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PROGRAMMA 2022
CORSO 60 JAAR  
VERMAAK OE! Jubileum!Jubileum!

ZATERDAG 1O SEPTEMBER

ZONDAG 11 SEPTEMBER

HELE WEEKEND FOODTRUCKS EN KERMIS

13:30 CORSO FREDERIKSOORD
  OPTOCHT CORSOWAGENS

  KINDER & JUNIORCORSO
  Onder muzikale begeleiding

20:00 AVOND CORSO 
  Onder muzikale begeleiding

11.00  MOZAIËKFIETSROUTE
  Start en finish bij de Floddertent

17:00 PRIJSUITREIKING WAGENS  
  EN MOZAIËKBORDEN

  DIVERSE ACTIVITEITEN   
  VOOR JONG EN OUD
 
  

ZATERDAGMIDDAG
DJ MARTHIJN

ZATERDAGAVOND
STOOT!
DJ MARTHIJN

ZONDAGMIDDAG
BITTERSWEET
DJ MARTHIJN

FLODDERFEEST

FLODDERFEEST

MET VERRASSENDE OPENING
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VOORWOORDVOORWOORD

Het duurde wat langer dan verwacht, maar 
dit jaar viert Corso Frederiksoord dan eindelijk 
het jubileumfeest “Corso 60 jaar, Vermaak 
Oe!”. En bij een jubileum hoort natuurlijk een 
terugblik naar 60 jaar Corso Frederiksoord.

Corso Frederiksoord betekent een heel 
weekend lang genieten van de mooiste zelf 
gemaakte creaties van kinderen van de 
basisscholen, junioren die voor het eerst hun 
eigen mini-corsowagen bouwen en volwassen 
wagenbouwers die allemaal op spectaculaire 
en creatieve wijze uitpakken. En ’s avonds 
vindt het prachtige verlichte avondcorso 
plaats.

Corso Frederiksoord is niet alleen gezellig 
maar ook vernieuwend! Met de komst van 
nieuwe bestuursleden zijn er ook nieuwe 
ideeën ontstaan. Met de blik op de toekomst 
richt Corso Frederiksoord zich op het 
aantrekken en verbinden van de kinderen op 
de basisscholen en junioren, want immers: de Bestuur en organisatie 

Corso Frederiksoord

jeugd heeft de toekomst! 
Ook zal de mozaïekfietsroute een vast 
onderdeel van het programma worden, 
waarbij net als vorig jaar langs de 
route prachtige bloemenmozaïeken te 
bewonderen zijn die inwoners, buurt- en 
sportverenigingen of kinderen zelf geprikt 
hebben.

Het weekendprogramma wordt omlijst 
met muziek, activiteiten (op de route), de 
kermis en entertainment voor jong en oud. 
Nieuw dit jaar is een heus foodplein waar 
je het gehele weekend terecht kunt… Een 
ware smaakmaker!

Alle vrijwilligers, bestuursleden, 
commissieleden en wagenbouwers hopen 
dat jullie zullen genieten en voldaan naar 
huis gaan!

HET BESTUUR
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CORSO FREDERIKSOORD: 
VAN GENERATIE OP 
GENERATIE
Nederland telt zo’n dertig corso’s verspreid 
over het hele land. De corso’s zijn divers 
van aard: rijdend, varend en stilstaand, met 
bloemen of met fruit. Sommige corso’s zijn 
heel klein, maar we hebben hier ook de 
grootste corso’s ter wereld. En de gezelligste!

Afgelopen december is de Nederlandse 
Corsocultuur ingeschreven op ‘de 
Representatieve Lijst van Immaterieel 
Cultureel Erfgoed van de Mensheid’. Dankzij 
de inspanning van de Corsokoepel, een 
samenwerkingsverband en spreekbuis van 
alle Nederlandse bloemen- en fruitcorso’s. 
Ook Corso Frederiksoord is hierbij aangesloten. 
‘Dat we nu op de UNESCO-lijst staan is een 
dikke kers op de taart. We zijn heel blij en 
trots dat ons gezelligste corso van Nederland 
hier deel van uitmaakt,’ aldus voorzitter 

CORSOCULTUUR OP UNESCO LIJST  CORSOCULTUUR OP UNESCO LIJST  
IMMATERIEEL ERFGOEDIMMATERIEEL ERFGOED

Joost Ottink. ‘Inmiddels bestaat ons corso al 
meer dan 60 jaar. Dankzij ons allemaal, van 
jong tot oud!’ Wij zien én ervaren dat corso 
leeft binnen onze gemeenschap en dat het 
generatie op generatie wordt overgedragen.’ 

Ronald Visser was bij geboorte (1965) al 
besmet met het corsovirus. ‘Als zoon van een 
Verhagen stond mijn wieg in corsoland. Mijn 
ooms zaten bij corsogroep De Mandenmakerij 
waar ik als 12-jarige hielp met bouwen. Als 
4-jarige zat ik op de versierde wagen van 
de kleuterschool. Toen ik 15 was, verhuisden 
mijn ouders naar de Blokstraat en richtten 
we corsogroep De Blokkers op. Ik bouwde, 
laste, prikte en figureerde bij deze groep en 
was ruim 20 jaar groepsleider. In 2011 werd ik 
voorzitter van Corso Frederiksoord tot Joost 
in 2018 het stokje van mij overnam. Na mijn 
voorzitterschap werd ik weer bouwer van de 
Blokkers (nu De Bauers) waar mijn broertje 
bouwt, maar ook mijn vrouw al jaren lid van 
is; zij verzorgt de toefen en figureert. Ook 
onze vier dochters zijn hevig besmet met het 
corsovirus.’
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PRIJZEN OVERZICHTPRIJZEN OVERZICHT

Houdbeker + wisselbeker* Ereprijs

Houdbeker Verlichtingsprijs

Houdbeker + wisselbeker*Wagenprijs

Wisseltrofee wordt aangeboden door HelutoInnovatieprijs

Houdbeker + wisselbeker*Toefenprijs

Geldbedrag wordt aangeboden door 
Flodderfeestcommissie

Poedelprijs

Wisselbord* + chequeFigurantenprijs

Houdbeker Publieksprijs

*De wisselbeker wordt door de groep behouden als deze 
3 keer achter elkaar gewonnen is of 5 keer in totaal. 

De prijsuitreiking van de wagenprijs zal op zaterdag 10 
september om 17.00 uur plaatsvinden in de tent. De 
andere prijzen worden op zondag 11 september om 17.00 
uur uitgereikt in de tent. 

STEMT U OOK OP DE MOOISTE  STEMT U OOK OP DE MOOISTE  
WAGEN?WAGEN?

Zonder u kunnen wij de publieksprijs niet 
uitreiken. Daarom vragen wij u om met het 
ontvangen muntje na afloop van de optocht te 
stemmen in de daarvoor bestemde kokers.

Bij de entree van het corso ontvangt u 
een muntje. Deze worden uitgereikt bij de 
kaartverkooppunten op de Burgemeester 
Wynoldyweg (richting Wapserveen) en de 
Majoor van Swietenlaan (richting Vledder/
Noordwolde en richting Steenwijk).

Na afloop van de optocht kunt u uw stem 
uitbrengen door het muntje in de koker te 
gooien in een van de buizen. Op iedere 
buis staat de naam van de bijbehorende 
corsogroep.
U kunt zowel zaterdagmiddag als 
zaterdagavond uw stem doorgeven. Ook op 
zondag kunt u uw stem nog uitbrengen tot 
16.00 uur, daarna worden de stemmen geteld 
en wordt de publieksprijs zondagmiddag om 
17.00 uur bekend gemaakt in de tent.

De juniorwagens ontvangen wel een 
juryrapport, maar doen niet mee aan de prijzen.
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ONZE SPONSORENONZE SPONSOREN

HOOFDSPONSOR

DAHLIA GOUD SPONSORS

Staat jouw logo hier 
volgend jaar?
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TERUGBLIK 2019



CORSOKRANT 2022

1991 Corsogroep De Blokkers, Stamgasten  
Sasja Visser
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OP DE FEEËNWAGENOP DE FEEËNWAGEN

CBS DE BRON

Wij stellen u voor aan onze vrolijke prins 
en prinses van dit jaar, Tobias (11 jaar) en 
Emily (10 jaar). Ze zitten allebei in groep 8 
van basisschool De Bron in Nijensleek en 
mogen dit jaar bovenop de feeënwagen 
zitten en het publiek tegemoet zwaaien.
 
Tobias woont in Vledder met zijn vader, 
moeder en kleine broertje. Hij heeft een hond, 
Bowie, waarmee hij graag stoeit. 
Ook zoekt Tobias graag de uitdaging op, 
want hij doet aan free runnen. Dat is een sport 
waarbij je rent en op en over verschillende 
obstakels springt. 
Emily woont in Nijensleek met haar vader, 
moeder en haar jongere tweelingzusjes. Emily 
houdt veel van paarden en is dan ook blij 
dat ze dit jaar een klein veulentje hebben 
gekregen die Nieske heet. Spelen met het 
veulen doet zij erg graag, maar ook vindt 
zij het leuk om naar musicalles te gaan. 
Toneelspelen vindt zij het allerleukste!

 Emily is altijd van kleins af aan komen kijken 
naar de corso optocht. Ze vindt het altijd 
super vet om alle karren te zien. ‘Zo vrolijk 
en kleurrijk’ zegt zij. Tobias is minder bekend 
met het corso, maar hij heeft vorig jaar wel 
meegeholpen op school met het maken van 
een mozaïekbord die op de mozaïekroute XXL 
kwam te staan.
Tobias en Emily vinden het nog wel een beetje 
ongemakkelijk om prins en prinses te zijn, maar 
het zwaaien gaat hen al goed af en wordt 
druk geoefend.
 
Leuke weetjes zijn dat Emily, onze prinses, 
eigenlijk Prins heet van haar achternaam. Ook 
zijn Emily en Tobias een beetje familie, want 
Emily’s zusje heeft verkering met het broertje 
van Tobias. 

Prins & prinsesPrins & prinses
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TIJDMACHINE 

De vrolijke dahlia’s is een van de 
juniorwagens. In 2021 deed deze groep 
voor het eerst mee met het maken van een 
mozaïek. Dit jaar hebben ze voor het eerst 
een wagen. De wagen is op de toekomst 
voorbereid, doordat de wagen volledig 
elektrisch wordt aangedreven. Daarnaast is 
er eerst gewerkt aan een stevig onderstel, als 
fundament voor de verdere aankleding van 
de wagen. 

Het gekozen thema is “tijdmachine”. Tijdens 
de brainstormavond kwam één van de 
junioren op het idee om dit thema te kiezen. 
Andere junioren zijn gaan zoeken naar 
elementen die passen bij het thema, om zo 
de invulling van de wagen te bedenken. 
Samen zijn ze tot het idee gekomen om een 
klok en een tijdmachine op de wagen te 
zetten. De klok refereert aan de tijd die in de 
tijdmachine steeds verandert. De figuranten 
zullen tijdens de optocht in de tijdmachine 
stappen. Daarmee zullen ze voor- of achteruit 
in de tijd gaan waardoor hun outfit steeds 
verandert. Uiteraard zijn de junioren de 
figuranten van deze wagen.

JUNIORGROEP DE VROLIJKE DAHLIA’S

Aan het enthousiasme van de junioren en 
de ouders ligt het zeker niet. Alle ideeën zijn 
afkomstig van de junioren en worden zo goed 
en creatief mogelijk verwerkt in een wagen 
die met zijn tijd meegaat.
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BOERENBIKKELS

De juniorgroep “Aan ‘t werk” bestaat uit 
vier vrienden. De vrienden mogen graag 
klussen en steken regelmatig de handen 
uit de mouwen, vandaar ook de gekozen 
groepsnaam. 

JUNIORGROEP AAN ’T WERK

Het thema van de wagen is “boerenkinkels”. 
Dit thema is gekozen omdat de boeren 
de afgelopen tijd veel in het nieuws zijn 
geweest. Daarnaast zijn de vrienden allemaal 
geïnteresseerd in trekkers. Alle juniorwagens 
krijgen een onderstel aangeboden door de 
organisatie van het Corso als basis voor de 
wagen. De opbouw van de wagen wordt 
gedaan door de juniorgroep. Deze wagen 
heeft als opbouw een trekker. Door middel 
van hout en tempex is de wagen gevormd en 
klaargemaakt om er bloemen op te prikken. 

Het corso is niet nieuw voor deze vrienden. 
Ze hebben al wat ervaring opgedaan door 
mee te doen aan het kindercorso. Nu zij 
daar te groot voor zijn geworden, hebben 
ze ervoor gekozen om deel te nemen aan 
het juniorcorso. Een mooie stap tussen het 
kindercorso en een grote praalwagen in. De 
jongens kijken er naar uit om gezellig samen 
met elkaar bezig te zijn.
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ROBLOX

Juniorgroep “de Buiterhorststokkers” bestaat 
uit drie goede vrienden uit Vledder. De 
naam van hun groep is een mix van hun 
achternamen. Levi van 10, Sil van 9 en Finn 
van 9 kennen elkaar van basisschool OBS de 
Hoekstee en zitten in groep 6. Vorig jaar zaten 
ze bij elkaar in de klas. Jammer genoeg dit 
jaar niet meer, maar samen lol maken en een 
wagen bouwen dat kunnen deze jongens 
wel! 

Het onderwerp dat zij hebben gekozen 
is Roblox. Dit is een gamespelletje dat de 
jongens allemaal wel gespeeld hebben.
In het spel heb je een eigen poppetje dat 
allerlei verschillende spelletjes speelt. De 
jongens figureren naast hun wagen als 
zo’n poppetje. De wagen zelf is Noob, een 
personage uit het spel. Het plan om iets op 
het hoofd te doen was snel gemaakt en 
ook over de accessoires die bij het poppetje 
horen is nagedacht. Het materiaal dat zij voor 
de wagen hebben gebruikt is vooral hout en 
veel bloemen.

Het wordt voor alle drie de jongens de eerste 
keer dat ze gaan meedoen met het corso. 
Wel hebben twee jongens een keer mogen 

JUNIORGROEP BUITERHORSTSTOKKEN

meedoen als figurant op een corsowagen, 
maar toen waren ze wat kleiner. Op school 
kwam de juniorcommissie langs en vertelde 
over het meedoen met het corso met je 
eigen wagen. Nou dat vonden Levi en Sil 
wel een heel goed idee. Ze vroegen hun 
vriend Finn erbij en zo ontstond de groep. Ze 
bedachten hun groepsnaam door een mix 
van hun achternamen. De jongens hebben er 
ontzettend zin in!
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GAMING SET-UP

Deze nieuwe groep bestaat uit vier jongens 
die elkaar kennen van Obs de Kievitshoek uit 
Wilhelminaoord. Julian 11 jaar, Huub 11 jaar, 
Tobias 11 jaar en Joeri 9 jaar zitten samen in 
groep 7& 8 en komen uit Wilhelminaoord en 
Frederiksoord. De jongens hebben allemaal al 
eens meegedaan aan het kindercorso. Julian 
staat zelfs met zijn mooi gemaakte raceauto 
op de website van ons corso. jongens kijken er 
naar uit om gezellig samen met elkaar bezig 
te zijn.

De jongens kregen op school de workshop 
en les van het Corso en hoorden dat er een 
juniorcorso werd opgestart. Daar hadden 
Julian en Huub wel oren naar. Het bleef even 
bij grote plannen, maar toen zij hoorden 
dat er karretjes beschikbaar werden gesteld 
door de juniorcommissie waren de jongens 
snel overstag. De vrienden Tobias en Joeri 
kwamen er ook bij en toen was daar de 
groep “Corsoboys”!

JUNIORGROEP CORSOBOY’S 

Gamen is wat de jongens graag doen in hun 
vrije tijd, dus het onderwerp van de wagen 
was snel bedacht. De jongens waren het 
er snel over eens dat zij een gaming set-up 
wilden bouwen. Een gaming set-up is de 
plek waar je je computerspellen speelt. Zelfs 
over de kleding hebben de jongens goed 
nagedacht!
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KOM D’R BIJ!

Juniorgroep “Bijenvolk” bestaat uit zeven 
vrolijke kinderen uit Vledder en Wapse, 
namelijk: Judith 11 jaar, Nick 10 jaar, Twan 
11 jaar, Fenna 8 jaar, Jurre 11 jaar, Dex 7 jaar 
en Jip 10 jaar. Een aantal van hen zijn broer 
of zus van elkaar, maar de meeste kennen 
elkaar van het voetballen bij voetbalclub BEW 
uit Vledder. Toen de groep kinderen hoorde 
dat er een juniorcorso zou komen, werden ze 
enthousiast en leek het hen een goed plan 
om mee te doen!

Het thema voor de wagen moest eerst 
bedacht worden. Iets met boeren misschien? 
Er was al een andere groep die dat 
onderwerp had gekozen. Opa Twan kwam 
met een ander idee: bijen. Dat werd goed 
ontvangen door de groep! 
“Kom d’r bij”, een mooie slogan en de 
naam van de wagen. Een bijenkorf met een 
koningin kan niet ontbreken, maar ook de 
werkbijen zijn d’r bij! Heel veel bloemen maar 
ook stro en mooie toefen worden gebruikt 
voor de wagen.

Een quad gaat de kar trekken, zo vertellen de 
kinderen, “want dan hoeven wij de wagen 
niet te trekken”.

JUNIORGROEP BIJENVOLK

De gezellige vrolijke kinderen hebben er 
allemaal zin in. De meeste kennen het 
corso wel maar hebben nog nooit eerder 
meegedaan op Twan na, die wel eens met 
het kindercorso heeft meegedaan.

De lieve mooie bijtjes die rond bewegen 
komen het publiek ook wat brengen!
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Wauw! Wat een mooie caravan, maar wat 
doet die in de optocht? De juniorcommissie 
van Corso Frederiksoord heeft dit jaar een 
caravan aangeschaft en alvast voorzien 
van een mooi graffiti kunstwerk, herkenbaar 
voor alle kinderen met de namen van alle 
deelnemende scholen. 

De komende jaren wordt de caravan ingezet 
om op alle scholen creatieve ateliers te 
verzorgen passend bij het versieren van een 
voertuig voor het kindercorso en bouw van 
een juniorwagen. De caravan wordt ingericht 
met alle benodigde materialen zodat de 
kinderen gelijk aan de slag kunnen. De 
juniorcommissie kijkt er naar uit om op een 
creatieve manier met alle kinderen aan de 
slag te gaan.

Corso  Caravan
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PIRATENCULTUUR & VINYL

CORSOGROEP  
DE MANDENMAKERIJ

Corsogroep “de Mandenmakerij” heeft feest, 
ze bestaan 60 jaar. Ze zijn dan ook blij om dit 
te mogen vieren met een wagen op de weg, 
met als onderwerp ‘de piratencultuur en vinyl’.  

De piratencultuur is een cultuur voornamelijk 
in het oosten en noorden van het land, 
waarbij er plaatjes gedraaid worden via een 
eigen zender. “Net zoals het corso staat de 
piratencultuur op de lijst van immaterieel 
erfgoed, dus dit moest het thema wel 
worden”, aldus groepsleider Jancko Smit.

De bouwplek van de groep is veranderd 
nadat de ‘oude’ plek niet meer mogelijk 
was. Het was wel even zoeken naar een 
nieuwe locatie, maar gelukkig zijn ze op een 
vertrouwde plek belandt. De wagen wordt 
nu gebouwd in Steggerda bij Nico Verhagen 
achter het huis. Nico is het oudste lid binnen 
de Mandenmakerij en al vanaf het begin 
betrokken. Tijdens het interview voor deze 
corsokrant komen vol trots de verhalen. Nico 
glimlacht en pakt van binnen onderzetters 
met meerdere oude wagens. De draak 
waarmee de groep in 2019 een fantastisch 
eindresultaat en een tweede prijs haalde dat 
is de favoriet. 

Met een ander onderstel, een oude SRV 
wagen, willen ze met bewegende delen 
uitpakken. Ze lopen tijdens de bouw aardig 
op schema en zoeken ze dit jaar de randjes 
op met de lengte en breedte van de wagen. 
Het licht en geluid is een verassing maar met 
alles bij elkaar hopen ze de top 3 te behalen.

60  
Jaar!
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AANDRIJVING

CORSOGROEP 
VVV

Corsogroep VVV beeldt het onderwerp 
“aangedreven” aan u uit. De inspiratie van 
dit idee vonden zij bij het bezoeken van 
het corso in Zundert, in combinatie met 
een olifant die zij hadden gezien bij een 

carnaval in Zaltbommel. De gedreven groep 
zoekt graag de uitdaging op en maakt alle 
onderdelen van hout. De onderdelen drijven 
elkaar aan en zo kom je uit op de naam van 
het onderwerp: aangedreven. 

Voordat de groep kon starten met wat er 
op de wagen kwam te staan, moest er eerst 
nog wat werk gedaan worden aan het 30 
jaar oude onderstel. In 2019 kwam de groep 
met het onderwerp ‘God is a dj’: danseressen 
dansten de hele tijd door en de wagen ging 
op en neer. Hierdoor moest het onderstel 
eerst weer rechtgemaakt worden.  

Dit jaar prikt de groep op hun eigen locatie 
de dahlia’s op, in plaats van op vrijdag in de 
tent. De onderdelen op de wagen worden 
eerst voorzien van bloemen en moeten 
daarna nog in elkaar gezet worden. Dat gaat 
een beste uitdaging worden! 
Met een aantal nieuwe gezichten bij de 
groep, Chiel en Luuk Elting, Martijn Heere 
en Yvette de Graaf is de groep weer mooi 
aangevuld en dat brengt weer nieuwe 
energie en ideeën naar boven. Daarmee kan 
de groep, die al sinds 1965 bestaat, nog vele 
jaren doorgaan! 
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TERUGBLIK 2020
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1991 Corsogroep De Blokkers, Stamgasten  
Sasja Visser
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MADAGASCAR DE MOVIE

CORSOGROEP
DE ROOMBOOT BV

Corsogroep “de Roomboot” bestaat al 44 
jaar (sinds 1978) en is daarmee één van de 
oudste groepen. De groepsnaam verwijst naar 
de familienamen van de oprichters Room en 
Boot, waarvan de families nog steeds actief 
zijn. De groep is erg gemouleerd, sommige 
leden zijn zelfs meer dan 20 jaar actief bij de 
Roomboot. Het is een hechte groep waarbij 

de taken goed verdeeld zijn. Met een kleiner 
groepje ontwerpen ze de wagen daarna 
bouwen ze met de hele groep. 

De Roomboot heeft als onderwerp 
‘Madagaskar’ gekozen. Deze film hebben zij 
twee keer eerder gebruikt bij het maken van 
een mozaïek afgelopen jaren,  maar dit jaar 
gaan ze het totaal anders aanpakken. Open 
en overzichtelijk wat de groep belangrijk vindt 
gaat dit jaar niet gebeuren. De corsowagen is 
voller als anders en er is van alles te zien. Met 
enthousiasme begint Henk Broekman tijdens 
het interview voor deze krant te vertellen 
en te zwaaien. “Kijk! Dit wordt Gloria”  Ja 
dat zou je nu nog niet zeggen hé?  Marty, 
Gloria en Melman zullen allemaal te zien zijn. 
Hoe verder de invulling is, is even passen en 
meten, maar dat het er allemaal op gaat 
komen is een ding dat zeker is”.  

Het trekkende voertuig helemaal in stijl en de 
dames van de toefen krijgen de vrije hand, dit 
belooft wat! 
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ADVENTURE

CORSOGROEP 
DE HANDIGE HANDJES

Corsogroep “de Handige Handjes” komt dit 
jaar met het onderwerp “Adventure”, wat 
avontuur betekent. Het avontuurlijke thema 
dat zij hebben gekozen komt naar voren in de 
avontuurlijke sporten die er te zien zullen zijn. 
Want zoals de groep na alle coronaperikelen 
zegt: het is nu tijd om je uit te leven!
 

De taakverdeling in deze groep is goed 
geregeld. Zo bedenkt de oude garde het 
idee uit, de jonge jongens bouwen in een 
kleine groep aan de wagen en aan het einde 
bij het tempexen en dahlia’s prikken komt de 
hele groep bijeen.  

De groep die is opgericht in 1996 en is 
ontstaan uit een vriendengroep uit Vledder 
komt nog steeds aan zijn nieuwe aanwas op 
dezelfde manier, want ook dit jaar zijn er weer 
jongens bij gekomen die elkaar kennen uit 
Vledder en gezellig met elkaar feesten.  
Dit jaar bouwde de groep op een nieuwe 
locatie. Wel gaat de corsowagen voor 
het laatste werk weer in de schuur in 
Vledderveen, waar de wagen droog staat. 
Aan hergebruik en creativiteit is in deze groep 
geen gebrek: materialen die van voorgaande 
jaren in de schuur liggen brengt de groep op 
ideeën tijdens het bouwen.
 
Diverse aparte onderdelen op de wagen 
beelden het onderwerp uit en zelfs het 
trekkend voertuig is in de stijl meegenomen! 
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BRANDWEERWAGEN

CORSOGROEP
WAPSERVEEN 

Deze groep is oorspronkelijk ontstaan door de 
gebroeders Klaver in het jaar 2000. In het jaar 
2017 is de groep geheel vernieuwd door een 
vriendengroep uit Wapserveen. Enthousiast 
dat ze zijn is dit al het vijfde jaar dat ze 
meedoen. Volgend jaar draagt de huidige 
groepsleider Rick Hartkamp het stokje over 
aan Chantal Dolsma en Kimberly Sol.

Als onderwerp hebben ze dit jaar “de 
Brandweer” gekozen. Dit omdat ze de 
brandweer in het zonnetje willen zetten en er 
hard nieuwe vrijwilligers nodig zijn. 

Low budget is het uitganspunt. Gelukkig 
waren het onderstel en de materialen er nog, 
daarmee kon de wagen gebouwd worden. 
Het wordt een halfopen wagen dit jaar, met 
natuurlijk de brandweerladder van voor naar 
achter op de corsowagen. Ook zal water niet 
ontbreken, ze gaan voor een spectaculair 
waterfestijn.

Hoe ze gaan uitpakken dit jubileumjaar? Voor 
de figuranten worden de pakken zelfgemaakt 
met foam. Een uitdaging, maar daar houden 
de dames wel van. Over licht en geluid zijn 
nog vele ideeën, maar een sirene komt er 
zeker!

Bent u klaar voor het spectaculaire 
waterfestijn en de luide sirenes?
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GREAT BARRIER REEF

CORSOGROEP 
DE KOLONIE

Corsogroep “de Kolonie” had al eerder het 
idee om eens wat met een aquarium te doen, 
toen het thema bekend werd gemaakt en de 
groep wat ideeën bij elkaar legden werd het 
onderwerp “Great Barrier Reef” geboren.
The Great Barrier Reef, is het rif gelegen aan 
de Koraalzee voor de kust van Queensland 
in Noordoost Australië. Het is het grootste 
koraalrif van de wereld en heeft daardoor 
het Unesco Wereld Erfgoed status. Omdat de 
Koloniën van Weldadigheid ook het Unesco 
Wereld Erfgoed status heeft ontvangen en 
de Corso cultuur op de immateriële lijst van 
het Unesco Werelderfgoed is bijgeschreven 
waren de koppelingen met het onderwerp 
snel gemaakt.

De groep neemt je echt mee in de beleving 
onderwater. Het onderstel is zoals eerder 
gedaan in het zwart zodat het geen 
onderdeel is van de voorstelling van de 
wagen. De wagen is open gebouwd 
waardoor je er doorheen kunt kijken.
De vissen die zijn gebruikt zijn als basis 
opblaasvissen, daaromheen is gaas gewikkeld 
zodat het geheel voorzien kan worden van 
tempex en daarna de dahlia’s erop geprikt 
kunnen worden. Dit idee heeft de groep al 
een keer eerder uitgevoerd bij de wagen van 
de Snorkels, het hoofd was toen als basis een 
grote opblaas bal.

Vorig jaar bracht de groep een ode aan hun 
net overleden lid Hennie, die altijd trouw de 
koffie rondbracht tijdens het opbouwen van 
de wagen, door een mozaïekbord te maken 
ter ere van haar. Met het bewegende koffie 
lepeltje zat er toch nog best wat tijd in het 
maken van het mozaïekbord. 

De groep heeft wat wisselingen met bouwers 
gehad het afgelopen jaar, want in de twee 
jaar zonder corso verandert er wel het een 
en ander, maar gelukkig hebben zij  ook een 
nieuwe jonge aanwinst Sven in de groep 
erbij, hun stageloper zoals zij dit al lachend 
vertellen. Dit jaar kan er weer gewerkt worden 
aan een ‘echte’ corsowagen en daar heeft 
de groep zin in!
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SPEELGOED

CORSOGROEP
GROENLICHT

Corsogroep “Groenlicht” maakt inmiddels al 
ruim 50 jaar mozaïeken. Sinds 2004 bouwen 
ze ook wagens om mee te doen aan de 
optocht. De samenstelling van de groep is de 
jaren wel veranderd. Afgelopen jaar zijn er 
een heel aantal mensen gestopt, waardoor 
er flink gezocht moest worden naar nieuwe 
bouwers. Gelukkig zijn deze gevonden en kon 
de groep van start. 

Het thema van de wagen is “speelgoed”. 
In 2019 was er al een idee om een wagen 
te maken met een speeldoosje. U kent 
het wellicht nog wel, een doosje die vaak 
aangedreven werd door een klein slingertje of 
eerst opgewonden moest worden. Vervolgens 
kwam er dan muziek uit het doosje en 
draaide er een figuurtje rond. Deze gedachte 
is de basis geworden van de wagen. Naast 
het speeldoosje bestaat de wagen ook uit 
een speelgoedtrein, een blokkendoos en een 
boek. Samen vormt het een geheel, waarbij 
u spontaan weer zin krijgt om het oude 
speelgoed van de zolder te halen.

Bijzonder aan deze wagen is dat enkele 
onderdelen al eens eerder tijdens de optocht 
tentoon zijn gesteld. De onderdelen passen 
goed bij het ontwerp van de wagen en 
daar heeft de groep dankbaar gebruik van 
gemaakt.
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CAMPING

CORSOGROEP 
DE MOESBERG

Het zal u niet verbazen maar als wij 
Corsogroep “de Moesberg” vragen “Waar 
vermaken jullie je? ¨ dan is het antwoord snel 
gegeven, want dat is natuurlijk op Camping 
de Moesberg in Nijensleek.
Het kiezen van het onderwerp was dan ook 
snel klaar. “De volle beleving van de camping 
komt op de wagen”, aldus groepsleider 
Marinus Baas. 

De wagen is dit jaar lang, zo’n 13 meter en 
wordt op de ouderwetse manier gebouwd. 
Dit betekent weinig laswerk, want dat was 
vroeger nog niet, maar veel gebruik van hout. 
De wagen heeft de optimale beleving door 
het gebruik van echt water in het zwembad 
en een echt kampvuur! Voor de veiligheid dus 
geen tempex in de buurt van het kampvuur, 
maar wel de uitbeelding hoe het er gezellig 
op de camping aan toe gaat.

De wagen wordt voor het eerst dit jaar op 
de camping zelf geprikt in plaats van in 
de tent met alle andere corsowagens. Het 
hele bouwproces wordt gedaan door de 
campinggasten en om iedereen daarbij te 
kunnen betrekken zal het prikken dit jaar ook 
daar gebeuren. Alle gasten kunnen een kijkje 
komen nemen en ervaren hoe het opbouwen 
van een corsowagen gaat.
De groep hoopt zo nog meer mensen 
enthousiast te maken voor ons mooie corso 
Frederiksoord!
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HET WEERHUIS

CORSOGROEP
VLEDDERVEEN

De corsogroep is opgestart in het jaar 2014. 
De kleine groep uit Vledderveen brengt u 
weer wat moois op de weg. Het onderwerp 
van deze groep is “het weerhuis”. 

Turn back time is de slogan van de groep. 
Vorig jaar lieten de leden dit zien door een 
dynamische klok mozaïek neer te zetten. 
Dit jaar gaan ze verder terug in de tijd. 
Laat u verbazen door een replica van de 
eerst gebouwde corsowagens. Voor dit 

jubileumjaar brengt corsogroep Vledderveen 
een ode aan wat ons corso te vieren heeft.

Door deze “oude auto” waant u zich weer 
even in het jaar 1961. De groep richt zich 
op het tot in de puntjes namaken van het 
weerhuisje. Dat is een uitdaging, maar daar 
houdt deze groep wel van.

Een weerhuisje is een eenvoudige hygrometer 
die de luchtvochtigheid meet. Soms wordt 
deze meter gecombineerd met een 
thermometer. In het weerhuisje zit een 
mannetje en een vrouwtje die door middel 
van een parasol of paraplu laat zien wat voor 
weer eraan komt.

Met het karkas van een oude golf, de 
verhalen en het bekijken van oude foto’s zijn 
ze aan de slag gegaan met het weerhuisje.

Laat u verbazen over de details van deze 
korte, maar tot in detail nagemaakte auto.
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DRAAIORGEL

CORSOGROEP 
DE BAUERS

De Bauers bestaan sinds 2019. De groep 
is een afvaardiging van de voormalige 
Blokkers, een groep die meer dan 30 jaar 
corsowagens heeft gebouwd. Ervaring is dus 
zeker aanwezig in deze groep. Veel leden 
zijn opgegroeid met het corso en hebben 
ook al een aantal wagens samen gebouwd. 
Inmiddels weten de leden dus wel waar ze 
op moeten letten voor de jury. ‘Een strakke 
wagen die een geheel moet vormen’, aldus 
een van de leden.

De wagen is in de vorm van een draaiorgel. 
Het thema is gekozen naar aanleiding van 
het thema ‘Vermaak Oe’. Bij een draaiorgel 
worden mensen vermaakt, vandaar deze 
keuze. Een kleine versie van het draaiorgel 
is in 2020 gemaakt voor de mozaïekroute, 
waarbij een tweede prijs werd behaald. Dit 
jaar dus een grote versie van het draaiorgel 
waar u doorheen kunt kijken. De beide zijden 
van de wagen zijn verschillend, net als bij 
een echt draaiorgel!  De figuranten mogen 
natuurlijk niet ontbreken en zijn de levende 
draaiorgelpoppen. 

Een bekend fenomeen van een draaiorgel 
is wel het centenbakje. De groep heeft een 
ludieke actie bedacht voor het centenbakje, 
u zult het bakje zeker niet over het hoofd zien. 
Tot slot wordt de wagen voorzien van echte 
draaiorgel muziek.
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Corso Frederiksoord is vernieuwend en 
heeft de “Blik” op de toekomst en wil het 
Immateriële Erfgoed laten groeien en bloeien 
door jongeren de kans te bieden deel te 
nemen aan de optocht met hun eigen 
juniorwagen. Ook worden er lespakketten 
aangeboden op de basisscholen om kinderen 
meer te betrekken en kennis te laten maken 
met.

Basisscholen:
De juniorcommissie hecht veel waarde 
aan de educatie in combinatie met leuke 
activiteiten. Daarvoor hebben we een aantal 
leuke programma’s ontwikkeld: 
Op de scholen worden er dahliaknollen onder 
deskundige leiding in een kuubskist geplant. 
De kinderen leren wat een dahliaknol 
is, hoe de knol groeit, bloeit en verzorgt 
moet worden. Om een fleurig geheel te 
creëren worden de bakken gespoten met 
graffiti onder leiding van een professioneel 
graffitiartiest. 

Junior Corso
Vanaf volgend jaar wordt de “Corsocaravan” 
ingezet op de scholen om kinderen op 
creatieve wijze de verschillende onderdelen 
van het bouwen van een juniorwagen te 
leren van ontwerp tot maquette.

Juniorwagens:
Corso wil, door het aantrekken van 
juniorwagens uit de omliggende dorpen, 
een brug slaan tussen het kindercorso en de 
grote corsowagens. De juniorwagen is een 
kleinere wagen die gebouwd wordt door 
kinderen vanaf groep 8. Van Corso ontvang 
jij/ jullie een onderstel in bruikleen en een 
bouwbudget. Doe jij volgend jaar ook mee? 
Meld je dan nu aan via  
juniorcommissie@corsofrederiksoord.nl
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JUNIORCORSO WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:
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TERUGBLIK 2021
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1991 Corsogroep De Blokkers, Stamgasten  
Sasja Visser
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STEKJES, VERSIERDE STEKJES, VERSIERDE 
FIETSEN, VERSIERDE AUTO’S FIETSEN, VERSIERDE AUTO’S 
EN PRAALWAGEN: DE EN PRAALWAGEN: DE 
GESCHIEDENIS  GESCHIEDENIS  
VAN CORSO FREDERIKSOORD VAN CORSO FREDERIKSOORD 
IN EEN NOTENDOPIN EEN NOTENDOP

Het corso van Frederiksoord is al jaren een 
meerdaags evenement met als hoogtepunt de 
optocht van versierde wagens door de straten van 
Frederiksoord. Zowel overdag als ’s avonds. Voorop 
gaat het kindercorso met de Feeënwagen. Daarna 
komende de versierde wagens. Dit jaar vieren we 
het 60-jarig bestaan van het corso. 

Wie in de geschiedenis duikt van het Floraliacorso 
merkt dat de oorsprong heel anders was. In 
1890 nam de directeur van de tuinbouwschool 
in Frederiksoord, A.C Ide, het initiatief om gratis 
stekken en zaden uit te delen om “door het 
kweken van bloemen en andere sierplanten 
volksontwikkeling te bevorderen en de liefde voor 
sierplanten op te wekken.’ De stekken groeiden uit 
tot prachtige planten die tentoongesteld werden op 
het terrein van de tuinbouwschool.

Het was een succes. Van heinde en verre 
kwamen bezoekers naar de tentoonstelling. Er was 
‘beschaafde’ muziek, feest in de tuinbouwschool en 
tot slot een groot vuurwerk.

Versierde fietsen
Het corso veranderde eind jaren vijftig van de 
vorige eeuw. Er werd al langer gesproken over 
het opzetten van een heuse bloemencorso met 
versierde wagens. Maar Frederiksoord en omgeving 
was niet meteen enthousiast. Daarom eerst een 
optocht met versierde fietsen in 1959. Tussen de 
fietsen een versierde auto. Dit idee sloeg aan. In 
1961 reden zelfs 12 versierde auto’s mee en 52 
kinderen met versierde fietsen.

Het bestuur van het Floraliacorso was er blij 
mee, maar wilde meer. Het bestuur reisde 
met buurtbewoners naar corso’s in Eelde en 
Lippenhuizen om ze enthousiast te maken. En het 
werkte. In 1962 was de start van het corso zoals we 
die nu ook kennen. Met versierde wagens, gemaakt 
door groepen uit de verschillende dorpen rondom 
Frederiksoord. Allemaal voorzien van bloemen. Dat 
versieren gebeurde in een tent in de tuin van het 
huidige Logement Frederiksoord. Een grote ronde 
maakten de wagens niet. Ze reden richting de tuin 

van de tuinbouwschool. Een jaar later reed het 
corso voor het eerst op de openbare weg. Een 
kleine ronde over de Molenlaan en dwars door de 
tuin van de tuinbouwschool. Het publiek stond rijen 
dik langs de kant om de rijk versierde wagens en 
fietsen van dichtbij te kunnen zien. De kermis was er 
ook al.

Eigen dahlia’s
Het lukt het bestuur zelfs om zelf de bloemen 
voor de corsowagens te kweken. Met hulp van 
vrijwilligers. Maar het kweken van dahlia’s is zo 
arbeidsintensief dat ze er mee stoppen. Bovendien 
is de grond in de regio niet overal geschikt. Vanaf 
dat moment worden de bloemen van elders 
gehaald. De wagens zelf veranderen ook. In het 
begin zijn de corsogroepen behoudend. Ook 
vanwege de beperkte ruimte op de weg. Maar 
de laatste jaren zie je de wagens groter worden en 
krijgen figuranten een grotere rol.

Vandaag vieren we in Frederiksoord het uitgestelde 
jubileum met versierde auto’s en fietsen. Het 
kindercorso is er weer. En de rijk versierde 
praalwagens zijn er ook. Daarmee eren we al onze 
voorgangers die met veel enthousiasme ooit zijn 
begonnen om wat meer kleur in de omgeving 
te brengen “en de liefde voor sierplanten op te 
wekken”. Het corso van Frederiksoord is niet de 
grootste van Nederland, maar door de prachtige 
omgeving en saamhorigheid wel de gezelligste van 
Nederland. Geniet van deze jubileumeditie.
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2009 Corsogroep Wapserveen, Londen, Betsy Klaver

1980 Corsogroep Specht, Kiss me Kate 
Archief Corso

1976 Corsogroep Vledderweg,  Locomotief 
Archief Corso

2007 Corsogroep De Familie, Biertje  
S. De Vries

2000 Corsogroep De Blokkers, De rattenvanger van Hamelen 
Sasja Visser
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1991 Corsogroep De Blokkers, Stamgasten  
Sasja Visser

2016 Corsogroep Amigo’s, Zeedieren 
Jan Mensing

1989  Corsogroep de Eendracht, Dagobert duck
Bert Klaver

2006 Corsogroep Groen Licht, Parachute springen 
Jos Paulsen

1982 Corsogroep Celpiavio, Kaartspel
Archief Corso

1982 Corsogroep Boschoord, Olympische spelen 
Archief Corso
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Al vele jaren horen de mozaïeken bij het 
Corso Frederiksoord. Een mozaïek is een bord 
of object dat een onderwerp uitbeeldt waarbij 
het geprikt is met voornamelijk dahlia’s. 
Zo kun je naast het bewonderen van de 
rijdende corsowagens ook nog genieten van 
de dahlia-kunstwerken in de omgeving van 
Frederiksoord!

In 2020 en 2021 belemmerde het coronavirus 
ons om het jubileumcorso van Frederiksoord 
te vieren. Om iedereen toch het corsogevoel 
te laten beleven, kwam het idee om de 
mozaïekroute uit te breiden. Dit werd door het 
publiek erg enthousiast ontvangen. Dat was 
voor de organisatie een stimulans om hiermee 
door te gaan.

Ook dit jaar kunt u daarom weer genieten 
van een mooie mozaïekfietsroute met 
activiteiten en entertainment eromheen. De 
start en de finish zullen dit jaar op het Corso 
terrein voor de Tuinen in Frederiksoord te 

Mozaiekroute
vinden zijn. Op deze locatie kunt u terecht 
om voor € 5,- uw routekaart te kopen. Bij 
de mozaïekfietsroute kunt u bovendien 
meedoen met de puzzel, waarmee een leuke 
prijs te winnen is! De route is ongeveer 20 
kilometer lang. De route is met de fiets, step, 
scootmobiel of lopend te volgen.
Voor de kinderen hebben we dit jaar 
twee verschillende routes uitgestippeld. 
De kinderroutes zijn ongeveer 10 kilometer 
lang. De kinderen kunnen meedoen met de 
kinderpuzzel waarbij ze ook een prijs kunnen 
winnen!

Wist u dat de mozaïekborden worden geprikt 
door bewoners, verenigingen en bedrijven uit 
de omgeving? Iedereen, van jong tot oud, 
helpt mee om het corsoweekend tot een 
succes te maken. Geniet ervan!

ZONDAG 11 SEPTEMBER 
VAN 11 TOT 17 UUR
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MUZIKAAL HET CORSO WEEKEND DOOR MET:

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

OVERZICHT ACTIVITEITEN

SNELTEKENAAR KUNSTEXPOSITIE
OP DE ROUTE

WE VERKLAPPEN 
NATUURLIJK NIET ALLES, 
KOM HET ZELF BELEVEN!

KOLONIE
KERKJE
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CORSO FREDERIKSOORD  CORSO FREDERIKSOORD  
ZOEKT VRIENDEN!ZOEKT VRIENDEN!

Corso Frederiksoord draait al vanaf het eerste 
begin op de geweldige inzet van onze vele 
vrijwilligers. Daarnaast zijn we afhankelijk 
van de financiële bijdrage van sponsoren en 
‘Vrienden van Corso Frederiksoord’. 

De hulp en bijdrage die we ontvangen, is van 
groot belang voor het voortbestaan van het 
Corso Frederiksoord. Dankzij uw hulp kunnen 
we het corso blijven organiseren.  Het Corso 
vindt jaarlijks plaats in het tweede weekend 
van september.
 
Wilt u ook vrienden worden met Corso 
Frederiksoord?
Voor 12,50 per jaar wordt u één van onze 
‘Vrienden van Corso Frederiksoord’. Uw 
bijdrage wordt enorm gewaardeerd!
 
Meld u aan via de mail:  
penningmeester@corsofrederiksoord.nl of 
onze website:  
www.corsofrederiksoord.nl/vrienden-van-
corso-frederiksoord/
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ZATERDAGAVOND
STOOT!
DJ MARTHIJN

ZONDAGMIDDAG
BITTERSWEET
DJ MARTHIJN

ZATERDAGMIDDAG
DJ MARTHIJN
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1970 Corsogroep Ellen, Zeeman 
Fledderkerspel / D van Raalte

1968 Corsogroep Hoeve Boschoord, De bruiloft van Fiagaro  
 Fledderkerspel / D. van Raalte
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2015 Corsogroep Amigo’s, Lion King  
Henk Diever

1974 Corsogroep Specht, Koets met paard ervoor 
Archief Corso
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9 EN 1O SEPTEMBER 2023

SAVE THE DATE


