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Het jaar 2015 was voor de V.V.V.V. een jubileumjaar, de V.V.V.V. bestond in 2015 namelijk 
110 jaar. Het is een jaar geweest met extra activiteiten waarbij alle evenementen weer tot  
tevredenheid zijn verlopen. Natuurlijk was ook dit jaar het schitterende bloemencorso weer 
het hoogtepunt van het jaar. 
 
Bestuur 
Op 17 maart 2015 was de Algemene Ledenvergadering in de Burght te Vollenhove. 
Aanwezig waren 26 leden, 8 bestuursleden, en 4 aspirant-leden. 
Reglementair aftredend en voor 1 jaar herkiesbaar: Henk Veldkamp (voorzitter). 
Reglementair aftredend en niet herkiesbaar: Theo Winter (algemeen bestuurslid). 
Tussentijds afgetreden en niet herkiesbaar: Dagny Vis (algemeen bestuurslid). 
Het bestuur stelt voor als nieuwe algemeen bestuursleden: 
Claudia Lassche, Harold Meijer, Richard Dierkes en Johan Wichers. 
Alle aanwezigen zijn akkoord en daarmee is het bestuur weer voltallig. 
Het bestuur kwam 12 keer voor een bestuursvergadering bijeen.  
Ook was er in 2015 overleg met onder ander de wagenbouwgroepen, bloemencommissie, 
Gemeente Steenwijkerland en onze collegae van COV St. Jansklooster. 
Bij het secretariaat kwamen dit jaar 228 poststukken binnen. 
 
Evenementen 2015 
 
Paaseieren zoeken 6 april (2e paasdag)  
Met een opkomst van meer dan 100 kinderen en de nodige ouders en grootouders kijken de 
paashazen terug op een geslaagde zoektocht. Alle 600 gekookte en gekleurde eieren zijn 
uiteraard gevonden en meegenomen door de aanwezige zoekers. 
Dit jaar zijn de velden aan de Bentstraat, Groenestraat en het grasveld bij de Ruïne gebruikt 
om de gekleurde eieren te verstoppen. De zoektocht begon om 10.00 uur en duurde tot 
ongeveer 11.30 uur.  
Na afloop kregen alle kinderen nog een klein presentje. Ook werden uit de ingeleverde 
kleurplaten de 16 mooiste door de Dahliakoningin en Dahliaprinses gekozen. De 
prijswinnaars kregen allen een mooie prijs mee naar huis.  
 
Pinksterrijden 25 mei 
Ook dit jaar stonden op tweede pinksterdag ’s morgens weer 11 met ballonnen en slingers 
versierde boerenwagens bij de Burght. Ongeveer 250 kinderen en ca. 50 begeleiders hebben 
weer een prachtige rit door en rondom Vollenhove gemaakt. De wagens waren weer op 
veiligheid aangepast.  
Om 10:00 uur vertrok de hele karavaan richting Kadoelen. Op het land bij de camping van de 
familie Rook in Kadoelen was er een stop waar gegeten en gedronken werd. In de 
Poepershoek werd zoals gebruikelijk gestopt voor een bekertje ranja.  Na deze stop gingen 
ze weer richting de Burght in Vollenhove. Toen alle wagens stil stonden werden er ijsjes 
uitgedeeld aan alle kinderen. Zowel de opkomst als het weer was dit jaar geweldig. Het 



bestuur van de V.V.V.V. is dan ook zeer blij dat alles zonder problemen is verlopen en kijkt 
terug op een geslaagde ochtend. Het Pinksterrijden voor de jeugd wordt elk jaar mede 
mogelijk gemaakt door het Hervormd Groot Burger Weeshuis. 
 
Waterspeldag  
20 juni is de waterspeldag gehouden, dit was dit jaar geen groot succes. Dit weekend waren 
er veel andere activiteiten georganiseerd, waardoor er weinig deelname was. 
Er was o.a. spijkerbroek hangen, een springkussen en een megastormbaan. Leveranciers 
hadden uitstekend materiaal geleverd en vooral van de stormbaan werd goed gebruik 
gemaakt. Jammer dat er zo weinig kinderen aanwezig waren! 
 
Vrijmarkt Vollenhove/Ontwerpresentatie 
Zaterdag ochtend 27 juni 06:00 uur. De eerste verkopers hebben hun favoriete stekje op het 
grasvelden en parkeerplaats al ingenomen.    
Bij de ingang van het terrein bij het oude gemeentehuis komen de deelnemers beetje bij 
beetje binnen en ook de verantwoordelijke bestuursleden van de V.V.V.V. zijn er al en 
helpen iedereen naar een plekje op het grasveld. De daaropvolgende uren is het een komen 
en gaan van volgepakte auto’s.  
Op de grasvelden naast en achter het oude gemeentehuis heeft iedereen zijn spullen op een 
kleedje uitgestald, of ergens netjes opgezet. Alles behalve nieuwe spullen en levende have 
mag verkocht worden en dat was ook te zien.  
De V.V.V.V. hopen dat alle verkopers en bezoekers het naar hun zin hebben gehad en 
volgend jaar weer terugkomen. Ook de kaartverkoop voor het Corso was niet voor niets 
opgezet. Er werden al heel wat kaarten verkocht. 
 
Tijdens de vrijmarkt werd tevens de ontwerppresentie gehouden in de Oranjerie. Deze werd 
ook dit jaar weer goed bezocht. Alle Wagenbouwgroepen hebben zich van hun beste kant 
laten zien en dit werd door het publiek erg gewaardeerd.  
Tevens werd de uitslag bekend gemaakt van de mooiste ereprijs van de afgelopen 25 jaar: 
Nameless met “Vergeten leven aan de Zuiderzee”. 
 
Open dag wagenbouwers 22 augustus 
Bij elke wagenbouwgroep lagen de tekeningen, maquette, dahliabloemen en de gewonnen 
prijzen uit het verleden uitgestald. Voor vragen of uitleg over het ontwerp of wat dan ook 
werd ruim de tijd genomen. De belangstellenden werden meegenomen rond de wagen en 
alle opzetstukken die op de laatste dag met behulp van kranen opgezet worden. Op de tafels 
waren de dames van de groepen bezig aan de meest fantastische zaadborden, figuren van 
klei en piepschuim of figuren bezet met kraaltjes.  
Ongelofelijk om te zien dat elk kraaltje of zaadje één voor één met behulp van een 
tandenstoker op het voorbeeld geplakt wordt. De Noordoostpolder is een gewilde 
bouwlocatie voor veel wagenbouwgroepen geworden.  
Wij hopen dat de toeristen en alle andere bezoekers die gekomen zijn een leuke middag 
hebben gehad. De open dag krijgt in 2016 zeker een vervolg. 
 
Feestweek 
 
Dinsdag 25 augustus: Opening Feestweek met muzikale rondgang en jubileumfeest 
Op de dinsdagavond werd de feestweek weer geopend met de traditionele rondgang  



van Vollenhoofsch Fanfare en Soli Deo Gloria door de straten van Vollenhove. De publieke 
belangstelling was zoals gewoonlijk goed te noemen. 
Vanaf 21:00 uur was het jubileumfeest in de feesttent met Mooi Wark en X-Static. 
Door het publiek werd dit goed ontvangen en de sfeer zat er goed in. 
 
Woensdag 27 augustus: Kindermiddag 
Op woensdagmiddag 27 augustus mochten wij ± 300 kinderen verwelkomen. Dirk Scheele 
(bekend van televisie) was deze middag te gast en wist de kinderen prima mee te nemen in 
zijn show “Op vakantie met Dirk Scheele”. 
Alle kinderen waren erg enthousiast en vonden het een geslaagde middag. Vooraf werden 
de kinderen voorzien van  snoep en ranja en na afloop kreeg iedereen een ijsje.  
 
Woensdagavond 27 augustus verkiezing Dahliakoningin en Dahliaprinses 
Dit jaar werd voor het eerst de verkiezing van de Dahliakoningin en Dahliaprinses 
samengevoegd. Om precies 19.30 uur werd de avond geopend door presentatrice Janine 
Renes. Het was voor Janine de eerste keer dat zij de verkiezingsavond presenteerde en dit 
deed ze met veel enthousiasme.  
Er waren 5 kandidates voor de titel dahliaprinses nl. Kirsten de Wilde, Chanel Winters, Britt 
Apeldoorn, Lizzy Roskam en Benthe Schoppert. 
Voor de titel dahliakoningin streden 4 kandidates: Kirsten Lassche, Sarah Tromp, Mellany 
Visscher en Jasmijn Nobel. 
Zowel de kandidaat prinsessen als de koninginnen moesten zich in verschillende rondes 
presenteren om te laten zien waarom nou juist zij Dahliaprinses/Dahliakoningin 2015 
moesten worden.  
Lizzy Roskam werd uitgeroepen tot Dahliaprinses 2015. Ze werd gekroond door haar 
voorgangster Roos Smit. Op zaterdagmorgen mocht Lizzy Roskam om 10.00 uur in de 
binnenstad van Vollenhove het kindercorso openen in een mooie Mercedes cabriolet.  
Kirsten Lassche werd uitgeroepen tot Dahliakoningin 2015. Zij kreeg de kroon opgezet door 
haar voorgangster Josien Dikken. 
Kirsten Lassche ging op zaterdag tijdens het middag- en avondcorso in Vollenhove voorop in 
de stoet. Zij opende het corso ook in een prachtig met bloemstukken versierde Mercedes 
cabriolet, gesponsord door Marco van Beek.  
 
Donderdagavond 28 augustus: bezoek aan Nieuw-Clarenberg  
Op donderdagavond werd een bezoek gebracht aan de bewoners van Nieuw-Clarenberg.  
Hier hadden ze de primeur om onze nieuwe Dahliakoningin Kirsten en Dahliaprinses Lizzy te 
ontmoeten. Onder het genot van een kopje koffie of thee met een Venoos meisje genoten 
vele ouderen van deze gezellige avond. De avond werd door het Kerkstraatdwijlorkest 
voorzien van een muzikale omlijsting. 
 
Donderdagavond 28 augustus: 19.00 uur spelletjesavond voor jong en oud 
De hele dag zijn diverse bestuursleden onder supervisie van Roel Sieders bezig geweest om 
alle spelletjes klaar te zetten. Het was de hele avond gezellig druk en iedereen, jong en oud 
genoten dan ook.  
Op deze avond werden de prijzen bekend gemaakt van de straatversiering. Dit jaar hadden 
bewoners van 21 straten zich aangemeld. De eerste prijs ging dit jaar naar de bewoners van 
Kerkstraat 53 t/m 26 met het onderwerp “De Hippe buurt”.  
 



Vrijdagmiddag 29 augustus gezellige middag in Nieuw Clarenberg 
Op vrijdagmiddag was er vanwege het jubileumjaar een gezellige zang en muziekmiddag 
voor de ouderen in Nieuw Clarenberg georganiseerd. Rene Brouwer verzorgde deze middag 
en dit werd door de aanwezigen zeer gewaardeerd. 
 
Vrijdagavond 29 augustus 20.00 uur Rondgang langs alle bouwlocaties 
Samen met de Dahliakoningin, het Kerstraat Dwijlorkest, enkele bestuursleden en 
afvaardiging van Burgemeester en Wethouders werd een bliksem bezoek gebracht aan alle 
wagenbouwgroepen. Zeer gastvrij werden wij door iedereen ontvangen en zo als elk jaar 
duurde het weer tot in de kleine uurtjes. Tijdens dit bezoek werden door de Dahliakoningin 
ook de startnummers uitgereikt, dit als bewijs dat de wagen werd toegelaten tot het corso. 
 
Zaterdagmorgen 30 augustus: Kindercorso 
Een perfecte dag voor een kindercorso. Rond de 400 kinderen van de verschillende scholen 
trokken door de straten van de binnenstad waar vele toeschouwers hun creaties 
bewonderden. 3 Groepen deden mee in de categorie grote groepen en er waren 7 versierde 
bloemenwagentjes.  
Eerste in de categorie "Grote groepen" werd de St. Martinusschool met het onderwerp “St. 
Martinusschool, daar zit muziek in”. 
In de categorie bloemenwagentjes categorie D ging de 1e prijs naar Venose Power met het 
onderwerp “Bertie Bassett’s birthday”. 
In de categorie E ging de 1e prijs bij de bloemenwagentjes naar ’t Jakan Kids met “ ’t Jakan 
Kids kan de boom in”. 
Het kindercorso werd begeleid door maar liefst 5 korpsen: Vollenhoofsch Fanfare samen 
met de jeugd, Jong DAP Apeldoorn, Soli Deo Gloria St. Jansklooster, Jong Jubal Zwolle en 
Jong Urk 
 
Middag- en avondcorso 30 augustus 
Wagenbouwgroep Fatal Attraction is winnaar Corso Vollenhove 2015 geworden. 
Met hun creatie ‘De grote migratie” behaalde Fatal Attraction dit jaar met 196,6 
punten de “ere”prijs. Het verschil met de nummer twee van wagenbouwgroep Twee 
Nijenhuizen met “Stadsgezicht” bedroeg maar liefst 16,4 punten. Zij kregen 180,2 punten. 
De nummer 3 is geworden Venomenaal met “Omsingeld” en zij kregen van de jury 178,5 
punten. Gelukkig voor de organisatie en wagenbouwers was er dit jaar veel publiek en een 
goede doorstroming. 
De volgende muziekkorpsen waren aanwezig tijdens het corso:  
’s Middags: Vollenhoofsch Fanfare, Adest Musica Sassenheim, Irene Ede, Takostu Stiens, 
K&G Leiden en Kamper Jachthoornkorps. 
 
Taptoe: 
De volgende korpsen gaven hier acte de présence: Adest Musica Sassenheim, Irene Ede, 
Takostu Stiens en K&G Leiden. 
 
‘s Avonds: Adest Musica Sassenheim, Kamper Jachthoornkorps, K&G Leiden, Irene Ede, 
Takostu Stiens en AMDG Kampen. 
 
Ook de Gemeente Steenwijkerland draagt het corso een warm hart toe. Gemeente 
Steenwijkerland heeft het corso van Vollenhove bestempeld tot “5 sterren evenement”. Een 



benoeming om trots op te zijn. De juryleden die uit alle windstreken van Nederland komen, 
zoals Zundert en Valkenswaard, vinden het niveau nog altijd stijgen. Niet alleen het ontwerp, 
uitwerking idee en afwerking van de corsowagens maar ook de figuratie wordt steeds 
professioneler. De “figuratie jury” die uit drie personen bestaat, jureren zowel ’s middags als 
ook ’s avonds. Met zo’n 250 figuranten op en rond de corsowagens geen gemakkelijke taak. 
Dit jaar werd er wederom ook vakkundig gejureerd op de verlichting van de wagens. 
Op zaterdagavond in de feesttent verzorgde Deadline de muziek. 
De prijzen voor de figuratie, verlichting, aanmoediging, de wagenbouwersprijs en de 
publieksprijs worden tijdens het wagenbouwersfeest in september uitgereikt.  
De organisatie en wagenbouwers kunnen terugkijken op een geslaagd corso.  
 
Zaterdag 26 september wagenbouwersfeest 
Zaterdag 26 september heeft het jaarlijkse wagenbouwersfeest plaats gevonden in de 
Burght te Vollenhove. Op deze avond werden de extra prijzen uitgereikt. 
De publieksprijs is dit jaar voor Twee Nijenhuizen met ‘Stadsgezicht’. 
De figuratieprijs gaat naar Rataplan met “Juttertje”.  
De verlichtingsprijs is dit jaar voor Twee Nijenhuizen. 
De wagenbouwersprijs is voor Fatal Attration met hun creatie ‘De grote migratie”. 
De aanmoedigingsprijs ging naar Geniaal met “Spitsmuis”.  
De muziek werd dit jaar verzorgd door een professionele DJ en het thema van de avond was 
“Bierfest”. Er is menig bierpul leeggedronken deze avond. 
  
Juryoverleg zaterdag 10 oktober  
Ook dit jaar was er een apart juryoverleg. Dit overleg was op zaterdagmiddag om 15.00 uur 
bij ‘t Akkertien op de Voorst. Op deze middag werd het juryrapport toegelicht door de 
aanwezige juryleden. 
Deze middag gaven de juryleden hun mening over de wagens en het Corso in het geheel. 
Alle aanwezige juryleden deden dit op eigen wijze en de wagenbouwers konden hun vragen 
en opmerkingen bij de jury kwijt en op deze manier werd er toch weer veel van elkaar 
geleerd. 
 
Frommelcorso 16 oktober 
Dit jaar was er voor de tweede keer het Frommelcorso in de Burght.  
Het Frommelcorso Vollenhove wordt georganiseerd door de V.V.V.V. en de Brede School 
Vollenhove. De optocht vormt de afsluiting van een wekenlang bouwproces, waarin de 
kinderen van de groepen 5 tot en met 8 van de drie scholen in Vollenhove hard werkten aan 
een eigen wagentje. Bij dit corso verwerken de bouwers geen dahlia’s, maar crêpe papier 
om de wagens om te toveren tot kleurrijke creaties. De winnaar dit jaar was de groep “The 
Dragons” met hun creatie “Color Dragon”. Het Frommelcorso werd afgesloten met een echt 
wagenbouwersfeest. 
 
Sint-Maarten 11 november 
Op 11 november werd St. Maarten gevierd. Dit jaar was er samen met het CHC geregeld dat 
de kinderen een pompoen konden maken op school. Vanaf 18 uur was er onder begeleiding 
van de Vollenhoofsch Fanfare een rondgang door het centrum van Vollenhove. Ze eindigden 
bij het CHC waar ze wat te eten en te drinken kregen. Ook de prijzen voor de mooiste 
pompoen werden daar uitgereikt. Massaal werden we toegezongen door de plaatselijke 
kinderen.  



 
Dankwoord 
Het bestuur van de V.V.V.V. heeft ook in 2015 beslist niet stilgezeten. Gezien alle activiteiten 
die georganiseerd worden kan het bestuur niet zonder de vele vrijwilligers. Hierbij willen wij 
dan ook graag alle betrokkenen bedanken, die aan het slagen van de evenementen een 
steentje hebben bijgedragen.  
 
2e secretaris, Claudia Lassche 


