblaaskapel
•  De Notenkrakers, Hasselt

MUZIEKKORPSEN

Naam corsogroep Titel corsowagen Uitslag 2015 Uitslag Punten

E. Lok Garriet-Jan en Annegien Allegorisch 1

After Nero’s Lady Spring 10

Alliance Dolgedraaid 1

Deurgoan Trompetter 7

Forza Dromantique 9

Fun Fun V12 2

Gaos In het vizier 8

Groep Hebbes Op stoom 12

Kluitenberg Geppetto 11

Olympia Hannibal 4

PODB c.q. de Brekers Favela 6

Symboliek Le Petit Général 5

The Next Op de Wind 3

SCHRIJF MEE MET DE  
UITSLAG | 2016Een Corso zonder muziekkorpsen bestaat niet.  

Ze zorgen met hun bijdrage voor de juiste sfeer 
rondom het parcours. Bloemencorso Sint  
Jansklooster presenteert ook dit jaar weer  
korpsen van topkwaliteit. Voorwaarts, mars!
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De organisatie schat dat ongeveer duizend 
mensen op wat voor manier dan ook bij het 
Bloemencorso Sint Jansklooster zijn betrokken. 
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:

-  Burgemeester, Wethouders en 
gemeentewerken van Steenwijkerland, voor 
de financiële en facilitaire ondersteuning

- Politie en brandweer
- EHBO
-  De families Van der Linde en Hoekstra voor 

het beschikbaar stellen van de opslagschuur
- De juryleden van het Corso

EEN EVENEMENT 
VAN VRIJWILLIGERS!

facebook.com/BloemenCorsosintjansklooster
twitter.com/corsoklooster

Genieten van de Wieden
•	 Vaar	over	groot	open	water	maar	ook	door	kleinere	sloten	en	oude	waterstreekdorpen
•	 Loop	over	het	laarzenpad.	Voor	de	sloten	onderweg	heb	je	een	pontje	nodig
•	 Beklim	de	270	treden	van	de	watertoren	en	bekijk	de	Wieden	vanuit	vogelperspectief

Kijk	voor	alle	activiteiten:	www.natuurmonumenten.nl/wieden

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
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Partners

Premiesponsors
Coop Compact Hobma  Sint Jansklooster
E. Lassche Bouw- en Timmerbedrijf  
Sint Jansklooster
Autobedrijf Oldenijens  Sint Jansklooster
Venture Groep  Genemuiden 
Bats Uitzendburo  Nijensleek
Natuurmonumenten  Wanneperveen
Hotel Restaurant Zwartewater  Zwartsluis
Vivan accountants - adviseurs  Urk

Subsponsor
Glaszettersbedrijf D. van Dalen  
Sint Jansklooster
Rook Pijpleidingbouw B.V.  Sint Jansklooster  
Drogt Print & Reclamesystemen  
Sint Jansklooster
J/M Kinderopvang  Vollenhove
Restaurant De Lindenhof  Giethoorn
Royal Huisman Shipyard B.V.  Vollenhove
Ruigenhof Bed & Breakfast  Sint Jansklooster
Restaurant Seidel  Vollenhove

Sponsors
Mechanisatiebedrijf Smit B.V.  Sint Jansklooster
Kampeer- en chaletpark Heetveld v.o.f.  
Sint Jansklooster
Café Het Wapen van Utrecht  Sint Jansklooster
E.W. ter Meer Rietdekkersbedrijf  
Sint Jansklooster
Installatiebedrijf Boxum B.V.  Vollenhove
Team 2  Vollenhove
Autobedrijf Van Beek  Vollenhove   
Van der Graaf B.V.  Vollenhove
Bloemisterij Halma  Vollenhove
Van Dijk Infragroep  Genemuiden 
Univé Stad en Land  Apeldoorn
Weidevol  Zwartsluis
B + B Personeelsdiensten  Genemuiden

Vriend van het Corso
Hansman Installaties  Sint Jansklooster
Tioga Tours  Sint Jansklooster
Aann. Bedrijf Jac. De Olde BV.   
Sint Jansklooster
Bert Steenbergen  Sint Jansklooster
Multimate  Vollenhove
Bouwbedrijf J. Spans  Sint Jansklooster
Mypai Yachtpainting Consultants   
Sint Jansklooster
G. Hansman Glas en Timmerwerken   
Sint Jansklooster
E.J. Sinke  Sint Jansklooster
Mini Camping “Molsbongerd”  Sint Jansklooster
Loonbedrijf B. Smit  Sint Jansklooster
Autorijschool Boeve  Sint Jansklooster
Bakkerij vof Houtsma  Vollenhove
Mekong  Vollenhove
Winters Juwelier  Vollenhove
Slagerij Heetebrij  Vollenhove
Dier All-in  Vollenhove
Van Benthem Diervoeders  Vollenhove
Dierenspeciaalzaak Tanagra  Vollenhove
Saantje  Vollenhove
Garage Winters  Vollenhove
Het Kamper Erve  Sint Jansklooster
Vrieling Adviesgroep  Hardenberg
R+S Techniek  Hasselt
Camping Boschwiede  Wanneperveen
Safety at Work  Zwartsluis
Vitters Shipyard B.V.  Zwartsluis
Wein aus Osterreich
Pin Tip Pinverhuur  Nieuwleusen
Ruigenhof Bed & Breakfast  Sint Jansklooster

Donateurs
b.v. V.V.A.D. vh Driesen  Vollenhove
Astrid’s Haarmode  Sint Jansklooster
Klauwverzorging Johan Bakker  
Sint Jansklooster
Veehandel L.Naberman  Sint Jansklooster
Heetebrij Administraties  Sint Jansklooster
Schrootverwerking  Jacob van der Linde  
Sint Jansklooster
Holweg Schoenen  Vollenhove
Laveno  Vollenhove
De Echte Groenteman Dragt  Vollenhove
Drok Decorette Hubo  Vollenhove 
Lok Installatietechniek  Vollenhove
Loonbedrijf & Handelsonderneming Johan Lok 
Vollenhove
Nellie’s Voetverzorging  Vollenhove
Warenhuis De Hoek  Vollenhove
Palingrokerij Konter  Vollenhove
Drogisterij Martine  Vollenhove
De Vollenhoofsche Poort  Vollenhove
Pot Educatie en Dienstverlening  
Sint Jansklooster
P. Oenema Transport  Sint Jansklooster
Attent Korthoef  Belt-schutsloot
Van de Berg “Alles onder één dak”  Zwartsluis
Kresta Stalenmakerij BV  Genemuiden
Adel Polyester B.V.  Genemuiden
Riethandel Jos van Rees & Zn. B.V. 
Genemuiden
Firma Kiers  Zwartsluis

BLOEMENCORSO 
SINT JANSKLOOSTER BEDANKT 
DE VOLGENDE BEDRIJVEN EN 
INSTELLINGEN VOOR HUN STEUN:
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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.

en presentatiesystemenvan spandoeken, vlaggenLevering en plaatsingTel: 0527-245566
Sint Jansklooster

info@drogtprs.nl
www.drogtprs.nl

 

LEVERANCIER VOOR DE RECLAME INDUSTRIE

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




