
 

 

PERSBERICHT: Corsoboot Poeldijk in het teken 
van ‘Be Happy’! 
Datum: 26 mei 2017 
Plaats: Poeldijk 
 

Het Varend Corso is dit jaar weer ouderwets 
op zaterdag (6 augustus) in het Westland en 
doet natuurlijk ook Poeldijk aan. Het bestuur 
en de vrijwilligers van Corsoboot Poeldijk zijn 
al druk bezig met de voorbereidingen. De 
meeste winkeliers en bedrijven hebben de 
sponsorploeg al weer een hand gegeven en 
de eerste onderdelen van de boot worden in 
elkaar gezet.  
 

Vorig jaar 
Manfred Grund (vrijwilliger): “Het succes van vorig jaar (de Trouwschuit) willen we 
natuurlijk wel weer evenaren. De corsoboot van Poeldijk trok vorig jaar niet alleen 
veel media-aandacht, maar ook de jury was erg tevreden, zo bleek uit het 
juryrapport: "De bovenzijde van de boot is prachtig en duidelijk, hier wordt getrouwd. 
Prachtig is ook het bruidsboeket op de surfplank met daar achteraan ook nog de 
blikjes, leuk detail." 
 
Thema 2017: Be Happy 
Het thema van het Varend Corso is Be Happy. “We hebben elk jaar weer veel ideeën 
die we willen uitwerken. Dit thema is lekker breed en we konden bijna alle ideeën er 
wel in kwijt. We zochten echter een directe link met Poeldijk en die hebben we 
gevonden in de feestweek, nadat wij vorig jaar een gezellige avond hebben gehad op 
het Oktoberfest van Poeldijk.” Aldus Kay de Hooge, voorzitter van Stichting 
Corsoboot Poeldijk. 
 
Oktoberfest wordt OktoberBest 
Elk jaar feesten we er op los met het Oktoberfest tijdens de feestweek van Poeldijk. 
Waarom 1x als het ook 2x kan? Een Duits Oktoberfest met een Westlandse knipoog. 
OktoberBest. 
 
Het jonge en dynamische duo Tara van Dijk en Camille Kettenis van B!TE Styling 
hebben dit jaar de Poellukse corsoboot ontworpen en gearrangeerd. Zij hebben al 
meerdere boten ontworpen voor het corso en voor de Gondelvaart in de Lier en 
werken regelmatig voor Heleen Valstar. Voor velen een bekende naam in het 
Westland. 
Alle onderdelen op de boot zelf worden door het jonge bedrijf GAAF! Entertainment 
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gebouwd.  
 
Kindercorsoboot van Poeldijk 
Het leuke is dat ook dit jaar weer de kinderboot met Ylette Wesstein aan het roer 
door 6 kids met hulp van ouders wordt gemaakt. Ylette laat de kinderen altijd zelf de 
boot ontwerpen. Er komt geen volwassene bij kijken en ook het bestuur van de grote 
corsoboot heeft niks in te brengen. De kids bepalen alles. “Dat is soms best lastig, 
maar het is wel een boot die echt door de kids wordt ontworpen. Pas als het ontwerp 
omgezet moet worden in een tastbaar resultaat mogen ouders helpen. Ja, helpen! 
De kids hebben het voor het zeggen.” Aldus Ylette. 
 
Vrijwillgers & sponsors 
De Stichting Corsoboot Poeldijk wordt volledig gerund door vrijwilligers en is ook 
volledig afhankelijk van sponsors. Zowel GAAF! Entertainment als B!TE Styling doen 
het ontwerpen, arrangeren en bouwen volledig onder het kopje “sponsoring” en 
geheel vrijblijvend. Zo blijft de Corsoboot van Poeldijk ook echt een boot gemaakt 
door vrijwilligers. Verder mogen we met trots vermelden dat we een nieuwe 
hoofdsponsor hebben die de boot dit jaar zal steunen: Tegel & Sanitair Outlet die 
binnenkort haar deuren zal openen aan de Nieuwe weg 81. Wij zijn daar natuurlijk 
ontzettend blij mee! Hiermee zijn we er natuurlijk nog niet, want inmiddels hebben 
tientallen bedrijven financiële steun toegezegd. 
 
De vrijwilligers die dit allemaal tot een geweldige ervaring maken voor het publiek zijn 
al vroeg in het jaar druk bezig met de voorbereidingen. "Het is geweldig om te zien 
dat zoveel mensen zich inzetten om onze boot weer tot een gigantisch succes te 
maken. De boot van Poeldijk staat erom bekend om de dingen anders aan te pakken 
dan anderen en die eigengereidheid zorgt er elk jaar weer voor dat de boot opvalt 
tussen de andere boten in de tocht." sluit Kay de Hooge het gesprek af. 
 
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.”  
 

Jetzt geht los! 
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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 of te downloaden 
via www.corsobootpoeldijk.nl.pers. De passende illustratie uit persbericht is 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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