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Corona pandemie en puzzel

Door de corona pandemie hebben we wederom activiteiten in 2021 
moeten afgelasten. Zowel de nieuwjaarsreceptie, het Pinksterrijden als 
de vrijmarkt konden niet doorgaan. 

Om de mensen het corsogevoel niet                                                                   
kwijt te laten raken, ontwierp Jens                                                        
Klappe een prachtige corsopuzzel.



Paaseieren zoeken

Met Pasen is er een alternatief paaseieren zoeken georganiseerd. Dit 
was in de vorm van een paasbingo. Door Vollenhove heen waren er 30 
paaseieren achter de ramen van diverse huizen verstopt. Tientallen 
kinderen met hun ouders hebben hier 2 dagen naarstig naar gezocht en 
uiteindelijk zijn daar 3 winnaars uit geloot. Zij kregen alle drie een 
mooie corsopuzzel.



Student hogeschool doet corso-onderzoek

Begin 2021 hebben contact gezocht met Hogeschool InHolland en 
aangegeven dat wij graag onderzocht wilden hebben hoe het corso in 
2021 georganiseerd kan worden waarbij rekening wordt gehouden met 
de coronamaatregelen. Om deze informatie te verkrijgen is er door een 
studente van Hogeschool InHolland een enquête opgesteld.



Overleg, overleg, overleg….

Het eerste halfjaar van 2021 bestond uit heel veel online overleg. 
Die maanden is het bestuur van de Vollenhoofse Vereniging Voor 
Volksvermaken (V.V.V.V.) druk bezig geweest met het 
Bloemencorso van 2021. Er is veel overleg geweest met de 
wagenbouwgroepen en instanties die betrokken zijn bij het 
organiseren van het Corso. Zo ook met de Gemeente 
Steenwijkerland, Provincie, Veiligheidsregio en het RIVM. 



Ervaringen uitwisselen

Door alle onzekerheden over wat er wel/niet 
kon gaan plaatsvinden is veel ervaring 
uitgewisseld met andere corso’s via de 
Corsokoepel, maar ook is er contact gezocht met 
de Nijmeegse 4Daagse organisatie. Ondanks dat 
dit een heel ander evenement is, kwamen wij er 
achter dat we ook veel raakvlakken hebben. 
Met hen is een leuke band ontstaan die in stand 
blijft. Zo hebben zij het Dahliafestival bezocht en 
mogen wij een kijkje in de keuken nemen bij 
hun evenement in 2022.



A.L.V. online

Voor het eerst in de historie is de 
Algemene Ledenvergadering 
online gehouden op 25 mei 
2021. Dit vanwege de nog steeds 
strenge coronamaatregelen. In 
deze vergadering is Johan 
Wichers afgetreden als 
bestuurslid. Daardoor is er een 
vacature ontstaan.



Straatversiering

De straten konden gelukkig weer coronaproof versierd worden…



Dahliafestival

Na al die overleggen is er besloten te gaan voor een Dahliafestival. 

Het Dahliafestival was een groots, kleurrijk spektakel. Het festival 
bestond uit stilstaande wagens, mozaïeken en sculpturen op 
prominente plekken in Vollenhove. Dit werd aangevuld met 
entertainment, muziek en foodtrucks. Ook voor de kinderen was er 
door heel Vollenhove van alles te doen.
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Frommelcorso

Op 30 oktober vond voor de 7e keer het 
frommelcorso plaats. Maar liefst 25 
prachtig eigengemaakte kleine wagentjes 
vol propjes gingen over het parcours in 
de Burght. Onder toeziend oog van een 
volle sporthal en jury werden de creaties 
getoond. De jury gaf aan nog nooit zo’n 
hoogstaand frommelcorso                te 
hebben meegemaakt. 

De wagenbouwgroep WBRB met 
Help, restauratie Mondriaan 
werd de winnaar van het Gouden 
propje.



Sint Maarten

Op 11 november mochten de 
kinderen weer hun mooiste 
lampion aan de 
Dahliakoningin en 
Dahliaprinses laten zien.

Ongeveer 300 kinderen lieten 
de mooiste liedjes horen. 



UNESCO immaterieel erfgoed

Op 16 december kregen wij 
het goede nieuws vanuit 
Parijs: het corso Vollenhove 
is, samen met 20 andere 
Nederlandse corso’s, 
bijgeschreven op de 
Internationale immateriële 
culturele erfgoedlijst van 
UNESCO. De corsocultuur 
krijgt eindelijk de erkenning 
die het verdient!



Dankwoord

2021 was een enerverend jaar. Een 
jaar met vallen en opstaan, waarin 
positief een andere lading kreeg. 
Gelukkig mochten we een aantal 
activiteiten organiseren, zodat we het 
gevoel van saamhorigheid konden 
houden. Speciale dank aan de vele 
vrijwilligers die ons enorm geholpen 
hebben. En specifiek dit jaar ook de 
Dahliakoningin, Dahliaprinses en 
Dahliaprins die hun taken inmiddels 
al 3 jaar uitvoeren. Klasse!


