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Vol trots presenteren wij u...
... een prachtig alternatief voor ons jaarlijkse Bloemencorso. Een Dahlia Kun-
stobjecten Route die een bezoek aan Lichtenvoorde zeker waard is. Sommige 
kunstobjecten overstijgen zelfs de afmetingen van de corsowagens. 

We werden in 2020 overvallen door de 
plotselinge opkomst van COVID-19. De 
Bloemencorso in de omvang zoals we 
die kennen kon in 2020 dan ook geen 
doorgang vinden. Er kwam een alterna-
tief: de Dahlia Kunstobjecten Route. We 
hadden de hoop dat dit een eenmalige 
noodgreep was, maar het virus heeft nog 
steeds invloed op het dagelijks leven. 

Dit jaar: kunstobjecten overtreff en 
verwachtingen
In 2021 waren we beter voorbereid en 
heeft een projectgroep alle aspecten 
tijdig gewogen over hoe we in 2021 in-
vulling konden geven aan de Bloemen-
corso. Op 16 april werd opnieuw de be-
slissing genomen om de Bloemencorso 
in grote omvang niet door te laten gaan. 

Maar de teleurstelling van de afgelasting 
werd snel omgezet in positieve energie. 
Er werd onmiddellijk een doorstart ge-
maakt naar een tweede editie van de 
Dahlia Kunstobjecten Route met prach-
tige ontwerpen als gevolg. 

Corsogroepen gingen creatief aan de 
slag om ook dit jaar weer iets moois neer 
te zetten. Het resultaat van deze maan-
denlange voorbereiding mag er dan ook 
zijn. De kunstobjecten overtreff en de 
stoutste verwachtingen. Corsogroepen 
zaten nu namelijk niet vast zaten aan de 
afmetingen die normaliter gelden voor 
de corsowagens. 

Beleef de Dahlia Kunstobjecten Route
We ontvangen u graag in Lichtenvoorde 

om alle Dahlia Kunstobjecten te aan-
schouwen. Tijdens de route passeert u 
corsogroepen, deelnemers uit de vrije 
klasse, de CorsoKIDS, muziekkorpsen, 
dweilorkesten en het straattheater. 
Daarnaast bevinden zich op de route 
enkele speeltuinen die zijn opengesteld 
voor onze jeugdige bezoekers. 

Tijdens de route staan gezondheid en 
veiligheid voorop. We verzoeken u dan 
ook om drukte te vermijden en 1,5 me-
ter afstand te houden tot andere be-
zoekers. Maar bovenal: geniet van alle 
prachtige creaties! 

A� e� e Bronsv� rt
Burgemeester van Oost Gelre

Herman � r Haar
Voorzitter Bloemencorso Lichtenvoorde
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De spelregels voor de DKR
fotowedstrijd 2021

- Maximaal drie foto’s per deelnemer 
- Mail uw foto’s vóór 30-09-2021 naar: 

corsofoto@bloemencorso.com 
- Foto’s minimaal 1 en maximaal 5 MB 
- Met uw inzending geeft u ons toe-

stemming om de foto’s te gebruiken 
voor publiciteitsdoeleinden 

- De onafhankelijke juryleden zijn de 
fotografen:
• Bas Wekking
• Peter Griess
• Lawrence Mooij
• Jurgen Pillen 
• Rick Mellink

- De makers van de tien mooiste foto’s 
krijgen automatisch bericht 

- In een artikel in de ELNA worden de 
tien beste foto’s vermeld. De foto’s 
worden geplaatst op onze website 
bloemencorso.com en op onze social 
media kanalen

Geniet en geef elkaar
de ruimte!

Als corsogemeenschap zijn we heel erg blij en trots dat we op 12 september 
de Dahlia Kunstobjecten Route aan u kunnen presenteren. De kunstobjecten 
staan in en om het centrum opgesteld. Ze zijn te bekijken vanaf zondag 12.00 
uur en blijven staan tot en met dinsdag. Op zondag tussen 12.00 en 18.00 uur 
zijn er daarnaast aanvullende activiteiten op en langs de route. We voelen 
ons verantwoordelijk voor de veiligheid van alle bezoekers en deelnemers, 
daarom hebben  we de volgende spelregels opgesteld:

1. Start niet allemaal om 12.00 uur
 De kunstobjecten zijn tussen 12.00 

en 18.00 uur te bekijken. Dus start 
gerust op een ander tijdstip.

2. Start op elke gewenste plek in de 
route

 De route is genummerd van 1 t/m 
32. Er is geen startpunt. U kunt op 
elk gewenst nummer van de route 
beginnen.

3. Houd u aan de looprichting
 De looprichting is aangegeven met 

pijlen. U kunt bij elk willekeurig num-
mer beginnen, maar houd u aan de 
aangegeven looprichting.

4. Heb geduld
 Als bezoekers niet uw tempo lopen 

of te lang blijven staan bij een kun-
stobject vraag ze dan vriendelijk om 
door te lopen.

5. Zorg voor een goede doorstroming
 Als u onderweg bekenden tegen-

komt en u gaat een gesprek aan, 
doe dat dan zo dat u de route niet 
blokkeert.  

6. Volg de aanwijzingen van toe-
zichthouders en handhavers op

 Zij waken ook over uw veiligheid en 
dragen bij aan het door ons gewens-
te veilige verloop van het evenement. 

Basisregels voor iedereen:
• Houd 1,5 meter afstand 
• Vermijd drukte, geef elkaar de ruimte
• Hoesten en niezen in de elleboog
• Blijf thuis bij klachten 
• Neem eventueel handgel of mond-

masker mee 
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VOOR MIJ GAAT ER NIETS BOVEN 

WAGENS 
BOUWEN

dusseldorp.nu

Dit jaar zet ik de bloemetjes wel buiten 
We wensen u veel plezier tijdens de

Dahlia Kunstobjecten Route

Cas
Monteur werkplaats

De Lichtenvoorde 
wenst jullie veel 

plezier met de Dahlia 
Kunstobjecten 

Route!

De Lichtenvoorde is er voor mensen met een 
(verstandelijke) beperking in de regio Oost-
Gelderland. Elke dag, op ieder moment. Bekijk 
de website www.delichtenvoorde.nl voor alle 
soorten ondersteuning.
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Pop-up corsomuseum bij
Sociaal Cultureel Centrum Den Diek

LICHTENVOORDE – Spandoeken, maquettes, bouwtekeningen maar vooral 
heel veel foto’s. Wie benieuwd is naar de geschiedenis van het Bloemencorso 
en wat er zoal bij de bouw van een corsowagen komt kijken, mag de locatie 
scc Den Diek beslist niet missen. Hier verrijst namelijk tijdens de Dahlia Kun-
stobjecten Route een heus pop-up Bloemencorsomuseum.

Door Annekée Cuppers

Initiatiefnemer van het pop-up muse-
um is Den Diek-bestuurslid Jeroen Dus-
seldorp, zelf in zijn vrije  tijd fervent cor-
sobouwer bij de groep Boschkempers, 
vertelt hoe hij op het idee kwam. “Vorig 
jaar fi etsten mijn vrouw en ik de Dah-
lia Kunst Objecten Route en kwamen 
onderweg ook langs Den Diek. Toen 
dachten we: Wat mooi zou het zijn als 
ook Den Diek, te midden van het cors-
ogebeuren, onderdeel is van deze route 
zodat we ook deze prachtige plek meer 
op de kaart kunnen zetten. Gaandeweg 
ontstond het idee voor een fototen-
toonstelling.”

Voor de invulling van de tentoonstelling 
zocht Jeroen contact met de Fotoclub 
Lichtenvoorde, een van de gebruikers 
van Den Diek. “Het corso leent zich na-
tuurlijk uitstekend voor het schieten 
van mooie plaatjes waarvoor de jaarlijk-
se fotowedstrijd van SBL nog een extra 
stimulans is. Daarnaast hebben we de 
corsogroepen en SBL benaderd om ma-
teriaal aan te leveren, vertonen we een 
fi lm en is er een speciaal lokaal waarin 
de Corsokids zich presenteren.”

Pauzeplek
Het pop-up corsomuseum is voor ie-
dereen vrij te bezoeken tijdens de ten-

toonstellingsdagen van de kunstob-
jectenroute en doet tevens dienst als 
informele pauzeplek. “Den Diek zit hal-
verwege de route. Ideaal om even van 
het (invalide) toilet gebruik te maken, 
uit te rusten of een drankje te nuttigen 
op het terras. En natuurlijk om de ten-
toonstelling te bewonderen en zo meer 
te weten te komen over het corso. We 
zijn erg benieuwd naar hoe het pop-up 
corsomuseum ontvangen wordt. En 
wie weet wordt het zo’n succes dat het 
museum in de toekomst een vaste plek 
krijgt in het Bloemencorso.”

Praktische informatie
Den Diek is gevestigd aan de Dijkstraat 
30 te Lichtenvoorde en is via de achter-
zijde bij de Hamalandhal bereikbaar. 
Bezoekers van de Dahlia Kunstobjecten 
Route komen, mits ze de aangegeven 
route volgen, vanzelf bij Den Diek te-
recht.  
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1 VEUR MEKARE?!  KNUFFELS  Luuk Smees Corso
 Een teddybeer heeft in het gemeentehuis de ambtsketting gestolen van de bur-

gemeester. Op de vlucht kruipt hij over het dak van het gemeentehuis. Hij wordt 
echter opgewacht door een knuff el-agent uitgerust met een zaklamp.

2 CAREAZ  HALVERWEGE  Welzijnscoaches Vrije klasse
 Volgend jaar september hopen we als bewoners van Antoniushove weer terug te 

komen op onze vertrouwde stek, in het centrum van Lichtenvoorde.

3 GESCHUDT  EEN BONTE CAMOUFLAGE  Gijs Sterenborg Corso
 Kameleons hebben unieke karakteristieke eigenschappen. Zij hebben een 360 

graden zicht, doordat de ogen onafhankelijk van elkaar alle kanten op kunnen 
draaien zonder de rest van de kop te bewegen. Dit helpt om een prooi te kunnen vangen, zonder dat de prooi dit ziet aankomen. 
Kameleons kunnen razendsnel een prooi vangen door de tong uit de bek te schieten. Met bonte kleuren willen zij aandacht trekken 
van soortgenoten en met schutkleuren willen zij minder opvallen voor roofdieren. De vraag is dan ook, waarom heeft deze kameleon 
zijn bonte camoufl age opgezet?

4 HARBERS PAUL  KIPPIG  Hans Mensink Corso
 Vroeger, toen een wagen bouwen nog heel gewoon was, presenteerden we het ontwerp van de wagen “groots” in onze loods. Vroe-

ger, toen we alles nog door een roze bril zagen, zag de wereld er net iets anders uit.  Nu zijn we twee jaar verder, twee jaar ouder en 
misschien wel een beetje “KIPPIG”.

5 GROEP RENSING  HET PERFECTE PLAATJE  Dante Verbruggen en Bart klein Goldewijk Corso
 Tijdens de bouw van het IEKC is er een bijzondere vondst gedaan. Deze unieke ontdekking zorgt voor het perfecte plaatje. 

6 MARNETH KIDS  WALK THRUE ART GALLERY  Maud op den Akker CorsoKIDS
 De kleine meesters van Marneth hebben op een kunstzinnige manier de Minions weergegeven.

7 MARNETH  WALK THRUE ART GALLERY  Maud op den Akker Corso
 Door Corona moe(s)ten bedrijven creatief zijn om omzet te genereren. Afhaal-

menu’s, muziekbingo’s, drive thru’s en vele andere initiatieven werden binnen 
korte tijd de grond uit gestampt. Zo ook bij Corsogroep Marneth. Daarom pre-
senteren wij u ‘Walk Thru Art Gallery’. Midden in de natuur kunt u genieten van 
14 schilderijen van grote meesters.

8 VEDUT NOGAL  CREATED BY NATURE 
Joost Roelofsen en Falko Spijkers Corso

 De natuur kent vele gezichten, iedereen heeft een mening over natuur, milieu en het veranderende klimaat. Maar heeft ook zo zijn 
gedachten bij de natuur... Wat als de natuur gezichten heeft en zijn mening kon geven? Wat als die je aankijkt en je doet laten denken 
van hmm… Het is toch niet zomaar een boom… Het is wel een relaxte boom… Wat als de natuur een deel van jou is? Respect… dat 
moeten we meer hebben voor al onze natuur, bomen en planten. Created by nature… laat je anders kijken naar het groen… en… 
verandert je mening?

9 RABOBANK I.S.M. DE SCOUTING SINT BERNARDUSGROEP   &   Rabobank Vrije klasse
 & Als Rabobank zijn we al jarenlang verbonden met het verenigingsleven in Lichtenvoorde en omgeving. We geloven in hun kracht, 

ze zijn voor velen als een tweede thuis. Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Daarom 
versterken wij clubs zoals de corsogroepen met kennis, netwerk en geld. Dat is goed voor de club & geweldig voor de buurt om 
ons heen.Ook dit jaar ondersteunen wij het Bloemencorso Lichtenvoorde en maken wij daarnaast een kunstobject samen met 
Scouting Sint Bernardusgroep. Een object in de vorm van het &-teken. Een simpel en sierlijk teken dat de verbindende kracht van 
de coöperatieve Rabobank symboliseert. Verbinding tussen Rabobank, het Bloemencorso Lichtenvoorde, de corsogroepen, Scou-
ting Sint Bernardusgroep, andere clubs, onze medewerkers, onze leden, onze klanten en de buurt om ons heen.  En samen bereik 
je meer dan alleen. Daarom bundelen we onze krachten ook graag met de bezoekers van de Kunstobjecten Route om samen het 
kunstwerk af te maken. We laten de bezoekers een kijkje nemen in het maakproces van een corsowagen of kunstobject en mogen 
vervolgens ook zelf ervaren hoe het is om een steentje bij te dragen. Of beter gezegd: een bloemetje bij te plakken. Wie weet zijn 
de plakkers van vandaag de clubleden van morgen. Want iedereen verdient een club. En dat is weer goed voor de club & geweldig 
voor de buurt om ons heen. De coöperatieve Rabobank & Scouting Sint Bernardusgroep

Deelnemers



10 VAN REEDESTRAAT  REGENWORMEN  Marijn Roelofswaard Corso
 Regenwormen kruipen uit de grond bij het trillen van de bodem. Dit kan door de loopbewegingen van dieren of door menselijk hande-

len worden veroorzaakt. Onder natuurlijke omstandigheden komen regenwormen boven door graafbewegingen van mollen. Regen-
wormen komen ook bovengronds bij regenachtig weer om te paren. Ze zijn vooral ’s nachts actief. De regenworm is een belangrijke 
voedselbron. Hopelijk ziet u onze regenwormen boven de grond uitkomen. Zijn ze verstopt, stamp dan een paar keer met de voeten 
op het gras, misschien steken ze dan hun kop uit de grond.

11 6KAMP  MOZAÏEK  Jord van den Berg en Jordy Mellink Corso
 Mozaïek is een kunstvorm waarbij een grote afbeelding wordt vervaardigd uit een groot aantal kleine gekleurde vlakken, vaak 

steentjes/tegeltjes. Corsogroep 6kamp maakt dankbaar gebruik van deze oude kunstvorm en verruilt de tegeltjes voor dahlia’s. 

14 SCHOLENGEMEENSCHAP MARIANUM  PAPIEREN DAHLIA KUNSTWERK  Heleen Rooks-Hulshof Vrije klasse
 Alle leerlingen van de onderbouw van het Marianum Lichtenvoorde hebben hun steentje bijgedragen aan dit paneel. Door kleine 

vierkantjes van 7 maal 7 cm op te rollen tot een “patatzakje” en deze op een bierviltje te plakken zijn er vele tientallen dahlia’s 
gemaakt die tezamen weer nieuw dahlia’s vormen.

15 DE LUMMELS  SLÖP’N  Wesley Helmers Corso
 De bijnaam voor de mensen in Lichtenvoorde is Keienslöpper. In 1874 werd een grote steen van 20.000 kilo vanuit Vragender 

naar Lichtenvoorde gesleept. Dit in het kader van een weddenschap en om aan te tonen dat Lichtenvoordenaren echte doorzet-
ters zijn. Nu, na anderhalf jaar in een soort van ruststand te hebben geleefd, is het van belang om de wagenbouwers weer actief 
te laten zijn en het corsogevoel weer terug te krijgen. Met dit kunstobject, getiteld Slöp’n, willen we aangeven dat we samen met 
de groep weer op de weg terug zijn en corona er ons niet onder heeft gekregen. Het corso en het gevoel is nog springlevend. Het 
moet weer gaan leven. We slepen ons er wel weer door heen naar het normale corsojaar 2022.

18 TIES EN SIEM DUSSELDORP MET OLE EN ERIN PIERIK  SPACE  Ties, Siem, Ole en Elin CorsoKIDS
 Andere jaren altijd op de weg, nu eens de ruimte in. 

18 LANSINK BLUIMINCK JEUGD  BOERDERIPAD  De jeugd CorsoKIDS
 Een robot met een iPad en kleine boerderijdieren in robotvorm ernaast

18 KLEINTJE BUURT  BUSKRUIT!  Lars, Lindi, Fem, Noud, Sepp, Isa, Sten, Daley, Dané, Juulz, Theo en Lize CorsoKIDS
 Verstop jezelf en probeer de bal weg te knallen voor je gevonden wordt!

18 DE RANGERS  DE JAGER  De Rangers CorsoKIDS
 De koning van het dierenrijk leeft hier op de savanne. Dit willen wij graag zo houden. Vandaar dat deze stoere, zwaarbewapende 

rangers een oogje in het zeil houden. Er zijn namelijk ook stropers actief, die jacht maken op dit prachtige dier; voor bijvoorbeeld 
zijn huid. De rangers zullen de stropers stoppen.

18 TEEUWS KIDS  WINNIE DE POEH  Teeuws KIDS CorsoKIDS
 Winnie de Poeh samen met zijn maatjes van het gelijknamige programma

18 ZIEUWENTSEWEG KIDS  MUURBLOEMPJES  Aukje Wouda, met de hulp van Iris, Pelle, Fiene, 
 Lena, Romee, Mila, Veerle, Fem en Jill CorsoKIDS

19 LANSINK BLUIMINCK  SCHIJTBEESTEN!  Mark Muller Corso
 Luidruchtig en brutaal, wat een SCHIJTBEESTEN!

20     KWINTET  BEET!
Gezienus Bruining Corso
Nadat vorig jaar de bouw van ons ruimteschip (EXP. 
V-202040 ) en de opleiding van onze astronauten werd 
stilgelegd vanwege corona, vonden wij van KIFSR (Kwintet 
Institute For Space Research) ontspanning aan de water-
kant. Vandaag kijken we of er nog iets valt te vangen in het 
Wentholtpark… 

Deelnemers



Deelnemers
21 HOOILAND  RAVAGE  Glenn ter Haar, Chris Onstenk en Brett Seesing Corso
 Een kudde doldwaze neushoorns stampt door Lichtenvoorde en richt een fl inke ravage aan. Steen, puin en stof vliegt in het rond. 

Alles wordt gesloopt! Stenen er uit, meer ruimte voor groen! 

22 ZIEUWENTSEWEG  CLIMB EXPERIENCE  Chris Kleverwal Corso
 De lucht wordt ijler. De top is in zicht. Climb experience

23 TEEUWS  GOOD WEARZEEN  Paul Wieggers en Lynn Overbekking Corso
 Na een periode van sluiting door Covid-19, willen wij als Corsogroep Teeuws onze sponsor De Zaak,  Eric en Mirjam Nienhuis, 

een mooie aankleding geven en iedereen een ‘Good wearzeen’ heten namens Eric en Mirjam.

25 BOSCHLAAN  BROEDPLEK VOOR NIEUWE AANWAS
Uit de groep Corso

 Voor het tweede jaar op rij zijn we aan het broeden geweest op een al-
ternatief voor ons mooie corso. Dit broeden hebben we letterlijk willen 
uitbeelden op deze mooie plek op ’t Hof, het is een prachtige broedplek 
voor nieuwe ideeën. Daarnaast is de titel ook van toepassing op onze 
groep. De ooievaar van de Boschlaan maakt weer overuren de afgelo-
pen periode, maar ook voor het komende jaar.

27 PKN LICHTENVOORDE JOHANNESKERK  CO-EXIST
Idee: Ds. Hans Hinkamp / Ontwerper: Luuk Smees Vrije klasse

 We leven in een tijd waarin er veel onvrede onder mensen is. Me-
ningen worden over en weer fel betwist. De Johanneskerk wil graag 
een tegengeluid laten horen. In de Vertigo concerttour 2005-2006 van 
de Ierse band U2 deed de zanger Bono een blinddoek voor met het 
opschrift ‘co-exist’. Dit betekent: samen leven. Het is een oproep om 
samen vreedzaam naast elkaar te leven. Hij maakte hierbij gebruik 
van de symbolen van Jodendom, Christenen en Islam om elkaar niet te bestrijden maar respect uit te dragen en te werken aan 
een wereld waarin mensen vrije mensen mogen zijn. Naderhand is deze opzet uitgebreid met nog meer symbolen. Ontwerper 
Luuk Smees heeft het thema uitgewerkt tot een aansprekend geheel. Na vorig jaar de symbolen van geloof, hoop en liefde 
gaat de Johanneskerk opnieuw aan de slag met symbolen én een bijpassende boodschap: ‘co-exist’.

29 GROEP RENSING KIDS  HET VIKINGSCHIP  Sep Kroezen met de Rensing KIDS CorsoKIDS
 Een stoer Vikingschip met kleurrijk versierde schilden, ontworpen door de Rensing KIDS.

30   BOSCHKEMPERS  BOVENGRONDS 
Jobbe Reukers, Niels Wekking, Lars Wekking en Karin Boschker Corso
De mol brengt de grootste tijd van zijn leven onder de grond door, maar als hij op zoek is naar insecten of 
nieuw territorium kan het zijn dat hij bovengronds verschijnt.

31   WITTE BRUG  SCHROOTHONDJE
Dirk Klumperink en Luuk Roelofsen Corso

 Een afschuwelijke en levenloze aanblik van een stapel schroot. Maar 
is deze plek wel levenloos? Of zie ik daar nou iets bewegen? Mis-
schien is het de plek van ons schroothondje.

32 GROEP VAN ONS  WASDAG
Ontwerpgroep van Ons Corso

 Het corsoseizoen is alweer bijna ten einde, tijd om alles weer op te 
gaan ruimen. En daar hoort natuurlijk ook die eindeloze berg was bij. 
Want corso betekent niet alleen bloed, zweet en tranen, ook een hele 
berg was. Wij hebben alvast een begin gemaakt met “Onze Was”.
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1  Veur Mekare?! Corsogroep

2  Careaz Vrije klasse

3  Geschud(t) Corsogroep

4  Harbers-Paul Corsogroep

5  Groep Rensing Corsogroep

6  Marneth KIDS CorsoKIDS

7  Groep Marneth Corsogroep

8  Vedut Nogal Corsogroep

9  Rabobank i.s.m. Scouting Bernardus groep
   (Kinder)activiteit

10  Van Reedestraat  Corsogroep

11  6-kamp Corsogroep

12  Speeltuin de Els  Kinderactiviteit

13  Imkersvereniging Oost Gelre  (Kinder)activiteit

14  Marianum  Vrije klasse

15  De Lummels Corsogroep

16  Dierenweide Wentholtpark (Kinder)activiteit

17  Kinderspeelplek Wentholtpark 
   Kinderactiviteit

18  Meerdere CorsoKIDS creaties zijn verdeeld
 over het Wentholtpark CorsoKIDS

19  Lansink Bluiminck Corsogroep

20  Kwintet Corsogroep

21  Hooiland Corsogroep

22  Zieuwentseweg Corsogroep

23  Teeuws Corsogroep

24  Tentoonstelling corso en kinderactiviteiten
 in Den Diek (Kinder)activiteit

25  Boschlaan Corsogroep

26  Kinderspeelplek de Leeuw Kinderactiviteit

27  PKN-kerk  Vrije klasse

28  Corsotuin (Kinder)activiteit

29  Groep Rensing KIDS CorsoKIDS

30  Boschkempers Corsogroep

31  De Witte Brug Corsogroep

32   Groep van Ons Corsogroep

U kan de route nu weer vervolgen via nummer 1. 

Plattegrond

De Dahlia Kunstobjecten Route wordt muzikaal 
ondersteund door de Malletband PERGÓ,

de harmonie St. Caecilia en meerdere dweilorkesten. 
Daarnaast kan u straattheater aantreffen op de route. 
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Wij gaan verder dan het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. 
We helpen bij het ontwikkelen, opleiden en begeleiden van mensen 
naar werk dat hen voldoening geeft. En het verbinden van de 
persoonlijke waarde van de kandidaat aan die van een organisatie. 
Dit leidt tot succesvolle bedrijven en collectief welzijn.

Op zoek naar een nieuwe uitdaging of een nieuwe collega? Wij gaan 
graag een ‘Gesprek van betekenis’ aan om te helpen bij jouw zoektocht.

Olympia Lichtenvoorde
Nobelstraat 11, 7131 PZ Lichtenvoorde
0544 35 39 40, olympia.nl

Olympia
geeft werk
betekenis



Kranen - Hoogwerkers - Bouwmachines

Het regionale verhuurbedrijf voor 
huuroplossingen op het gebied
Hoogwerkers, Verreikers, Heftrucks 
en overige bouwmachines.
Voor meer infomatie of prijzen:



‘Creativiteit is dé 21ste-
eeuwse vaardigheid bij uitstek’

LICHTENVOORDE – Oud-jurylid Heleen Rooks uit Lichtenvoorde is docent Beel-
dende Vorming op het vmbo van Scholengemeenschap Marianum te Lichten-
voorde. Door het Bloemencorso te integreren in haar lessen stromen meer leer-
lingen door naar creatieve vakopleidingen. Dit jaar neemt haar school voor de 
tweede maal deel aan de Dahlia Kunstobjecten Route. 

Door Annekée Cuppers

Zo’n 18.000 rolletjes zijn er nodig om de 
500 papieren dahlia’s te maken voor het 
kunstobject van de Marianum-leerlingen. 
Een fl inke klus waar Heleen en haar col-
lega’s ook in de vakantieperiode nog fl ink 
wat uurtjes aan kwijt zijn. “Ik had bere-
kend dat de leerlingen in de lessen alle 
papieren dahlia’s konden maken maar 
dat bleek achteraf gezien toch te optimis-
tisch. Nu zijn we met een aantal collega’s 
nog bezig om alle dahlia’s af te krijgen zo-
dat we ze straks met een groep leerlingen 
volgens het patroon aan de bouwhekken 
kunnen maken. Ik ben erg benieuwd naar 
het uiteindelijke resultaat maar lig er ’s 
nachts ook wel eens wakker van.”

Corso in de klas
Het Bloemencorso is een belangrijk the-
ma in de lessen van Heleen. Niet zo ver-
wonderlijk ook, daar Heleen lid is van de 
regiecommissie en zo’n twintig jaar lang 
zitting had in de jury van het Bloemen-
corso. Ze ontwikkelde zelfs de populaire 
corsolessen waarin derdejaars leerlingen 
Beeldende Vorming aan de slag gaan 
met maquette-ontwerp. “Zo’n vier jaar 
geleden verdween het vak CKV (Culturele 
en Kunstzinnige Vorming) van het rooster 
en werd vervangen door Beeldende Vor-
ming. Daar bestond amper lesmateriaal 
voor en toen ben ik dat maar zelf gaan 
ontwikkelen. Het Bloemencorso bleek 

daarvoor bij uitstek geschikt; alle disci-
plines van tekenen tot ontwerpen, ma-
quettes bouwen etc. zitten erin. Daarbij 
creëert het onderwerp betrokkenheid 
omdat het corso zich hier in het dorp af-
speelt. En je kunt er alle kanten mee op. 
Leerlingen zijn vrij in het kiezen van een 
onderwerp maar met een corsowagen 
als pragmatisch handvat in gedachten en 
dat werkt goed bij deze doelgroep.”

Heleen krijgt voor de corsolessen onder-
steuning van een aantal ontwerpers en 
maquettebouwers uit de corsowereld. 
“Zij komen op school om hun expertise 
over kleurgebruik, compositie, toepassen 
van muziek, maquettebouw en dergelijke 
te delen met de leerlingen. Onder hen 
zijn ook een aantal oud-leerlingen van de 
school die al eens een echte corsowagen 
hebben ontworpen. Dat is nog een extra 
stimulans voor de leerlingen.”

Sinds de invoering van de corsolessen 
is het aantal vmbo-leerlingen in Lich-
tenvoorde dat kiest voor een creatieve 
vakopleiding fl ink gestegen. “Creativiteit 
gaat niet per se over mooie dingen ma-
ken maar over oplossingsgericht denken 
en het toepassen van vaardigheden. Ach-
ter een pc zitten en toetsen indrukken 
kan iedereen. Creativiteit is dé 21ste-
-eeuwse vaardigheid bij uitstek. Leerlin-
gen zien tijdens de corsolessen dat ze er 
ook hun beroep van kunnen maken.”

Omgevingskunst
Als lid van de regiecommissie van SBL 
is Heleen nauw betrokken bij de Dahlia 
Kunstobjecten Route. Waar vorig jaar 
in allerijl voor deze vorm gekozen werd 
in verband met de coronamaatregelen, 
werd dit jaar al in april besloten het re-
guliere Bloemencorso opnieuw niet door 
te laten gaan. “Vorig jaar hebben we niet 
het maximale eruit kunnen halen wat we 
als SBL voor ogen hadden. Dit jaar is de 
opzet anders, beter en professioneler en 
kun je echt spreken van omgevingskunst 
waarbij een kunstwerk een aanvulling of 
uitbreiding is van die specifi eke plek. Dat 
vereiste bij de bouwers een behoorlijke 
denkverandering. Zij zijn gewend een wa-
gen te bouwen die op ooghoogte langs 
het publiek rijdt. Nu loopt het publiek 
langs het kunstwerk en wordt de omge-

Overzicht van de benodigde kleuren en aantallen. 
Foto Annekée Cuppers

ving daar onderdeel van. Je kunt spelen 
met het standpunt van de kijker, het 
kunstwerk de interactie aan laten gaan 
met de omgeving of die omgeving juist 
onderdeel laten worden van het kunst-
werk. Ik hoop dat we de inzichten die 
de corsogroepen nu opdoen bij de DKR 
straks gaan terugzien in het reguliere 
Bloemencorso.”

Optimale beleving
Voorafgaand aan het toedelen van de 
plekken heeft Heleen samen met de leden 
van de regiecommissie veel rondgefi etst 
om te kijken waar een bepaald ontwerp 
het best tot zijn recht komt. “Dan bleek 
dat een kunstwerk beter op een andere 
plek kon staan dan oorspronkelijk met 
de corsogroep was afgesproken. Soms 
kostte dat wat overredingskracht om de 

corsogroep ervan te overtuigen waarom 
hun werk juist op die plek moest staan. 
De route van dit jaar wijkt af van die van 
vorig jaar. Deze route is compacter, voert 
je langs de mooiste plekjes van Lichten-
voorde en biedt onderweg gelegenheid 
tot pauzeren. Om de DKR optimaal te be-
leven raad ik bezoekers met klem aan om 
de route vanaf de start volgens de pijlen 
te volgen. Zo zie je ieder kunstwerk van-
af de juiste zichtlijn en komen de werken 
het best tot hun recht. Het wordt echt 
een hele gave route.”

Heleen Rooks aan de slag met papieren dahlia’s. 
Foto Annekée Cuppers

De manier waarop de dahlia’s uiteindelijk in het 
ontwerp verwerkt worden. Foto Annekée Cuppers

‘Ik hoop dat we de 
nieuwe inzichten die 
de bouwers hebben 

opgedaan terug 
gaan zien in het 
Bloemencorso’

Creativiteit gaat niet 
per se over mooie 

dingen maken maar 
over oplossingsgericht 

denken en het 
toepassen van 
vaardigheden’
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Kleine klus of groot project? 
Boels is er voor iedereen die tijdelijk
een machine of gereedschap nodig heeft.
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Kwaliteit verdient een
originele prijs

Het Bloemencorso Lichtenvoorde vervult een toonaangevende rol in Nederland 
en die rol wil de SBL doorvoeren in alle geledingen van de organisatie. 

Portefeuillehouder Mieke Hubers van 
de werkgroep jury: “We vragen van onze 
ontwerpers om originele en kwalitatief 
hoogstaande ontwerpen te maken maar 
de bekers, die we ter beschikking stellen 
van de winnaars, getuigen daar niet van. 
Het is al langer een wens om de prijzen 
te laten ontwerpen door kunstenaars uit 
Oost Gelre. De afgelopen drie jaar lieten 
we al wel een prachtige publieksprijs ma-
ken door Joop en Marijke Berendsen van 
Glasfusing Achterhoek uit Lichtenvoorde 
en dat smaakte naar meer. De opdracht 
die we wilden uitzetten bij kunstenaars 
was om eerste prijzen te ontwerpen voor 
de drie klassen van de Dahlia Kunstob-
jecten Route: voor de CorsoKIDS, voor de 
vrije klassen en voor de corsogroepen”. 

De vraag waar we de creatieve kun-
stenaars moesten zoeken was niet erg 

lastig. Bij Stichting Lokalen, een ruimte 
voor creatief ondernemen, aan de Frans 
Halsstraat in Lichtenvoorde krijgen lokale 
ondernemers immers de kans om hun 
creatieve denkkracht te bundelen, uit te 
wisselen en te benutten. 

Het lijntje was al snel gelegd met Natas-
ja Scharenborg uit Groenlo. Natasja, 
kunstenaar en ontwerper, kennen we al 
vanwege haar project StreetArt waarbij 
ze kunstenaars de kans biedt om prach-
tige muurschilderingen aan te brengen. 
Natasja was erg enthousiast en vereerd 
met deze opdracht en nam ook contact 
op met Evelien Nijenhuis. 

Evelien heeft een ontwerpstudio bij Lo-
kalen en is een designer. In juli won zij, 
samen met drie andere ontwerpers, een 
Social Art+Design Ontwerpwedstrijd. Het 

doel van deze wedstrijd was om een start 
te maken met de ontwikkeling van een 
eigen collectie Achterhoekse toegepaste 
designproducten. 

Natasja en Evelien zochten contact met 
Lisa Wellink. Lisa heeft, naast haar baan 
als grafi sch vormgever bij Achterhoek 
Nieuws, ook een ontwerpstudio bij Lo-
kalen met haar graveerbedrijf LaserOnt-
werp. 

De samenwerking tussen deze drie kun-
stenaars heeft, zo beaamd Mieke, geleid 
tot drie prachtige prijzen die recht doen 
aan de creativiteit van de winnaars. 

Ook de komende jaren willen we kun-
stenaars en designers de kans geven om 
prijzen voor het Lichtenvoordse Bloe-
mencorso te ontwerpen. Ben je geïnte-
resseerd? Geef je dan op via info@bloe-
mencorso.com. 

Van links naar rechts: Natasja Scharenborg, Evelien Nijenhuis en Lisa Wellink



   

Samen bereik je 
meer dan alleen
Daarom bundelen wij graag onze 
krachten met jou om samen ons 
kunstwerk af te maken.

Plak je mee?

Goed voor de club & goed voor de Achterhoek. 

Ook dit jaar ondersteunen wij het Bloemencorso 
Lichtenvoorde. Samen met Scouting Sint Bernardusgroep 
maken wij daarnaast een kunstobject. Een object in de 
vorm van het &-teken. Een simpel en sierlijk teken dat 
de verbindende kracht van de coöperatieve Rabobank 

symboliseert. Verbinding tussen Rabobank, het 
Bloemencorso Lichtenvoorde, de corsogroepen, Scouting 
Sint Bernardusgroep, onze medewerkers, onze leden, onze 
klanten en de buurt om ons heen.  



Steun ons Lichtenvoordse
culturele erfgoedculturele erfgoed

Het Bloemencorso is een evenement dat verbindt en 
waar jaarlijks duizenden vrijwilligers aan meewerken. 
Daarom doen wij een dringend beroep op u.

Net als in 2020 mist de Stichting inkomstenbronnen; zoals in-
komsten uit entreegelden, de geldwagen, de collecte en de 
loterij. Ook de corsogroepen waren niet in staat om hun kas 
te vullen door vrijwilligerswerk te doen op evenementen zo-
als de Zwarte Cross.

De organisatie van de gratis toegankelijke Dahlia Kunstobjec-
ten Route en de Kinderspelen kosten echter veel geld. Deze 
onvermijdelijke kosten zijn gemaakt om u een aansprekende 
en onvergetelijke Kunstobjecten Route aan te bieden en de 
kinderen een fi jne middag te bezorgen.

Geef contactloos, veilig & 
eenmalig. Scan de QR-code 

voor een betaalverzoek.

Of maak gebruik van de 
betaallink

https://betaalverzoek.rabobank.
nl/betaalverzoek/?id=pzc4_Ir4Tp-
-zesxQL7-d-A

Liever overmaken?
NL 42 RABO 0336 157 843, ten name van de Stichting Bloe-
mencorso Lichtenvoorde, o.v.v. Collecte.

Hartelijk dank voor uw steun!



BESTEL JE TICKETS OP WWW.AMPHION.NL

HET
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De aanbiedingen in deze advertentie zijn geldig van 26 mei t/m 5 juni 2016

Onze openingsaanbiedingen:

LICHTENVOORDE

Hoera! 
Welkoop 
nu ook in 
Lichtenvoorde

Alle anti-
vlooien- en anti-
tekenpipetten
en wormmiddelen

20%
KORTING

Openingstijden
Ma. t/m do.:  09.00 - 18.00 uur
Vrijdag: 09.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 09.00 - 17.00 uur
Elke eerste zondag 
van de maand: 13.00 - 17.00 uur

Welkoop
houtskool
en briketten
Inhoud houtskool 2½ kg, 
inhoud briketten 3 kg.

Bijv. 3 zakken briketten 
11.97  nu 7.98

Combineren mogelijk.

Bij Welkoop hebben 
we verstand van tuin & dier

Dat merk je meteen als je onze nieuwe winkel in Lichtenvoorde 
binnenloopt. We hebben alles in huis wat je nodig hebt voor de 
verzorging van je tuin en dier. Denk onder andere aan planten 
en zaden, tuingereedschap, recreatie- en werkkleding, schoenen,
diervoeding en dierverzorging.

Een breed assortiment, eerlijke prijs, deskundig 
advies en service die nét een stapje verder gaat. 
Al onze medewerkers hebben hart voor wat ze doen. 
En dat zie je. Ontdek ons assortiment nu ook op welkoop.nl

Tot snel in onze winkel!
Vanaf donderdag 26 mei staan we voor je klaar!

Perkplanten en
zomerbloeiers
Diverse soorten. 
Potmaat 12 cm.

4 stuks  11.16  nu 8.37
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Lichtenvoorde Carel Looierstraat 1

Ook is ons à la carte restaurant geopend!

(Uitsluitend op reservering)

Kermis bij 
De Koppelpaarden

Voor ko�  e met gebak, een gevarieerde lunch of 
gewoon een drankje kunt u terecht bij De Koppelpaarden, de 
ideale pauzeplek!

Zondag 12 september

Dahlia Kunstobjecten Route

Net zoals afgelopen jaren hebben wij ook dit jaar weer 
uitstekende kermismenu’s! Voor de verschillende menu’s 
verwijzen we u graag door naar www.dekoppelpaarden.com

Maandag 13 september

Kermismenu’s

tel: 0544 - 371204
email: info@dekoppelpaarden.com



De Achterhoek ontdek je 
vanuit Résidence Lichtenvoorde

  Geniet van verschillende wandel- en fietsroutes

  Recreatievilla’s met wellnessfaciliteiten

 en/of privé zwembad

  Vakantiewoningen met wellnessfaciliteiten

  Bowlingbanen, visvijvers en binnen- en 

 buitenzwembad

topparken.nl/residence-lichtenvoorde
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Klantbeoordeling
op Funda

Wij verzorgen:
n Verkoop
n Aankoop
n Bedrijfs-

matig O.G.
n Taxaties

8.9

De beste reclame?
Ruim 100 tevreden verkopers
in de afgelopen twee jaar!

Lees onze klantbeoordelingen 
op Funda.
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Varsseveldseweg 36 • Lichtenvoorde 
Tel. 0544-371406 • www.gelria.com

Beatrixpark 24 • Winterswijk 
Tel. 0544-371406 • www.detuber.com

De nieuwe 

collectie
 is b

innen!

 

Als trotse hoofdsponsor wenst Achterhoek Nieuws 
alle corsogroepen en bezoekers veel plezier tijdens 
de Dahlia Kunstobjecten Route.

aandacht voor 
jouw verhaal

Bleekwal 10 - Lichtenvoorde  
 (0544) 80 10 10  

www.achterhoeknieuws.nl



“Als ondernemer is het hard werken om mijn ambities en doelstellingen te realiseren.  
Mijn Flynth-adviseur helpt mij kansen te zien én te pakken.” 

“KANSEN MOET JE PAKKEN”

Met 60 vestigingen in heel Nederland zijn we daar waar u onderneemt.



heeft HART 
voor de corsogroepen

Nu verkrijgbaar collectors item:

UNIEKE CORSOSOK
opbrengst komt ten 

goede aan de 
wagenbouwers-

groepen.

Bennink

Van Heijdenstraat 17 Lichtenvoorde (0544) 39 30 40
 Den Koem 2 Groenlo (0544) 74 50 90

Openingstijden:
Ma t/m do: 8.00 - 20.00
Vr: 8.00 - 21.00
Za: 8.00 - 20.00
Zo:  10.00 - 18.00

Wij lopen weg

      met on
s corso!

Jij toch ook?
Wij lopen weg

      met ons corso!

Jij toch ook?

Alle deelnemers van de Dahlia 
Kunstobjecten Route: veel succes 
met het bouwen van jullie creatie!


