Nieuwsbrief Januari 2018
Corsovrienden,
Ook al schrijven we inmiddels bijna eind januari, alsnog de beste wensen namens het bestuur.
Dat het maar een mooi, succesvol, gezellig maar bovenal gezond jaar mag worden.
Het nieuwe jaar is begonnen en ook het corsoseizoen heeft zijn officiële aftrap weer gehad
middels de presentatie van de ontwerpen. Hieronder het laatste nieuws rondom het
bloemencorso en onze wijk.
De nieuwe ontwerpen
23 Januari hebben de ontwerpers hun nieuwe ontwerpen weer gepresenteerd aan de
delegaties van alle wijken. Deze ontwerpen worden momenteel gedigitaliseerd en zullen jullie
z.s.m. via de mail ontvangen. N.a.v. het succes van vorig jaar bieden we ook dit jaar weer de
mogelijkheid om je voorkeur (top 3) door te geven via de website. Zo gauw de ontwerpen online
staan ontvangen jullie daarover een mail. Uiteraard is het ook nog steeds mogelijk om
rechtstreeks via een mailtje door te geven welk ontwerp de voorkeur heeft.
Kiezen van de ontwerpen 2018
Op 9 maart vindt weer het jaarlijkse uitzoeken van de ontwerpen plaats in de bloemenveiling in
Eelde. De avond begint om 19:30, de eerste consumptie is gratis. Naast het uitkiezen van de
ontwerpen zal er ook weer een loting zijn met mooie prijzen en het thema van het
bloemencorso 2019 wordt bekendgemaakt. Hierover wordt door aanwezigen gestemd, wees
dus vooral welkom om deze gezellige avond mee te maken en je stem te laten gelden.
Kalender 2018
De nieuwe kalender van het hoofdbestuur is bekend, hierin staan alle vergaderingen en
bijeenkomsten vermeld die voor het corso van belang zijn. Omdat echter niet iedereen in de
wijk belang heeft bij al deze informatie is er een gefilterde versie gemaakt voor alle
medewerkers van corsowijk Duinstraat. Deze hebben we aangevuld met de oud papierdata en
overige zaken die voor Duinstraat van belang zijn. De meeste data zijn reeds opgenomen in de
kalender op de site en er zal de nodige berichtgeving plaatsvinden voorafgaand aan belangrijke
evenementen.
Feesttent
Zoals sommigen van jullie reeds hadden vernomen is Roelof Boerma gestopt met het
exploiteren van de feesttent op het kampje in Eelde gedurende de feestweek van het corso. In
een eerste verkennend gesprek tussen het corsobestuur en Dennis Franke, zijn er volgens het
bestuur reeds goede mogelijkheden zichtbaar om de samenwerking tussen de feesttent en het
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Corso nieuw leven in te blazen.
“Het zou fantastisch zijn als we samen kunnen optrekken en er een groot gezamenlijk Eelder
feest van te kunnen maken.” Aldus het bestuur
Het algemeen bestuur wil dit samen met Dennis Franke verder gaan uitwerken, nadere details
volgen in de loop van dit corsoseizoen.
Foto’s en filmpjes
Afgelopen corso zijn er verschillende mensen uit onze wijk gespot met een foto/videocamera
die waarschijnlijk onvergetelijke kiekjes hebben gemaakt. Jorrit de Boer zou deze graag willen
ontvangen, o.a. om ze op de site te plaatsen. Mocht je mooi beeldmateriaal hebben, neem dan
even contact op.
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