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Frommelcorso Vorig Jaar



Op de vrijdag voor de herfstvakantie is het weer zover. De scholen uit 
Vollenhove presenteren het Frommelcorso. Alle scholen, de peuterspeelzaal 
en de kinderdagverblijven uit Vollenhove presteren weer hun bouwwerken in 
De Burght. De publieke belangstelling voor de optocht was de afgelopen jaren 
enorm. Op zaterdagochtend staan de creaties opgesteld in De Burght om van 
dichtbij rustig te bekijken.

Hoe zal het dit jaar worden? Als ik dit schrijf zijn de kinderen nog fanatiek aan 
het bouwen om alles in gereedheid te brengen. De spanning stijgt en ik heb al 
oproepen gehoord om te helpen plakken. De meeste frommelcorso bouwers 
denken er nu nog vrij gemakkelijk over, ja hoor het komt natuurlijk op tijd 
klaar. Inderdaad het verschilt niet met het echte corso. Verder is de onderlinge 
rivaliteit wel merkbaar in de aanloop naar het frommelcorso, maar net als 
vorig jaar merken we daar vast niks van tijdens de optocht en na afloop op het 
wagenbouwersfeest.

De organisatie van het frommelcorso heeft, met de ervaring van voorgaande 
jaren, de hele sportzaal in De Burght weer afgehuurd. Want het is gebleken 
dat de frommelcorso bouwers, de wagenbouwers voor de toekomst, heel veel 
publiek trekken en terecht want ze zijn het waard en hebben heel veel aandacht 
verdiend. Ik wens de aspirant wagenbouwers, organisatie en publiek een heel 
mooi FROMMELcorso toe.

Met vriendelijke groet,

Han Knol,

Voorzitter VVVV

Van de voorzitter



De jeugd van nu zijn de wagenbouwers van de toekomst. Alle corsoplaatsen 
in Nederland weten hoe belangrijk en leuk het is om de jeugd te betrekken 
bij de bijzondere traditie van het wagenbouwen. Zo kun je in Vollenhove elk 
jaar meedoen met je school aan het kindercorso of zelf een wagentje bouwen. 
Daarnaast kun je natuurlijk helpen bij een wagenbouwgroep die meedoet aan het 
grote corso. 

Een werkgroep van de 4V’s wil activiteiten bedenken om het wagenbouwen 
onder de jeugd te stimuleren. Samen met wagenbouwgroepen, scholen en ouders 
wil de werkgroep actief bijdragen aan het behoud van een mooie traditie.

Ontstaan
Geïnspireerd door de jaarlijkse traditie van basisschool de Eben Haëzer in de 
Kadoelen had Vollenhove in 2014 de eerste editie van het Frommelcorso voor 
basisscholieren in Vollenhove. Het Frommelcorso Vollenhove wordt georganiseerd 
door de 4V’s 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.

Bouwproces 
Op de eerste vrijdag van het nieuwe schooljaar startte het bouwproces. 
Wagenbouwgroepen werden opgericht en kregen natuurlijk ook een eigen naam. 
De groepen bedachten een onderwerp en konden gaan ontwerpen. De weken 
daarna bouwden de kinderen op een onderstel aan een eigen wagentje. De 
laatste periode stond in het teken van het frommelen. Bij dit corso verwerken 
de bouwers geen dahlia’s, maar crêpe papier om de wagens om te toveren tot 
kleurrijke creaties.

Het Frommelcorso



Jury
De jury van het Frommelcorso Vollenhove bestaat uit drie personen. De 
juryleden beoordelen de corsowagens op een aantal onderdelen: de algemene 
indruk, de uitwerking van het idee en de afwerking van de wagen. De groep die 
het Frommelcorso wint, ontvangt daarvoor een Ereprijsbeker. Deze wisselbeker 
mag een jaar lang op de school van de groep blijven staan. Daarnaast zijn er 
herinneringsbekers voor de nummer 1 tot en met 3 die vast ook een mooie plek 
in de scholen krijgen. Voor de figuratie bij de wagens is er een figuratieprijs.

Dahliaprinses
Vollenhove kent ook een Dahliaprinses. De nieuwe prinses is op woensdagavond 
in de corsoweek gekroond door de Dahliaprinses van vorig jaar. Zij opende 
op corsozaterdag het kindercorso en kan natuurlijk ook niet ontbreken bij het 
Frommelcorso Vollenhove. Na afloop van de optocht reikt zij de prijzen uit.

Er is meer te zien…
De jongste kinderen in Vollenhove zijn de Frommelcorsobouwers van de 
toekomst. Tijdens het Frommelcorso tonen ook de kinderen van de groepen 
1 tot en met 4, de peuterspeelzaal en de kinderdagverblijven zelf gemaakte 
corsocreaties. 

De dahliaprinses



Vrijdag – aanvang 13:00 uur, zaal open 12:30 uur
Vanaf 12:30 uur gaat De Burght open en kan het publiek een plaats nemen langs 
het parcours. De optocht van het Frommelcorso start op vrijdagmiddag om 
13:00 uur. Ruim 30 creaties trekken aan het publiek voorbij. Aansluitend vindt de 
prijsuitreiking plaats, gevolgd door een wagenbouwersfeest tot 15:45 uur. 

Naast de optocht zijn er in De Burght allerlei andere corsocreaties te 
bewonderen. 

Het is niet mogelijk om vooraf stoelen neer te zetten langs het parcours of 
tribuneplaatsen te reserveren.

Zaterdag – 09:00 tot 12:00 uur
Op zaterdag worden van 09.00-12.00 uur alle frommelwagentjes tentoongesteld 
in De Burght. Je kunt dan nog eens rustig de wagentjes en andere corsocreaties 
van de jongste kinderen bekijken.

Locatie en parkeren
Het Frommelcorso vindt plaats in Zalencentrum De Burght, Godfried van 
Rhenenlaan 2 te Vollenhove. Het Frommelcorso is uitstekend te bezoeken met 
de fiets. Er zijn nabij De Burght ook voldoende gratis parkeermogelijkheden voor 
auto’s.

Programma



Titel wagen Wagenbouwgroep

1 Pauw Pauw

2 Camp KIKI WAKA The Stars

3 Het monster van Loch Ness De Monsterjagers

4 Angry Birds V.V.  (venose vogeltjes)

5 Ironman Super Hero's

6 Pokemon Go Pokepower

7 Johan Cruijff Ultimate

8 PARIJS.......city of Love M&M

9 Griezelbos Spookies

10 Beach In het water

11 Handen vol aan social media Social Media mensen

12 De Oer Berg Frommel Power

13 De Kwallen Onder Water

14 Skaten De Skaters

15 Runner De Sporters

16 Angry Birds De Boze vogels

17 Pinokkio Spektakel

18 Onder water wereld geen naam

19 De Achtervolging Super Propjes Plakkers

20 Kom naar de kermis Bottel

21 V2 V7

22 Extreme Olympics Opgepropt

23 The Olympics de Proppers

24 Vakantie tijd Holiday

25 Kleurenpracht Pauwpower

26 D.J. de D.J-ers

27 Harry Potter De Magiërs

28 Finding Dory The Dory's

29 De Olympische Spelen Ploeg zonder naam

30 The Lion King Power 2016

31 Op de vlucht The Sea Sharks

Startvolgorde



1 Pauw - Pauw
Kindcentrum Het Kompas: Daan, Dennis, Sven, Devon, Jasmijn, Lizzy
Pauw, Pauw, ik ben mooier dan jou.

2 Camp KIKI WAKA - The Stars
OBS De Voorpoort: Bo, Natalie, Tara, Noemi, Tom, Anne-Fleur
Er was eens een kamp dat KIKI WAKA heette. Daar kon je veel doen zoals: 
Kanoen, vissen en lekker in je tent slapen. Feest op Camp KIKI WAKA!!

3 Het monster van Loch Ness - De 
Monsterjagers
KBS Sint Martinusschool: Amber, Rens, Sharifa, Marijn, Nina, Joachim, Jorrit, Justin.
Eens in de paar jaar komt ie boven... 
Niemand heeft hem ooit gezien. 
De wildste verhalen doen de ronde. 
Zou het vandaag gebeuren...misschien....?

4 Angry Birds - V.V.  (venose vogeltjes)
Kindcentrum Het Kompas: Matthijs, Jarick, Fleur, Jesse, Jorick en Indy
Raadsel: Wij zijn grappig, kleurrijk maar kunnen soms heel boos worden, rara wat 
zijn wij? Juist, wij zijn Angry Birds. Wij zijn de echte Venose Vogeltjes!

5 Ironman - Super Hero’s
Kindcentrum Het Kompas: Bram, Johan, Dylan, Noah, Mika, Jesse, Andy
Hier komt hij dan.....Ironman! De held van het corso.

6 Pokemon Go - Pokepower
KBS Sint Martinusschool: Britt, Joost, Linde, Tom, Naëmi, Thijs, Marika
Welkom in het stadje Pokemon Go, We spelen hier alleen maar pokemon go. 
Iedereen is bezig met zoeken naar goeie pokemons. Als je ze wat vraagt zeggen 
ze picatue. Ik ga verder zoeken bye.

Deelnemers optocht



7 Johan Cruijff - Ultimate
Kindcentrum Het Kompas: Daan, Lucas, Marnick, Carlijn en Jarik
De beste speler van de wereld!!!  
Johan Cruijff.

8 PARIJS.......city of Love - M&M
OBS De Voorpoort: Eline, Yoran, Manon, Dyon, Iris, Victor
In de mooie stad Parijs moeten de franse kooplieden de M&M ‘s hun werk doen.

9 Griezelbos - Spookies
KBS Sint Martinusschool: Tiemen, Stan, Jasmijn, Famke, Dylan, Thessa, Daan
Ben je niet bang. 
Ben je stoer. 
Schrik je nooit. 
Kom dan maar naar het griezelbos.

10 Beach - In het water
Kindcentrum Het Kompas: Fabian, Corine, Julia, Lotte, Danian en Ruben
Luilakken op het strand met een smoothie in je hand.

11 Handen vol aan social media - Social Media 
mensen
Kindcentrum Het Kompas: Fleur, Isa, Manouk, Joran, Ruth en Ron
Handen vol aan social media instagram, snapchat, facebook, twitter. Je telefoon 
ratelt de hele dag door!

12 De Oer Berg - Frommel Power
KBS Sint Martinusschool: Fleur, Isaac, Aurelia, Kevin, Tessa, Wiljan, Igor, Colin
Lang geleden was er een berg genaamd de Oerberg. 
2 mensen vluchten de berg op voor een dino. Ze horen een raar geluid, een 
vliegende dino HELP!!



13 De Kwallen - Onder Water
Kindcentrum Het Kompas: Jesse, Abigail, Romy, Lucas, Sil en Christian
Mooie kwallen in de zee. Je denkt misschien wat? 
Maar deze kwallen zijn juist heel lief. Opa, vader en zoon.

14 Skaten - De Skaters
OBS De Voorpoort: Jonatan, Georgina, Robyn, Daan, Eline L, Max
Er was een jongen die altijd werd gepest. Hij had 1 vriend met een skateboard. 
Daar mocht hij op oefenen van z’n vriend. Hij werd zo goed dat hij alle 
wedstrijden won. En zijn pesters keken jaloers toe.

15 Runner - De Sporters
KBS Sint Martinusschool: Guus, Rubèn, Anouk, Rosanne, Kyara, Tom, Joni
De belangrijkste hardloop wedstrijd van het jaar is bijna afgelopen. De hardloper 
Pim loopt voor, hij heeft iedereen al ingehaald. OOOOO wat is het spannend.

16 Angry Birds - De Boze vogels
Kindcentrum Het Kompas: Joran, Jaron, Luka, Leonie, Nikai en Marin
Ga mee naar de game wereld van Angry Birds

17 Pinokkio - Spektakel
OBS De Voorpoort: Madelief, Floris, Raul, Fenna, Sanne, Brian.
Er was eens een timmerman die bezig was om poppen te maken. Hij was net 
klaar totdat hij een potje toverpoeder over Pinokkio  strooide en hij levend 
werd................



18 Onder water wereld - geen naam
Kindcentrum Het Kompas: Justin, Danique, Arwen, Pepijn en Phileine
We gaan naar boven en naar beneden, je moet het zien. Met mooie vissen en met 
duikers die zoeken naar mooi zeebloemen.

19 De Achtervolging - Super Propjes Plakkers
OBS De Voorpoort: Marit, Hilde, Dawid, Ryaan, Niek, Shanaia
HELP, we worden bestolen. 
De achtervolging wordt ingezet. Met behulp van de politiehond gaat het zeker 
lukken!

20 Kom naar de kermis - Bottel
Kindcentrum Het Kompas: Laura, Gerjanne, Milan, Tim, Ruben en Milan W.
Jippe.....we gaan naar de kermis!!

21 V2 - V7
KBS Sint Martinusschool: Nikki, Hannelotte, Stijn, Annastecia , Benjamin, Florence, 
Kasper
V2 In de tweedewereldoorlog werden er V2’s  ( vliegende bommen) afgevuurd 
naar Londen. Er zijn veel slachtoffers gevallen, wel 5000. Er zijn meer dan 3000 
V2’s afgevuurd, rondom Londen, Zuid-Engeland en Belgie.

22 Extreme Olympics - Opgepropt
Kindcentrum Het Kompas: Lotte, Jelle, Ryan, Tim, Britt, Esmee en Lars
De spelen zijn weer begonnen en het gaat er hevig aan toe. Zal Nederland 
winnen tegen Afrika? Je zult het zien.



23 The Olympics - de Proppers
OBS De Voorpoort: Melissa, Kirsten, Wout, Stefan, Linsy, Mohamed
We gaan terug naar Londen 2012. De Olympische Spelen zijn in volle gang. De 
Big Ben staat op de achtergrond. De Klok slaat 10 uur. 
De strijd kan beginnen.

24 Vakantie tijd - Holiday
Kindcentrum Het Kompas: Mitchell, Jasper, Julian, Wiljan, Jurre, Dinant, Jamie,
We gingen naar het reisbureau Frommel en CO. We hadden een ticket nodig om 
naar Frommeleiland te gaan. Nu is het dan eindelijk vakantie tijd.

25 Kleurenpracht - Pauwpower
KBS Sint Martinusschool: Nina, Bryan, Ashely, Dave, Dorien, Tristan, Dave
Vol trots laat deze pauw zijn kleurijke veren aan jullie zien. We hopen dat de 
pauw indruk maakt op jullie. Hier is....................KLEURENPRACHT!!!

26 D.J. - de D.J-ers
Kindcentrum Het Kompas: Tess, Bryan, Emiel, Femke, Julian, en Sander
Zijn jullie er klaar voor?? 
Waar is het feestje, hier is het ........

27 Harry Potter - De Magiërs
KBS Sint Martinusschool: Rafael, Kars, Aidyn, Robert, Ellemiek, Koen, Marcel
Er was eens een jongetje die Harry Potter heette, die goed was in toveren. Hij 
heeft op een dag een spreuk bedacht waarmee hij onze wereld kon binnen 
komen vanuit zijn boek. Kijk uit mensen voor zijn Magie!



28 Finding Dory - The Dory’s
OBS De Voorpoort: Stef, Amber, Nike, Harmen, Sharell, Aaron
Dory is haar ouders kwijt........ 
Samen met Nemo en Marvin gaat ze op zoek. Onderweg beleven ze doldwaze 
avonturen

29 De Olympische Spelen - Ploeg zonder naam
Kindcentrum Het Kompas: Zara, Florian, Luuk, Klaske, Yannick en Tessa
Dit zijn de Olympische Spelen en er is heel veel te beleven. Er is een zwembad, 
een renbaan en hangringen en een podium. Nederland gaat winnen!

30 The Lion King - Power 2016
KBS Sint Martinusschool: Wietse, Roswita, Sanne, Rosan, Boaz, Finley, Corné, Daan
Hij is sterk! 
Hij is stoer! 
Hier komt de Lion King

31 Op de vlucht - The Sea Sharks
Kindcentrum Het Kompas: Danae, Annefleur, Jari, Martine, Zoë, Milan en Danick
Op een dag in de zee waren er 3 zeehonden...en toen HAP!! Ze zwommen weg 
zo snel ze konden want er was opeens een haai. Eén zeehond was dood. Hopelijk 
gaan de anderen snel weg, want anders......





Kindercorso
Bouw jij volgend jaar een corsowagen?

Je kunt elke zomer helpen bij wagenbouwgroepen, maar je kunt daarnaast 
natuurlijk ook zelf een eigen corsowagen(tje) bouwen. 

Heeft het Frommelcorso je enthousiast gemaakt, overleg het dan eens met je 
vrienden of ouders of je volgend jaar met een eigen wagentje kunt meerijden met 
het kindercorso in Vollenhove en ’s middags tussen de grote wagens!

Mocht jij na overleg met je ouders en vrienden het zien zitten, dan wil de 4V’s je 
graag verder op weg helpen met oa. advies, bloemen en lijm. 

Ben jij enthousiast en benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op 
met Dick Jongman als je meer wil weten. Dat kan via het volgende e-mail adres: 
dick.jongman@corsovollenhove.nl.




