
 

 

PERSBERICHT 
Datum: 10 juli 2016 
Plaats: Poeldijk 

 
Tijdens het Varend Corso op 5, 6 en 7 augustus 2016 
trouwen er vier bruidsparen op de corsoboot van 

Poeldijk. De corsoboot van Poeldijk vaart op de 7e 
plaats in de stoet mee onder de naam “Poellukse 

TrouwSchuit”. De boot wordt voornamelijk afgewerkt 
met witte bloemen en een bijzondere regenboog van 
Germini's aan de zijkanten van de boot. 

 

Nog nooit eerder in de geschiedenis van het Varend Corso 

is het voorgekomen dat stelletjes officieel in de echt worden 
verbonden op een corsoboot. De boot van Poeldijk is dan 
ook goed herkenbaar als trouwschuit door het gebruik van 

de mooiste, overwegend witte bloemen. De vrijwilligers hadden dit jaar niet alleen te 
maken met de boot, maar zijn ook druk bezig geweest om de boot als trouwlocatie 

door de gemeentes erkend te krijgen. “De gemeente Westland heeft gelukkig op tijd 
de trouwlocaties vrijgegeven en ook de gemeente Delft is ons tegemoet gekomen in 
de kosten. Normaal gesproken is trouwen op zondag flink aan de prijs. Dat was niet 

op te brengen als stichting. Het zou bijna een derde van ons budget zijn.”, aldus Kay 
de Hooge, voorzitter van Stichting Corsoboot Poeldijk. “We zijn ook erg blij met 

buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand Ineke Zwinkels die heeft 
aangeboden om alle huwelijken te voltrekken.”  
 

De huwelijken mogen niet varend worden voltrokken, maar ook tijdens de optocht 
worden de bezoekers van het corso getrakteerd op een hilarisch toneelstukje en 

natuurlijk is de boot van Poeldijk ook een genot om naar te kijken! 
 
Vrijdag 5 augustus (Honselersdijk) 

Om 13:45 uur, één uur voor de start van het Varend Corso op het TradeParc te 
Honselersdijk zullen Vanity Seeder & Ricardo Martens in de echt verbonden worden. 

Zij varen mee tot de pauzeplaats in Schipluiden.  
 
Zaterdag 6 augustus (Poeldijk) 

Het tweede koppel trouwt tijdens de pauze in Poeldijk. Sacha Meere & Marco van 
der Steen varen met ons mee vanaf het TradeParc. Tijdens de officiële pauze zal de 

boot zal de stoet verlaten en rond 15:00 uur ter hoogte van kruising 
Vredebestlaan/Casembrootlaan aanmeren, nabij de partytent van Café de Luifel. Zij 
zullen onze acteurs en overige vrijwilligers van een lunch voorzien.  

 
Zondag 8 augustus (Delft) 

Download deze afbeelding via 
www.corsobootpoeldijk.nl/pers 



 

Op deze laatste dag worden Philip Moot en Yang Yang om 10:00 uur op het 

TradeParc in Honselersdijk in het eeuwige corsoboothuwelijk verbonden, waarna we 
om 11:00 uur vertrekken richting Delft waar ons laatste officiële huwelijk zal 
plaatsvinden aan de Hooikade in Delft. Het bruidspaar Deesie Dijkhuizen & Richard 

van den Berg gaan daar om 14:15 uur aan boord om elkaar het ja-woord te geven. 
 

Het is geweldig om te zien hoe enthousiast iedereen meewerkt aan de boot. Onze 
sponsors die we erg dankbaar zijn hebben zich van hun beste kant laten zien. De 
gemeentes die met je meedenken en natuurlijk alle vrijwilligers die bijna alles laten 

vallen nadat zij door de corsokoorts zijn getroffen. Kay de Hooge: “Onze website 
www.corsobootpoeldijk.nl en onze facebookpagina 

www.facebook.com/corsobootpoeldijk worden continu bijgewerkt om iedereen op de 
hoogte te houden. Wilt u op de hoogte gehouden worden like onze facebookpagina 
en u mist niks meer.”  

 

 
Noot voor redactie op de volgende pagina 
 

  

http://www.corsobootpoeldijk.nl/
http://www.facebook.com/corsobootpoeldijk


 

 
Noot voor redactie 
 
U mag contact zoeken met de huwelijkskoppels van corsoboot Poeldijk. Hieronder de namen 
en contactgegevens van de bruidsparen. Indien u de bruidsparen gaat benaderen zouden 
wij het op prijs stellen als u ons daar ook van op de hoogte stelt.  
 
Vrijdag 5 augustus, Tradeparc Honselersdijk 

Vanity Seeder & Ricardo Martens (woonplaats Poeldijk) 
vanityseeder16@hotmail.com 

 
6 augustus, hoek Vredebestlaan/Casembrootlaan, Poeldijk 

Sacha Meere & Marco van der Steen (woonplaats Monster) 
marco-sacha@kpnmail.nl 

 
7 augustus, Hooikade 13, Delft 

Deesie Dijkhuizen & Richard van den Berg (woonplaats Den Haag) 
deestom@hotmail.com 

 
 

 
Stichting Corsoboot Kern Poeldijk 

www.corsobootpoeldijk.nl 
 
Contactpersonen:  

 Kay de Hooge (voorzitter) 
Tel.: 06-49 67 03 64 
Mail: voorzitter@corsobootpoeldijk.nl  

 Manfred Grund 
Tel.: 06-50 50 86 78 
Mail: manfred@corsobootpoeldijk.nl 

 
Afbeeldingen (vrij van rechten)  verkrijgbaar via info@corsobootpoeldijk.nl 

Passende illustratie uit persbericht ook te downloaden via www.corsobootpoeldijk.nl/pers 

Stichting Corsoboot Kern Poeldijk vaart mee in het Varend Corso en komt uit voor de Westlandse 
kern Poeldijk. De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers die sponsors verzamelen, de boot 
opbouwen, de figuranten voorzien van passende griem en figuranten die drie dagen lang het 
entertainment verzorgen op de boot. 
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