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Bestuur 
Op dinsdag 21 maart 2017 was de Algemene Ledenvergadering in “De Burght” te 
Vollenhove. Aanwezig waren 33 leden, 9 bestuursleden en 5 aspirant-bestuursleden. 
Tijdens deze vergadering stelde het bestuur onderstaande mutaties voor aan de leden: 
Reglementair aftredend en herkiesbaar: Han Knol (voorzitter) 
Reglementair aftredend en niet herkiesbaar: Gretha Rook (secretaris) 
Reglementair aftredend en niet herkiesbaar: René Vinke  (vice-voorzitter) 
Reglementair aftredend en niet herkiesbaar: Egbert Schurink (algemeen bestuurslid) 
Reglementair aftredend en niet herkiesbaar: Elina van Benthem (algemeen bestuurslid) 
Nog openstaande vacature 
Het bestuur stelde voor als vice-voorzitter: Richard Dierkes (nu algemeen bestuurslid) 
Het bestuur stelde voor als secretaris: Peter Klappe 
Het bestuur stelde voor als algemeen bestuurslid: Dick Jongman 
Het bestuur stelde voor als algemeen bestuurslid: Fokko Winters 
Het bestuur stelde voor als algemeen bestuurslid: Femke van Driel 
Het bestuur stelde voor als algemeen bestuurslid: Miriam Strijk  
Alle aanwezigen gingen akkoord met de herverkiezing van voorzitter Han, de benoeming van 
Richard als vice-voorzitter en de aanstelling van de aspirant-bestuursleden, één vacature 
blijft over. Het bestuur kwam in de Vlasschuur 12 keer bijeen voor een bestuursvergadering 
en hield 8 draaiboekvergaderingen ter voorbereiding op het corso c.q. de corsoweek. 
In 2017 waren er diverse (netwerk)bijeenkomsten/overlegvormen met wagenbouwgroepen, 
bloemencommissie, Gemeente Steenwijkerland, Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed 
Nederland en Corsokoepel. 
Tijdens deze ledenvergadering werd de nieuwe huisstijl gepresenteerd door de PR-
commissie: fris, open en uitnodigend met een lentegroene tint die rust uitstraalt. 
 
EVENEMENTEN 
 
Paaseieren zoeken - Maandag 17 april 2017 - 2e paasdag  
Traditioneel verstopten vier paashazen maar liefst 600 geschilderde eieren in Park Old 
Ruitenborgh voor alle basisschoolkinderen uit Vollenhove. Een geslaagd en gezellig 
evenement voor het hele gezin dat weer op zijn paasbest was georganiseerd. De organisatie 
kon overigens niet garanderen of alle verstopte eieren ook daadwerkelijk gevonden zijn. 
 
  



Corso Congres – Zaterdag 20 mei 2017 
Samen met het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) organiseerden we een 
Corso Congres in “De Burght”. Aanwezig waren corso’s uit onder andere Zundert, 
Lichtenvoorde, Rijnsburg, Tiel, Beltrum, Winterswijk en het naastgelegen Sint Jansklooster. 
Het Corso Congres werd geopend door de locoburgemeester van de Gemeente 
Steenwijkerland. De dag bestond verder uit presentaties en workshops waarbij 
bestuursleden, juryleden, ontwerpers en wagenbouwers brainstormden over belangrijke 
thema’s uit de corsowereld. De dag werd afgesloten met een gezellig drankje en buffet. 
Tijdens deze dag waren ook de eerste ontwerpen / maquettes te zien voor het komende 
corso. In het verleden was er wel overleg tussen de corso’s, maar nog niet eerder zo 
intensief en met zoveel corso’s bij elkaar. De corso’s hebben aangegeven meer te willen 
samenwerken op het gebied van veiligheid en verzekeringen, subsidies en sponsoren, pr, het 
ontwerpen van wagens en jurering. Aan het einde van de dag werd er een convenant 
getekend. Corso Lichtenvoorde gaat de bijeenkomst in 2018 organiseren.  
 
VENO Wagenbouwerstoernooi – Donderdag 25 mei 2017 – Hemelvaartsdag 
De organisatie van dit gezellige, sportieve toernooi lag niet in handen van de VVVV. 
Voorzitter Han Knol en de Dahliakoningin waren uitgenodigd om de prijsuitreiking te 
verrichten. 
 
Opening Wagenbouwlocatie Jeugd – Vrijdag 26 mei 2017 
Aan “De Hagen” vond de officiële opening plaats van de bouwlocatie voor de jeugd. Een 
nieuw initiatief als onderdeel van de borging van ons corso voor de toekomst. Onder het 
genot van een hapje en een drankje werd het een gezellige middag voor de aanwezige 
jongeren en hun ouders. Ook de pers was aanwezig om regionale bekendheid aan deze 
opening te geven. 
 
Pinksterrijden – Maandag 5 juni 2017 – 2e Pinksterdag 
Tweehonderd kinderen vertrokken om 10.00 uur bij “De Burght” voor de jaarlijkse rit op de 
prachtig versierde tractoren en karren. De hele stoet trok traditioneel door het mooie 
Vollenhove en over het glooiende Land van Vollenhove. Bij diverse stops werden de 
kinderen getrakteerd op ranja, snoep en ijs. Het Pinksterrijden voor de jeugd wordt elk jaar 
mede mogelijk gemaakt door het Hervormd Groot Burger Weeshuis. De organisatie was ook 
dit jaar weer enorm blij met de inzet van de chauffeurs en het ter beschikking stellen van 
hun rijdend materieel. 
 
Vrijmarkt – Zaterdag 24 juni 2017 
Een evenement dat voor het grootste deel is verregend. De gehele dag kwam het 
regenwater vrij regelmatig met bakken uit de lucht vallen. Zowel aan de verkoop- als 
koopkant was er hierdoor (te) weinig animo. Tijdens de Vrijmarkt was het mogelijk om alvast 
de ledenkaarten en programmaboekjes te kopen voor het Corso. Hier werd ondanks het 
slechte weer toch goed gebruik van gemaakt. Voor het eerst kon worden gepind: een 
geslaagd experiment! 
 
Ontwerppresentatie – Zaterdag 24 juni 2017 
Tegelijk met de Vrijmarkt vond ook de ontwerppresentatie van de wagenbouwers plaats in 
“De Burght”. De wagenbouwers hadden weer de nodige tijd en energie gestoken in hun 
originele ontwerpen en mooie maquettes. Zij lieten dit trots aan het aanwezige publiek zien. 



De regenachtige zaterdag was ook debet aan het geringere aantal belangstellenden t.o.v. 
voorgaande jaren. Op zondag 25 juni 2017 werd door de wagenbouwers een 
ontwerppresentatie gehouden in Nieuw Clarenberg. Deze activiteit werd door de senioren 
gewaardeerd, het VVVV ondersteunde deze gezellige middag met een heerlijke traktatie. 
 
Open dag wagenbouwers – Zaterdag 19 augustus 2017 
Voor de eerste keer werd een heuse ‘dahlia-route’ uitgezet. Deze leidde de bezoeker langs 
de bouwlocaties en dahliavelden. De kleurrijke route was zowel met de fiets als met de auto 
te volgen. De route werd  aangegeven door middel van bordjes langs de weg en online 
gepubliceerd. De wagenbouwers waren weer prima gastvrouwen en -heren. De bezoekers 
werden rondgeleid en in de corsowatten gelegd. VVVV had voor iedere wagenbouwgroep 
een doek ter beschikking gesteld met daarop de naamsvermelding. 
 
FEESTWEEK 
 
Muzikale rondgang – Dinsdag 22 augustus 2017 
Op de dinsdagavond werd de feestweek traditioneel geopend met de rondgang van een 
drietal muziekkorpsen. Dit jaar waren Vollenhoofsch Fanfare, Irene Hasselt en AMDG 
Kampen te gast in de straten van Vollenhove. Dirk van de Arestraat 1 t/m 21 (m.u.v. nr 11) 
en Godfried van Rhenenlaan nr. 23 werden als 1e prijswinnaars van de straatversiering van 
2016 geëerd met een serenade van Vollenhoofsch Fanfare. 
 
Kindermiddag – Woensdag 23 augustus 2017 
Dit jaar was gekozen voor een springkussenfestijn in en buiten de feesttent: een schot in de 
roos en een volle (niet-ballen)bak. De kinderen (en stiekem enkele ouders) sprongen naar 
hartenlust. De kinderen werden getrakteerd op snoep, ranja en een ijsje. Een evenement dat 
zeker voor herhaling vatbaar is in het nieuwe corsojaar. 
 
Verkiezing Dahliakoningin, Dahliaprinses, Corsoheld – Woensdagavond 23 augustus 2017  
Om exact 19.30 uur werd de avond geopend door de presentatoren Janine Renes en Barry 
Heetebrij. Zo’n 600 geïnteresseerden kwamen op deze verkiezing af. De verkiezing van de 
eenendertigste koningin was dit jaar iets anders. De twee kandidates, Maaike en Amélie, 
hadden eerder alvast een filmpje gemaakt op de social media waarin ze zichzelf voorstelden. 
Ook gingen ze van tevoren solliciteren bij de juryleden. De acht kandidates voor de 
Dahliaprinsesverkiezing stelden zichzelf aan publiek en jury voor met een prachtig 
knutselwerkje, wat natuurlijk met dahlia’s te maken moest hebben. Daarnaast was er een 
leuke quiz, passend bij het thema van de avond: ‘film’. Danscentrum Artistique zorgde voor 
een spectaculair optreden tussendoor. Tess Dierkes kreeg als nieuwbakken Dahliaprinses het 
kroontje uit handen van haar voorgangster, Ruth Mooiweer. Dahliakoningin van 2016, 
Thalissa Pleiter, droeg het kroontje over aan Maaike van der Linde. Jeroen Hoolseman van 
De Vereniging werd als Corsoheld geridderd. 
 
Bezoek aan Nieuw-Clarenberg – Donderdagavond 24 augustus 2017 
Op donderdagavond werd een bezoek gebracht aan de bewoners van Nieuw-Clarenberg.  
Hier hadden ze de primeur om onze nieuwe Dahliakoningin Maaike en Dahliaprinses Tess te 
ontmoeten. Onder het genot van een kopje koffie of thee met een Venoos meisje genoten 
vele ouderen van deze gezellige avond. De muzikale omlijsting werd verzorgd door het 
Kerkstraat Dwijlorkest. 



Spelletjesavond voor jong en oud – Donderdagavond 24 augustus 2017 
Roel Sieders en zijn vrijwilligers hadden weer een mooie mix van oude en nieuwe spelletjes 
opgesteld. Het was de hele avond gezellig druk in de feesttent. Eddy Winter was deze avond 
de spreekstalmeester. Veel kinderen en volwassenen gingen met aantrekkelijke prijzen naar 
huis. Het enveloppenspel was een grote publiekstrekker: de enveloppen vonden hevig 
aftrek. Op deze avond werden de prijzen bekend gemaakt van de straatversiering. Dit jaar 
hadden bewoners van 19 straten zich aangemeld. De eerste prijs ging dit jaar naar de 
bewoners van een deel van de Doelen en Doelenstraat met als onderwerp “Viva la Mexica”.  
 
Rondgang langs alle bouwlocaties – Vrijdagavond 25 augustus 2017 
Samen met de Dahliakoningin, Dahliaprinses, het Kerstraat Dwijlorkest, bestuursleden en 
een afvaardiging van Burgemeester en Wethouders werd per touringcar een kort bezoek 
gebracht aan alle wagenbouwgroepen. Dit jaren werden ook alle jeugdwagenbouwgroepen 
met een bezoek vereerd. Tijdens het bezoek werden door de Dahliakoningin en -prinses ook 
de startnummers uitgereikt. Bij de familie Holweg werd tijdens de rondgang gepauzeerd en 
kon de delegatie genieten van een heerlijke kop snert en andere heerlijkheden. 
 
Zaterdag 26 augustus 2017 
 

Kindercorso 
De kleurrijkste dag van het jaar begon om 10.00 uur met het kindercorso. Dahliaprinses Tess 
ging vooraf aan een lange stoet originele, creatieve corsowagentjes. Het aantal 
corsowagentjes is inmiddels uitgegroeid tot twaalf. Ongeveer 500 kinderen met begeleiders 
en vijf muziekkorpsen completeerden de kleurrijke stoet. Ieder jaar lukt het de jeugd om de 
kwaliteitslat nog hoger te leggen. Wie de Venose jeugd heeft, heeft zeker de toekomst! In de 
verschillende categorieën waren resp. Het Kompas in het ZONnetje, VN66 en Pimp my ride 
de winnaars. Vollenhoofsch Fanfare, Jong AMDG Kampen, Jeugdkorps Bernhard Amersfoort, 
Jong Irene Ede en het Jong Trompetterkorps zorgden voor de muzikale inbreng op hoog 
niveau. 
 
Middag- en avondcorso  
Maaike van der Linde opende in een prachtig met bloemstukken versierde Mercedes 
cabriolet het middag- en avondcorso in Vollenhove. Het was prima corsoweer: 23 graden, 
enkele wolken en ’s middags een zonnetje dat zo nu en dan doorbrak. Ruim 45.000 
bezoekers zagen dat wagenbouwgroep Fatal Attraction de terechte winnaar werd van 
“Corso Vollenhove 2017”  geworden met de brandweercreatie “Op de tast”. Tweede werd 
Nameless met “Maan”. ’t Jakan competeerde de top drie met “Hanekam”. Naast de 
corsoliefhebbers, kwamen ook de muziekliefhebbers weer volop aan hun trekken. 
Vollenhoofsch Fanfare, Kamper Trompetterkorps, Beatrix Hilversum, Drumspirit Dadizele (B), 
Floraband Rijnsburg en Irene Ede zorgden voor het muzikale topniveau. Vollenhoofsch 
Fanfare werd ’s avonds vervangen door AMDG Kampen. Tussen het middag- en avondcorso 
door werd een taptoe gehouden op het hoofdveld van sv VENO. De zaterdag werd 
afgesloten met een groot feest in de tent met de band “Xclusive”. 
 
  



Juryoverleg – Zaterdag 7 oktober 2017 
Het juryoverleg werd ditmaal gehouden in “De Burght”. Opkomst van zowel de 
wagenbouwers als juryleden was goed te noemen. Alle juryleden hadden veel tijd en energie 
gestoken in hun rapportage. A.d.h.v. een PowerPointpresentatie werden allen wagens stuk 
voor stuk “behandeld”. Wagenbouwers konden gerichte vragen stellen aan de individuele 
juryleden. Deze werden allemaal op een kundige wijze beantwoord. Aan het einde van de 
middag werden de juryleden bedankt en alle overige prijzen uitgereikt. De winnaars van de 
meeste prijzen waren al bekendgemaakt de dag na het bloemencorso. De prijzen waren 
alleen nog niet overhandigd. Dat werd nu gedaan door de voorzitter, de dahliakoningin en 
aanwezige sponsoren. Nieuw was de uitslag van de Wagenbouwersprijs. Hierbij stemmen de 
wagenbouwers zelf op de groep die volgens hen het beste resultaat heeft neergezet. De 
wagenbouwers waren het eens met de jury, want naast de Ereprijs en de Verlichtingsprijs 
ging ook de Wagenbouwersprijs naar Fatal Attraction. De Publieksprijs ging naar 
Venomenaal, de Figuratieprijs werd toebedeeld aan De Vereniging. De middag werd gezellig 
afgesloten met een hapje en een drankje. 
 
Frommelcorso – Zaterdag 4 november 2017 
Op deze zaterdag was Vollenhove opnieuw in de ban van het Corso. Na het grote 
bloemencorso in augustus was het nu namelijk alweer tijd voor de vierde editie van het 
Frommelcorso. Een optocht met door kinderen geknutselde wagentjes trok door “De 
Burght”, waar alle tribunes gevuld waren met ouders, grootouders, broertjes, zusjes en 
andere belangstellenden. Alle groepen waren op tijd aanwezig op het opstelterrein, dus kon 
het Frommelcorso om 14.00 uur van start gaan. Eén voor één reden de kunstwerken over 
een lange catwalk. Maar liefst 22 corsowagentjes waren te bewonderen. Bij dit Corso 
gebruikten de bouwers geen dahlia’s, maar heel veel ‘frommels’ van crêpepapier om de 
wagentjes om te toveren tot kleurrijke creaties. Het niveau was hoog: veel wagentjes 
hadden zelfs figuratie, muziek of verlichting erbij. Een deskundige jury bestaande uit Pieter 
Dokter, Gretha Rook, Gerwin Voerman en Jeroen Berk, had de moeilijke taak de punten te 
verdelen. Uiteindelijk mocht dahliaprinses Tess Dierkes de ereprijs uitreiken aan ‘Het 
Indianenteam’ met ‘De Indianentijd’. De middag werd afgesloten met het 
wagenbouwersfeest, muzikaal omlijst door discotheek Dance Fever.  
 
St. Maarten – Zaterdag 11 november 2017 
Een sfeervol verlichte VVVV-tent, een houtkachel en warm aangeklede bestuursleden: het 
decor op het Voorpoortplein voor de jaarlijks terugkerende St. Maartenviering. De 
dahliaprinses en dahliakoningin kozen de mooiste lampions en de leukste liedjes. De 
kinderen die wonnen, kregen op een later tijdstip de prijzen uitgereikt.  
 
Dankwoord 
Een jaar waarin naast de reeds bestaande activiteiten ook weer nieuwe werden ontplooit. 
Een cruciale rol bij de organisatie van deze evenementen ligt bij de honderden vrijwilligers.  
Langs deze weg bedankt het VVVV-bestuur alle betrokkenen die aan het slagen van de 
evenementen een kleine of grote steen hebben bijgedragen.  
Een topjaar voor VVVVeno en omstreken! 
 
Peter Klappe – Secretaris 
 
Woensdag 21 maart 2018 


