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Burgemeester Gemeente Tynaarlo, Marcel Thijsen:

BIJLAGE
EELDE – Jaarlijks zorgt het Bloemencorso Eelde voor een groot
spektakel. Een corso met naam en faam, waarvoor mensen uit
het hele land naar Eelde-Paterswolde trekken. En laten we daarbij onze Oosterburen niet vergeten, bij wie het Bloemencorso ook
ongekend populair is. Echter moeten we het Bloemencorso Eelde
ditmaal een jaartje over slaan. In verband met het coronavirus kan
dit geweldige evenement, voor het eerst in 64 jaar, niet doorgaan.
Een behoorlijke domper voor alles en iedereen die betrokken is bij
het Bloemencorso Eelde. Om de komende dagen toch een beetje
een corsogevoel te hebben, presenteert de Krant van Tynaarlo u
deze speciale Bloemencorsobijlage, waarin we terugblikken op de
historie, in gesprek gaan met vele betrokkenen en alvast vooruitkijken naar het jaar 2021.

“Trots op de veerkracht en
creativiteit van Eelde – Paterswolde”
‘Geen corso dit jaar’. Het is een gedachte die de
laatste weken regelmatig door mijn hoofd schoot.
Ik kon maar moeilijk aan het idee wennen. Vanwege de uitbraak van het coronavirus besloot het
bestuur afgelopen maart dat het 64ste Bloemencorso niet kan plaatsvinden. De voorbereidingen
zijn altijd bijzonder intensief en men wilde geen
risico nemen met de gezondheid van de vele vrijwilligers en dorpsgenoten. Hoe teleurstellend dat
ook is, ik vind het een goed besluit dat getuigt van
verantwoordelijkheidsgevoel.
Het motto van het 64ste Corso luidde: ‘Werk aan
de winkel’. Dat motto gaat mee naar volgend jaar.
En dat er alweer hard gewerkt wordt aan de editie van 2021 is goed te merken. Onlangs ontving ik
uit handen van voorzitter Jacqueline Haijkens een
vlag met het nieuwe logo. Die vlag hijsen we traditiegetrouw op de eerste corsodag. En om het Corso niet helemaal ongemerkt voorbij te laten gaan
zijn verschillende wijken aan de slag gegaan met
het maken van maken van een mozaïek. Die veerkracht vind ik typisch Eelde – Paterswolde. Passie,
saamhorigheid en creativiteit is wat het dorp en het
Corso typeren. Niet bij de pakken neerzetten, maar
doorgaan en denken in kansen. Ik vind dat mooi om
te zien en het maakt me trots.

Neemt niet weg
dat ik het Corso
ga missen dit
jaar. De rondgang langs de
wijken en het
co rs owe e kend zijn voor
mij altijd een
hoogtepunt. De
bevlogenheid van
al die vrijwilligers, de
verwondering van jong en
oud als de wagens langs rijden. Het is ieder jaar
weer een indrukwekkend schouwspel.
Ik hoop van harte dat de editie van volgend jaar gewoon door mag gaan. Ik kijk daar in ieder geval al
naar uit. Ik wens de organisatie en alle inwoners
een groots en meeslepend 65ste Corso.

Marcel Thijsen
Erevoorzitter Bloemencorso Eelde
Burgemeester van Tynaarlo

WWW.BLOEMENCORSOEELDE.NL
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CORSO WEEK AANBIEDING
Cars jeans € 59,95 2 voor € 90,00
Bram’s Paris € 39,95 2 voor € 60,00
New Star € 44,95 2 voor € 60,00
Petrol € 69,95 2 voor € 90,00

ZOMEROPRUIMING
tot wel 60% KORTING
DEKNATEL JEANSWEAR EELDE
Hoofdweg 113 - 050-3091447

Wij bieden iedereen

Tegen inlevering van deze bon

aan op het gehele
aankoopbedrag

op al het speelgoed

10% Korting

20% Korting
deze bon is geldig t/m 30 september 2020

bij inlevering van deze bon!
De actieperiode is van
dinsdag 25 augustus t/m zaterdag 5 september 2020

Tot ziens!
Uitgezonderd van deze actie zijn:
Vaste lage prijzen - bestaande acties en kortingen - handelingskosten

Bloemenweelde

Snijbloemen | Decoratie | Boeketten | Kado-artikelen | Bloemwerk | Speelgoed/spelletjes
Bloemenweelde@outlook.com

....Winkelcentrum Eelde.......

Hoofdweg 77 c Eelde

ze bon
Tegen inlevering van de

Bolchrysant 50 cm
per stuk 5.

95

2 voor 10,-

Deze bon is geldig van woensdag 26 augustus t/m woensdag 2 september

Tuincentrum FA. W. RUTGERS
Hoofdweg 242
9765 CL Paterswolde
050 - 3091749

Dagelijks
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

:
:
:
:

08:00 tot 18:00
08:00 tot 20:00
08:00 tot 17:00
Gesloten

050 204 55 09

THE READ SHOP
EELDE

!
Makkelijk & leuk

Tegen inlevering van deze bon

€3,00

KORTING
Op alle puzzels vanaf €14,99

Hoofdweg 71 A | 9761 EB Eelde
eelde@readshop.nl www.readshop.nl

Geldig t/m 6 september 2020

10% Korting*
TEVENS UW ADRES VOOR WIETZE’S KLOMPEN,
ZWEEDSE KLOMPEN EN LAARZEN
Tegen inlevering van deze bon:

10-35% KORTING op bepaalde artikelen

Hou onze facebookpagina in de gaten voor de geldende acties

Hoofdweg 176
Paterswolde
(050) 309 24 91

op het bestedingsbedrag
* alleen geldig bij diner en/of lunch
met een minimale besteding van €25,-

Kofﬁe Borrel Lunch Diner

Openingstijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

gesloten
gesloten
gesloten
17.00 - 23.00 uur
17.00 - 23.00 uur
11.00 - 23.00 uur
11.00 - 23.00 uur

Hoofdweg 90 Eelde 050 309 5388 www.herbergvanhilbrantsz.nl
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Marjolein Nanninga een jaartje langer Bloemenkoningin

“Het is zo jammer dat het niet doorgaat.
Dit gun je anderen ook”
EELDE/PATERSWOLDE – De nu 19-jarige Marjolein Nanninga uit Hoogkerk, vorig jaar gekroond tot bloemenkoningin, vindt het ontzettend jammer dat er dit jaar geen
Corso is en daarmee geen verkiezing. “Het is zo’n enorm
leuke ervaring, dat gun je anderen ook.” Een vriend wees
haar vorig jaar op de verkiezing en ze besloot om de
stoute schoenen aan te trekken. Er werd met alle deelnemende meiden één dag geoefend en op de dag zelf was
het podium het decor van oefening. Het ging daarbij vooral
om hoe je moest staan en lopen en de volgorde. “De echte
verkiezing volgde ’s avonds in de feesttent die vol was gestroomd met mensen en mijn familie.”
Vorig jaar was het thema van het Bloemencorso Eelde ‘film’.
Mede daarom was ook echt de rode loper uitgelegd. De
dames betraden deze loper om naar een filmpremière te
gaan. Ondertussen werden ze bevraagd over hun favoriete
film en actrice. In de tweede ronde toonden de dames zichzelf in galajurk en werden er vragen gesteld over waarom je
meedeed. De spanning steeg toen Marjolein tot de laatste
drie behoorde. Dit ging over in een luid gejuich toen haar
naam als winnares werd uitgesproken. Marjolein vond het
vooral heel gezellig om mee te doen, want de sfeer onderling was goed. Verder mocht ze als bloemenkoningin tijdens
de Corsoweek bij vele activiteiten meehelpen. Vooral bij de
kindermiddag was het leuk om kinderen bezig te houden en
vonden de kinderen het spannend om de bloemenkoningin
te ontmoeten. “Het leukst was het toch wel op de wagen,
vooral het zwaaien naar iedereen”. Maar ook na de Corsoweek vloeiden er nog activiteiten uit de verkiezing. Ze werd
afgelopen jaar gevraagd om als kerstengel te prijken op de
voorpagina van de Krant van Tynaarlo (een andere uitgave
van Media-Totaal Noord). En ze zou dit jaar plaats mogen
nemen in de jury van de nieuwe verkiezing. “Zo jammer, ik

hoop dat het volgend jaar doorgaat. Dan draag ik
mijn kroon graag over aan de nieuwe bloemenkoningin.” Er is één voordeel, Marjolein is de
eerste dame in de geschiedenis die de titel
een jaartje langer mag dragen.
Marjolein heeft veel geleerd van meedoen aan deze verkiezing. “Er wordt
gewerkt aan je houding en je leert heel
goed hoe je moet lopen. Maar vooral
word je meer zelfverzekerd. En dat je
in de spotlights staat, dat voelt voor
mij wel ok”. Of ze nog eens meedoet
aan deze verkiezing? Daar antwoordt
ze een pertinent nee op. Dan zoekt ze
waarschijnlijk nog wel eens een andere
verkiezing op. Ze werd en wordt momenteel nog wel eens door fotografen benaderd, maar na een drukke tijd, waarin ze
haar opleiding tot helpende zorg en welzijn
heeft afgerond, is ze nu gestart met de
kappersopleiding. Ze wil hier eerst
haar tijd aan besteden en de Coronatijd afwachten. “Daarna
pak ik het misschien nog weer
eens op.”
Op de vraag wat Marjolein
in deze periode het meest
mist, geeft ze aan: “Toch wel
de contacten die je normaal
hebt. We kunnen met z’n allen
niet meer alles doen en bij alles wat je doet, moet je stilstaan
of het wel kan.”

Geen Bloemencorso, maar wel dahlia’s van Kwekerij Bazuin

“Dahliaknollen moet je planten, anders blijft er niks van over”
EELDE - “Het is onwerkelijk, heel onwerkelijk. Het is
zoveel rustiger. Anders waren we in deze periode avonden op het land of in de tent te vinden. Overlegden we en
zorgden we dat alles op elkaar werd afgestemd”, aldus
Gerrit Bazuin van de gelijknamige kwekerij in Eelde. Op
een zwoele zomeravond laten Gerrit en zijn vrouw Anke
vanuit hun tuin het prachtige veld met dahlia’s zien: de
dahliahoek van de wijk Paalakkers.
Iedere corsowijk heeft zo haar eigen dahliaveld. Had je
vroeger nog zo’n 22 buurtschappen/wijken, vandaag de
dag zijn dat er nog veertien. Gerrit werd als geboren en
getogen Eeldenaar jaren geleden door de toenmalige
voorzitter gevraagd om de kar voor de wijk Paalakkers
te trekken. Tenslotte was hij als kweker goed thuis in de
materie. Hij is nu een jaar of zes/zeven eindverantwoordelijk voor de bloemen binnen zijn wijk. Gerrit vertelt vol
enthousiasme
hoe het kweken van

dahlia’s in zijn werk gaat: “Eind februari/begin maart worden de dahliaknollen gedeeld, waarbij er van één knol,
twee of soms drie worden gemaakt. Begin april gaan ze
de grond in en is het wachten totdat er wat opkomt, zodat de schoffel ter hand kan worden genomen. Dan wordt
er getopt, zodat de plant meer kan vertakken en er meer
bloemknoppen kunnen worden aangemaakt. In juli kunnen de eerste bloemen worden verwacht en is het zaak
om de bloemen goed te verzorgen om ze klaar te stomen
voor het Corso”.
Omdat elke wijk haar eigen dahliaveld heeft, zorgt de
bloemencommissie van het Corso ervoor dat er dahlia’s
bij elkaar kunnen worden gehaald of aan elkaar worden
geleverd. Deze zelfde commissie regelt ook de verkoop
aan andere corso’s, zoals bijvoorbeeld aan Roden. “We
zitten niet op een eilandje, we helpen elkaar en gunnen
het elkaar”, vertelt Gerrit. “Omdat ik toevallig de expert ben, worden mij wel eens vragen gesteld. Daar sta
ik altijd voor open. Ik bekijk de bloementeelt voor onze
wijk wel zakelijk. Zo ben ik. Het kan goed, dus het moet
goed en de middelen daarvoor zijn er. Iedere wijk gaat
natuurlijk wel voor het beste resultaat”. Dit jaar liep het
door Corona allemaal anders. Op het moment dat
de knollen werden gedeeld, kreeg Gerrit al bericht
over het naderende ontij. Toch was er maar één
optie, rekening houdend met 1,5 meter werd er
gepoot. Niet met twintig man tegelijk, maar
met acht personen verdeeld over de dag. Ook
bij het schoffelwerk, het land is immers groot
genoeg, hoefden de vrijwilligers elkaar niet
op de lip te zitten.
Gerrit voorzag dat er geen corso zou komen.
Waarom er dan toch dahliaknollen werden
gepoot? “Dahliaknollen moet je planten, anders blijft er niks van over. En dan zou je voor
het komende jaar niets meer hebben gehad”.

En, om in deze periode toch een beetje van de sfeer te
laten terugkomen, werd er besloten de wijken bloemenmozaïeken te laten maken. In het hele dorp komen daar
in de corsoweek nu 22 tot 24 van te staan. De wijk Paalakkers, die dit jaar uit het thema gereedschap had gekozen, gaat in haar mozaïek een deel van dat thema uitbeelden, gestoeld op corona. De anderhalve meter gaat
daar, in combinatie met een duimstok, in worden uitgebeeld. We kunnen begrijpen dat niet alle dahlia’s nodig
zijn. De rest van de bloemen blijven bloeien of worden te
zijner tijd gemaaid zodat er betere knollen overblijven.
Deze worden in oktober gerooid en in kisten in opslag
gezet in de Rutgershal waar ze vorstvrij worden bewaard. “Vorstvrij, daar staat of valt alles mee. Na bevriezing namelijk vallen de knollen als een pudding ineen”.
Gerrit praat graag over de dahlia’s, maar ook over zijn
bedrijf. Kwekerij Bazuin, die inmiddels meer dan 100
jaar bestaat, is een echt familiebedrijf. Gerrit nam de
zaak al op z’n achttiende over van zijn vader. Met dank
aan de wet- en regelgeving verwacht hij niet dat een
van beide zonen in het bedrijf verder wil. Anke vult aan:
“Zat ik eerder 1 uur per week op kantoor, nu is dat al
vaak 1 dag in de week”. Of Gerrit en Anke als bedrijf
last hebben gehad van de crisis? “Wij mogen niet klagen. Na de eerste rustige dagen in maart, was het voor
ons werkelijk hollen geblazen. Hadden collega’s last
van een export die op z’n gat lag, de regionale markt
liep boven verwachting goed. Hoewel markten wegvielen liep de afzet aan hoveniers goed door en verkochten
we ook veel snijbloemen”. Mensen zaten veel thuis en
daar hoorde zeker een bloemetje bij. Hoewel er in het
dorp nu weinig reuring is, hoopt Gerrit dat we met elkaar respect blijven opbrengen om de afstand te bewaren. “Iedereen heeft de vrije keuze om ergens heen te
gaan, als je je maar aan de regels houdt. Corona is een
sluipmoordenaar, hij is overal, maar je ziet hem niet”,
aldus Gerrit.
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Kom fietsen langs de prachtige mozaïeken!
Ondanks dat het Bloemencorso Eelde dit jaar niet doorgaat,
wordt er wel op een andere manier
aandacht besteed aan dit prachtige evenement. Op zo’n twintig
verschillende plekken in Eelde,

Paterswolde, Yde en Ter Borch
staan in het corsoweekend verschillende mozaïeken met dahlia’s,
die door de diverse corsowijken
gecreëerd zijn. Alle belangstellenden kunnen in het corsoweek-

6

end de fiets pakken en een kijkje
nemen bij de verschillende mozaïeken. Kom bijvoorbeeld langs bij
het Loughous in het centrum, de
rotonde Ter Borch/Eelderwolde
of de opbouwplaats van Westend.
De onderstaande fietsroute leidt
u langs alle, prachtig gekleurde
mozaïeken. Op deze manier kunt u
ook dit jaar genieten van de wonderschone dahlia’s.
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Met Homan Bonder in een paar uur tijd door 65 jaar corsogeschiedenis

Van Bartje tot de Wiener ijsrevue,
van Café ome Henk tot het X-feest
EELDE/PEIZE – In Eelde kennen ze hem
allemaal: Homan Bonder. Homan is ontwerper bij het Eelder Bloemencorso. Al
dertig jaar tekent hij corsowagens voor
het prestigieuze festival dat mensen uit
binnen- en buitenland naar Eelde trekt.
En dat is nog niet alles. Hij werkt namelijk aan een boek. Een boek over 65 jaar
Bloemencorso Eelde. Het is de bedoeling
dat het volgend jaar verschijnt, ter ere
van het 65-jarig jubileum. Homan Bonder neemt de Krant van Tynaarlo mee
in de lange historie van het unieke corso
dat inmiddels tot het Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland behoort.

Peize, woensdagochtend 10 uur. Homan
Bonder zit achter zijn bureau. Hij is goed
voorbereid op de komst van de redacteur
van de Krant van Tynaarlo. Als er iemand
kan vertellen over de geschiedenis van
het corso, is het Homan wel. Niet dat hij
vanaf het allereerste begin betrokken
was toen hij samen met zijn vrouw Willy
in hartje Eelde neerstreek, dat gebeurde
later. Eltjo Oosterhuis, ontwerper en een
kennis vanuit de schilderclub waar ook
Homan toebehoorde, vroeg Homan of
ontwerpen misschien iets voor hem was.
1990 was het. ‘Probeer het maar’, was de
reactie van het corsobestuur toen hij zich
aanmeldde. Zijn allereerste tekening
werd meteen gekozen. De wijk Nieuw
Akkers-Vennerstraat bouwde zijn
‘Vliegende illusie’.

Terug naar de geschiedenis. Want Homan
wil beslist niet dat het stuk over hem gaat.
Geen Homan Bonder-show. Hij is slechts
ontwerper, zegt hij een tikkeltje bescheiden. In een paar uur tijd aan de hand van
oude foto’s als Max Verstappen door 65
jaar corsogeschiedenis. De bedenker
van het corso is Joop Arends, begint
Homan. “Joop Arends was veel aan
het werk in de regio van Aalsmeer,
waar ook zijn vrouw vandaan komt.
‘Wat ze daar kunnen, kunnen we hier
ook’, was zijn mening. Hij toog met
een bus met zo’n 150 inwoners van
Eelde-Paterswolde om het gebeuren
daar te bekijken. Dat bezoekje leverde
een bus vol enthousiastelingen op. Samen met Arend Kok, bloemencorsoman
van het eerste uur, zette hij alles op alles

om het festijn in Eelde te organiseren. In
1957 was het allereerste Bloemencorso
een feit. De met dahlia’s versierde wagens
werden getrokken door trekkers van verschillende boeren uit Eelde en Paterswolde. De chauffeurs droegen witte pakken
met hoedjes van wit crêpepapier. Een dag
van tevoren werden de dahlia’s geplukt.

Dat gebeurde, net als tegenwoordig,
door de wijken zelf. De bloemen werden
in houten kistjes gestopt.” Een standaard
ritueel tijdens de voorbereidingen is het
speldenprikken in piepschuim. Niet het
meest leuke klusje weet Homan, maar
nou eenmaal noodzaak. Want de spelden
tijdens het bloemenprikken uit een doosje
graaien is niet te doen. “Je pakt een speld
uit het piepschuim en prikt de bloem eraan. Zo werkt dat.” Vanaf het allereerste moment was het corso een succes.
Bezoekersaantallen bleven groeien. Het
corso trekt inmiddels mensen van over de
hele wereld.
In 1959 was er naast de gewone corso
ook een kindercorso. “Op de foto zie je
een wagen met daarop de tv-toren van
Smilde. Gigantisch veel kinderen deden
mee. Dit wagennummer 32, kun je nagaan
hoe groot het was.” De allereerste bloemenkoningin dateert uit 1968. “Dat was
Rita Ubels. Daarna heeft het corso ieder
jaar een nieuwe miss gekozen die de titel
mocht dragen”, vertelt Homan die meteen maar even een roddel uit de wereld
helpt. Het gerucht gaat dat het corso nóg
een keer niet door is gegaan. “Flauwekul.
Vanaf 1957 is er ieder jaar een corso geweest. Voor mijn boek heb ik alle jaargangen uitgewerkt. Dit jaar is het echt

voor de allereerste keer in de geschiedenis niet doorgegaan.” Een kunststukje dat
destijds veel stof deed opwaaien was de
Wiener ijsrevue, een wagen uit 1969. “De
middenbalk is twee meter omhoog gebracht zodat er onderaan de wagen als
het ware een ‘ijsvloer’ ontstond. De dames op rolschaatsen voor de wagen waren de schaatssters. Echt uniek destijds.”
Homan Bonder kent het verhaal achter iedere foto. Die van 1971 bijvoorbeeld, waar
de volkszanger van Groningen op zat. “Jan
Roos was dat. Die man liep altijd te zingen door de straten voor geld. Hij hield
zijn hand op en als mensen er een dubbeltje ingooiden keek hij verontwaardigd.
Maar die man kon helemaal niet zingen.
Hilarisch was dat.” Nog een oudje: 1973.
De wagen van Bartje. “Destijds een tvserie op de NCRV. Iedereen keek ernaar.
De hoofdrolspelers uit de serie zaten op
de wagen. Vader, moeder en Bartje. ‘Ik bid
niet veur brune bonen’, riep hij.”

PAGINA 21

26 AUGUSTUS 2020

Nog iets waarvoor heel Nederland uitrukte naar Eelde: de lichtweek. De jaren zestig was het, weet Homan. “Files in Eelde.
Echt, Gado-bussen, auto’s, mensen op de
fiets. Duizenden mensen kwamen kijken
naar de verlichte huizen, winkels, tuinen
en gebouwen. Er was ook niks in die tijd.
Twintig procent van de bevolking had een
televisie.” Een pronkstukje uit de jaren 90:
Essher, de Korenbloem. Een ontwerp van
niemand minder dan Homan Bonder zelf.
Door naar 1996. Een klapstuk. De ommekeer. Een immens grote wagen met vijfmeter lange slierten vol kalebassen, kastanjes bessen en andere spullen eraan.
“Het X-feest. Een ontwerp van de architect Haiko Meijer. Weet je wat zijn ontwerp
was? Een X. Een kruisje. Maak daar maar
iets van, luidde de opdracht. De wagen
bracht vernieuwing in het corso. X-feest
kreeg de 1e en de ereprijs.”
Een wagen die veel opzien baarde was
die van Café ome Henk. Een wagen die in
2003 over het parcours meereed. “Café
ome Henk is een boerenschuur van Henk
Hartlief die ten tijde van het bloemencorso wordt omgebouwd tot kroeg. De Eek-

hoornstraat vergadert er. Er is zelfs een
keer de openingsvergadering gehouden
met –toen nog- de Commissaris van de
Koningin”, weet Homan die zelf als bartender op de wagen zat. En als er één jaar
het jaar van de hoogtepunten was, is het
2016 wel. Nog nooit eerder het dat een
wagen alle prijzen gewonnen die er maar
te winnen waren. Confrérie des Fleurs
sleepte met ‘Draaiorgel’ de eerste en

ereprijs, publieksprijs, ontwerpersprijs,
arrangeursprijs en de figuratieprijs binnen. Nog niet eerder gebeurd in de lange
geschiedenis van het bloemencorso. Een
ontwerp van Patrick Wekema. In datzelfde jaar reed ook het topstuk van Homan
mee. De wagen waar hij het meest trots
op is, bekent hij. “Anton Pieck, ja, als je
me vraagt naar mijn mooiste wagen is dat
hem wel. Een supersimpel ontwerp. Een
paar paddenstoelen. Het heeft goed uitgepakt. De Eekhoornstraat had alle tweede
prijzen gewonnen, knap voor zo’n kleine
wijk. Het arrangeursteam kreeg lof van de
jury. De ontwerper is overigens de enige
die er niet voor kan zorgen dat de wagen
in de prijzen valt. Je bent afhankelijk van
de netheid van de bouwers.” 2016 was ook
het jaar dat de jeugdwagen van de wijk
Centrum meereed, de wagen kreeg een
eervolle vermelding. De laatste wagen die
Homan nog even wil belichten is er eentje
van vorig jaar. “‘Little Africa’ uit 2019. De
wagen is een eigen ontwerp van kinderen
uit Eelderwolde. Een prachtige wagen. Hij
werd voortgetrokken door een traptrekker. Het is belangrijk
dat jeugd betrokken blijft bij het
bloemencorso.”

Tot slot nog even over het boek. Altijd
al liep Homan rond met plannen om
een boek uit te brengen over het Eelder
Bloemencorso. Het laatste –en enigeboek dat er over geschreven is stamt
uit 1986. 30 jaar corso door Berend de
Vries. De teksten voor bijna alle jaargangen liggen klaar. Een dvd voor ieder
corsojaar. Onlangs wist Homan nog 30
kilo aan archiefmateriaal te bemachtigen
van iemand die alles bewaard had wat maar
met het corso te maken had. “Daar zit uniek
materiaal tussen. Ik worstel het allemaal door.
Voor het boek wil ik zo volledig mogelijk zijn. Wanneer het klaar is? De bedoeling is volgend jaar, voor
het 65-jarig jubileum. Ik heb nog even. En dat heb ik
ook wel nodig. Er gaat veel tijd in zitten. Maarre.. het
gaat niet over het boek hè? Dit verhaal gaat over de
historie”, aldus de ontwerper die de saamhorigheid
van mensen in de dorpen het allermooist vindt.
“Het corso leeft onder de mensen. Zeker,
strijd is er ook. Strijd om de ontwerpen
bijvoorbeeld, dat gaat er heftig aan
toe. Hoort erbij. Corso is het jaar
rond. Het is nog niet afgelopen
of ze zijn alweer voor volgend
jaar bezig. Die saamhorigheid is uniek.”

GRATIS
TOEGANG

GRATIS
TUINFAIR & 25 JARIG JUBILEUM

BIJ GROENCENTRUM ARBO ASSEN

TOEGANG

20 & 21 JUNI
10.00 - 17:00

Op ons AKTIE plein op veel artikelen 25% jubileum korting.

20
& 21 JUNI
Workshops, gezellige fair en
draaimolen/schminken
voor de kinderen.

10.00 - 17:00
TUINFAIR & 25 JARIG JUBILEUM
Kijk voor de Akties op Facebook en groencentrumarbo.nl

BIJ GROENCENTRUM ARBO ASSEN

Op ons AKTIE plein op veel artikelen 25% jubileum korting.

Benieuwd naar ons vernieuwde concept?
Bekijk dan onze vernieuwde website!

TUINFAIR & 25 JARIG TUIN
JUBIL

Workshops, gezellige fair en draaimolen/schminken voor de kinderen.

ASSERSTRAAT 207
9486 TD RHEE(ASSEN)

VAN en
BESTRATING
TOT COMPLETE
Kijk
voor de Akties op Facebook
groencentrumarbo.nl
BESTRATING
TUINHOUT
BEPLANTING

TEL: 0592 341 207

BIJ GROENCENTRUM
ARBO ASSEN
Asserstraat 207, 9486 TD Rhee

Huidkliniek Steijaert
Jan Pelleboerplein 5
9765 BR Paterswolde
050-3090805

GROENCENTRUMARBO.NL
GROENCENTRUMARBO.NL
FB.COM/TUINFAIRASSEN
FB.COM/TUINFAIRASSEN

Tel: (0592) 341207

ASSERSTRAAT
ASSERSTRAAT 207
207
9486
9486 TD
TD RHEE(ASSEN)
RHEE(ASSEN)

BESTRATING

WINKELCENTRUM PATERSWOLDE
Openingstijden

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

GROENCENTRUMARBO.NL
FB.COM/TUINFAIRASSEN

08:00 - 21:00
08:00 - 21:00
08:00 - 21:00
08:00 - 21:00

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

08:00 - 21:00
08:00 - 21:00
09:00 - 18:00

TUINHOUT

BEPLANTING

www.groencentrumarbo.nl

TEL:
TEL: 0592
0592 341
341 207
207

Op ons AKTIE plein op veel a

DE NIEUWE CORSOVLAG
Kijk voor de Akties op Facebo
IS BESCHIKBAAR!

Workshops, gezellige fair en d

BESTEL JOUW VLAG VIA:
WWW.BLOEMENCORSOEELDE.NL

Het gemak van boodschappen doen

BESTRATING

TUINHOUT

OOK VERKRIJGBAAR BIJ :
ALBERT HEIJN PATERSWOLDE, THE READSHOP EELDE EN PRIMERA EELDE

DE NIEUWE SPACE STAR
Nu in de showroom
• Standaard 5 zitplaatsen
• Standaard 5 deuren
• Standaard rijk uitgerust in 5 uitvoeringen
RIJKLAAR
VANAF

€ 13.490

Mondzorg Mellens is een nieuw gevestigde tandartsenpraktijk in het
gezondheidscentrum Eelde -Paterswolde. Nieuwe patiënten zijn van
harte welkom. Inschrijven kan via de website, even bellen kan ook.
We werken met de modernste apparatuur.
U kunt bij ons terecht voor een bezoek aan de mondhygiënist, een
nieuw (klik)kunstgebit, tanden bleken, implantologie, vullingen,
kronen, esthetische behandelingen angstbehandelingen, pijnklachten,
orthodontie en natuurlijk voor een goed advies.
Ruime eigen parkeergelegenheid.

Nieuwe patiënten zijn
van harte welkom

Gezondheidscentrum Eelde -Paterswolde
Hoofdweg 155c
9765 CB Paterswolde
tel. 050-3052700
Tandarts: Roelof Mellens
www.mondzorgmellens.nl
Orthodontie: Suzanne Timmenga
info@mondzorgmellens.nl
Mondhygiënist: Monique Buchele

NEW

Brandstofverbruik: 4,6 l/100 km. CO2-uitstoot: 106 g/km. (NEDC 2.0)

ZUIDLAREN
Verlengde Stationsweg 28
T 050 – 4091307

GRONINGEN
Rostockweg 2
T 050 – 5471111

All-in rijklaar consumentenadviesprijs inclusief btw en bpm, leges, registratiekosten, recyclingbijdrage en alle andere overheidsheffingen,
exclusief metallic lak. Een nieuwe Mitsubishi wordt geleverd met 5 jaar garantie en mobiliteitsservice. Afbeeldingen kunnen afwijken van
standaardspecificaties, wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Imp.: MMSN B.V., Amstelveen, contact@mmsn.nl. 02-20

BE
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Voor het eerst in 64 jaar geen Bloemencorso Eelde

“Het is een hard gelag, maar volgend jaar
maken we er een extra groot feest van”
EELDE/PATERSWOLDE – Dat wat normaal
gesproken het grootste evenement in de
gemeente Tynaarlo is, moeten we nu even
aan ons voorbij laten gaan. Geen grote,
prachtig gekleurde praalwagens, geen
gezellige drukte in Eelde-Paterswolde
en ook geen feesttent. In verband met het
nog altijd heersende coronavirus gaat het
Bloemencorso Eelde dit jaar helaas niet
door. En dat is een hard gelag voor alles en iedereen die bij het Bloemencorso
betrokken is en dan met name voor het
bestuur. “Het is een behoorlijke domper”,
vertelt voorzitter Jacqueline Haijkens. “In 64
jaar Bloemencorso is het nog nooit voorgevallen dat het evenement niet door kon gaan. Het
voelt nu daarom ook echt alsof er iets mist”.
Het is eind februari/begin maart als het coronavirus
ook in Nederland uitbreekt. Terwijl Mark Rutte een intelligente lockdown afkondigt, is het Bloemencorso Eelde
nog ver weg. Toch maakte het bestuur zich al vanaf dag
één grote zorgen. “Dat komt met name omdat de verschillende corsowijken al in april bij elkaar komen om
aan de wagen te bouwen en dat mocht niet”, vertelt
secretaris Marjan Pinkster. “Daarnaast waren we bang
voor de gevolgen van de lockdown. Als bijvoorbeeld de
prijzen van de grondstoffen in China omhoog zouden
gaan, zouden wij daar ook mee te maken krijgen. Daar
waren we ons gelijk van bewust”. Terwijl de intelligente
lockdown vervolgens een aantal weken voortduurde,
nam het bestuur al vrij snel de beslissing om de editie
van dit jaar te annuleren. Een rigoureus, maar verantwoord besluit. “We zijn nog steeds blij dat we deze beslissing zo snel hebben genomen”, gaat Pinkster verder.
“Dat kregen we ook veel vanuit de wijken te horen, want
hierdoor hadden zij ook meer duidelijkheid. Tuurlijk vonden ze het jammer, maar iedereen was het erover eens
dat het niet anders kon. De gezondheid van de medewerkers van de verschillende wijken staat te allen tijde
voorop”.
En zo geschiedde het dat er voor het eerst in 64 jaar
Bloemencorso Eelde een editie geannuleerd werd. “Het
was echt een rot beslissing”, laat Haijkens weten. “Het
is echt een hard gelag, maar zoals Marjan al zei, konden
we niet anders. We staan achter ons besluit en zijn eveneens blij dat we zo snel gehandeld hebben”. Ondanks dat
het evenement dit jaar niet doorgaat, was de organisatie
eind 2019 al begonnen. Zo was onder andere het thema
bepaald, waren de ontwerpen al verdeeld en door sommige wijken verder uitgewerkt. “Zowel het thema als
de ontwerpen gaan allen mee naar volgend jaar”, gaat
de voorzitter verder. “We hopen natuurlijk van harte dat

het Bloemencorso dan wel door kan gaan. De voorbereidingen, die normaal ook hartstikke leuk zijn, slaan we
dan even over. Echter ben ik ervan overtuigd dat we er
ondanks alles dan alsnog een groot feest van gaan maken. Alles schuift een jaartje op. Ook de artiesten die al
geboekt stonden, gaan mee naar 2021”.
Ondanks dat het Bloemencorso Eelde dit jaar niet doorgaat, wordt er wel op een andere manier aandacht besteed aan het evenement. Er is dan wel geen optocht
met grote praalwagens, toch zijn de wijken op een andere manier bezig geweest. “Op zo’n twintig verschillende
plekken in Eelde, Paterswolde, Yde en Ter Borch staan
in het corsoweekend verschillende mozaïeken, gemaakt
met dahlia’s”, vertelt Pinkster. “Deze zijn door de deelnemende wijken gecreëerd. De Vennerstraat-Nieuwe
Akkers laat ook kinderen mozaïeken maken. Prachtig
toch? Alle belangstellenden kunnen in het corsoweekend een kijkje nemen in en rondom de hierboven genoemde dorpen. De mozaïeken zijn te vinden op bijvoorbeeld de opbouwplaatsen van de verschillende wijken,
het festivalterrein en andere prominente plaatsen in de
dorpen. Op deze manier besteden we toch aandacht aan
ons prachtige evenement”. Maar dat is nog niet alles.
Het bestuur van het Bloemencorso Eelde roept alle inwoners op om vanaf 28 augustus t/m 6 september, in de
corsoweek, hun vlag op te hangen en in het corsoweekend iets in de tuin te doen. “Mensen kunnen bijvoorbeeld
hun tuin versieren met dahlia’s, die ze kunnen opvragen
bij de verschillende wijken”, aldus Pinkster.
Voor Haijkens en Pinkster is 2020 een saai jaar zonder

het Bloemencorso Eelde.
Normaal zijn beide dames
vanaf april wekelijks in
de weer met het evenement, maar dat alles is nu niet het geval. “De dynamiek is
eigenlijk volledig weg e het wordt eigenlijk
steeds erger, hoe dichterbij het komt. Je
gaat je steeds meer beseffen dat het echt
niet doorgaat. Normaal hebben we het in
augustus namelijk ontzettend druk. De
afgelopen weken hebben we gewoon genoten van de vakantie en nu zijn we weer
aan het werk. Heel apart”, aldus de dames.
Niet alleen de bestuursleden denken er zo
over. Ook de medewerkers van de corsowijken
delen deze mening. “Iedereen wordt, met name
in het corsoweekend, de hele dag geleefd. Je hebt
nergens anders tijd voor. Voor alle betrokkenen valt
dit nu weg. Het is logisch dat je dat dan mist”.
Het Bloemencorso Eelde is al jarenlang de verbinding
tussen alle lagen van de bevolking. In de afgelopen 64
jaar is er ontzettend veel gebeurd. Een mooiste moment
kiezen is voor de bestuursleden echter niet zo moeilijk.
“Dat is voor mij de eerste keer dat Jacqueline en ik samen in het bestuur zaten”, glundert Marjan. “Het was
ontzettend spannend, maar het moment toen het zondag 18.00 uur was en we samen het festivalterrein afliepen, viel alles van ons af. Dat was zo’n heerlijk gevoel.
Toen heb ik ook zeker even een traantje weggepinkt”.
Ook voor Haijkens heeft haar mooiste moment te maken
met haar eerste Bloemencorso Eelde. “We hadden dat
jaar een stroeve start, omdat we uit zwaar weer kwamen. Toen ik op de zaterdag in het corsoweekend mijn
eerste speech had gehouden en het podium afliep, vlogen we elkaar als bestuursleden in de armen. Dat was
voor mij een heel emotioneel moment”.
Het voltallige bestuur, naast Haijkens en Pinkster bestaande uit Fred Cazemier (penningmeester), Ger Kemkers (facilitaire zaken) en Gerard Bolmer (algemene zaken), kijkt inmiddels uit naar het Bloemencorso Eelde
van 2021. En dat moet een groot feest worden, aangezien het evenement dan 65 jaar bestaat. “Hoe alles er
precies uit komt te zien, weten we nog niet. Maar wel
weten we dat, als het allemaal doorgaat, we dit gemiste
jaar dan ook goed gaan maken. Het kan niet zo zijn dat
dit evenement twee jaar achter elkaar niet doorgaat. Dat
is een groot gemis en dan maak ik me ook zorgen over
de toekomst van het Bloemencorso Eelde. Zover is het
nu echter nog niet. We leven eerst toe naar, ondanks alles, een mooi weekend en gaan vervolgens hard aan de
slag om in 2021 een prachtig evenement neer te zetten”,
besluit Haijkens.

Vormgever Erik Veenstra:

‘Herkenbaar en veelzijdig in toepasbaarheid, dat wilde ik maken’
EELDE/PATERSWOLDE - Spannend was het zéker, voor vormgever en graficus Erik Veenstra van Media totaal. Want
een nieuw logo bedenken voor een beeld dat ruim
60 jaar staat voor het Eelder Bloemencorso is
niet zo maar iets. Een mooie uitdaging en
vooral ook een kick om het te mogen maken, zegt de vormgever zelf over de opdracht van het corsobestuur. “Het logo
moet een breed publiek aanspreken.
Aantrekkelijk zijn voor jong en oud,
want dat is het corso ook.”
Aan de Krant van Tynaarlo vertelt
Erik Veenstra hoe zo’n nieuw logo
ontstaat. Alles begint bij een verhaal, zo blijkt. “Fris, kleurrijk en
tijdloos waren de ingrediënten”,
begint hij. “Typografie in een logo
vind ik belangrijk. Het spelen met
letters en het uitlijnen ervan vind
ik interessant. Ik heb een bepaald
gevoel bij een lettertype en dat moet

passen bij het corso. Daar ga ik als eerste naar op zoek. Er stond
veel op het spel: een logo met zo’n lange historie vervangen. Het
logo moet een breed publiek aanspreken en het moet van deze
tijd zijn, zónder dat het te ‘hip’ is. Het nieuwe logo oogt eenvoudig, maar daar zit juist de kracht in. Het corso is een kleurrijk gebeuren, vandaar dat ik heb gekozen voor deze kleuren. Tijdens het
proces kwam ik erachter dat je van de C en de O een bloem kunt
maken. De O in het hart, de C’s er als bladeren eromheen, denkbeeldig de verschillende wijken. Dat was voor mij de verbinding.
Het is veelzijdig in toepasbaarheid. Sterk en breed inzetbaar. Het
beeldmerk moet herkenbaarheid van het corso oproepen. Ik denk
dat dat goed gelukt is”, zegt Veenstra die trots is dat hij het heeft
mogen ontwerpen. “Ja natuurlijk, dat geeft een enorme kick. Het
vertrouwen dat je krijgt om het te mogen bedenken is geweldig.
Het logo is enthousiast ontvangen. Kennelijk heb ik het verhaal
goed begrepen, daar ben ik blij om.” Voorzitter van het Eelder
Bloemencorso Jacqueline Haijkens was blij verrast toen ze na de
presentatie van de vormgever het beeldmerk voor het eerst onder
ogen kreeg. “Yes!! Het voelt nú al als een vertrouwd logo!” Gelukkig dacht het bestuur er precies hetzelfde over en prijkt het inmiddels op de gloednieuwe corsovlaggen.
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Kom kijken en overtuig u zelf!

Tuincentrum Florahof
BURG. LEGROWEG 34 • 9761TC EELDE • TEL. 050 309 47 56 • FAX 050 309 52 36 • WWW.TUINCENTRUMFLORAHOF.NL

Uw adres voor: Tuinaanleg, Tuinontwerp, Onderhoud etc., Ruim assortiment Planten en Bomen
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Eelde • Tynaarlo • Assen
• onderhoud
Alle auto’s,
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I N S TA L L AT I E T E C H N I E K
Verwarming & Onderhoud
Sanitaire Installaties
Duurzame Energie

Loodgieterswerken
Dak & Zinkwerk
Electriciteitswerken

Hoofdweg 92

(050) 309 13 21

VAKGARAGE POLLING

AUDI Q3

2.0 TDI 150PK S TRONIC S
20.858 km Diesel

€ 57.500,-

AUDI A4

1.8 TFSI 160PK PRO LINE
159.339 km Benzine

€ 13.995,-

€ 11.450,-

€ 12.450,-

€ 5.995,-

1.5 CDI 55KW
47.417 km Diesel

€ 11.950,(excl. BTW)

OPEL ASTRA

1.4 TURBO ECOTEC
46.414 km Benzine

€ 10.950,-

nieuw en gebruikt
•reparaties
• airco
•APK
utobedrijf
•verkoop
lexnieuw
Scheedler
en gebruiktRENAULT
SPECIALIST
Groningerweg 1A • Paterswolde
RENAULT
RENAULT
SPECIALIST

T (050) 525 04 14
www.alexscheedler.nl

utobedrijf

Groningerweg 1A

SPECIALIST

lex Scheedler

Paterswolde
T (050) 525 04 14
www.alexscheedler.nl

Groningerweg 1A • Paterswolde
T (050) 525 04 14
www.alexscheedler.nl

€ 42.495,-

VOLKSWAGEN UP!

MERCEDES-BENZ CITAN

• verkoop nieuw en gebruikt

BMW X5

VOLKSWAGEN TIGUAN
1.4 TSI 150PK
68.294 km Benzine

• APK

M50D I LED I B & O
133.200 km Diesel

CITROËN C4 CACTUS
1.2 PURETECH FEEL
78.479 km Benzine

elk merk!

•onderhoud
•reparaties
•APK
•onderhoud
•verkoop

1.0 75PK HIGH UP!
153.804 km benzine

OPEL CORSA
1.2 AUTOOMAAT!
1.0 75PK HIGH UP!
85.046 km Benzine

€ 5.950,-

Hoofdweg 44 Eelde | 050-3092627 | WWW.VAKGARAGEPOLLING.NL

Op recht betrokken
specialisten
in
Arbeidsrecht en Echtscheidingsrecht
Ook op 1,5 meter!

Haarsma Advocaten
Hoofdweg 288
9765 CN Paterswolde
088 - 4227777
www.haarsma-advocaten.nl

CORTINGS FESTIVAL
tegen inlevering van deze bon

20% KORTING

Elk 2e opruimingsartikel

op een HORLOGE of
SIERAAD naar keuze

voor de helft van de afgeprijsde prijs
Geldig t/m 5 september 2020

* korting alleen geldig op de huidige voorraad en niet op bestellingen en korting
is niet geldig in combinatie met een tegoed, waardebon of inruil oud goud

Van Ark juwelier
*/,001148
06% (06%
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9765 CD Paterswolde
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Hoofdweg 152, PATERSWOLDE Telefoon (050) 309 23 91

GEME ENTE

TY NA AR LO

VLHUDGHQ
KRUORJHV
JHERRUWHDUWLNHOHQ
DDQ]RHNVHQWURXZULQJHQ

Speciale Corso aanbieding
Kortingsbon

Tegen inlevering van deze bon


ZZZYDQDUNMXZHOLHUQO
LQIR#YDQDUNMXZHOLHUQO

NORNKRUORJHHQ
VLHUDDGUHSDUDWLHV

4 broden halen
3 betalen

Geldig t/m 30 september 2020

Tegen inlevering van deze bon
50% korting op aankoop van:

Marc Jacobs – Daisy – Eau So Fresh
eau de toilette spray – 75 ml

Nu € 44,-

Normaal € 87,-

geldig t/m 5 sept. 2020

Alleen inwisselbaar bij:

DA drogisterij & parfumerie Waalkens
Hoofdweg 144 Paterswolde

Hoofdweg 142 | 9765 CD Paterswolde
Telefoon: 050 309 1472 | www.bakkerijdunnewind.nl
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Wil jij stoom afblazen
na een middag shoppen?
Ontdek de
mogelijkheden
op onze
website!
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Kijk voor alle informatie en wellness mogelijkheden op
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Kijk voor alle informatie en wellness mogelijkheden op
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