PERSBERICHT
Datum: 26 Maart 2016
Plaats: Poeldijk

SELECTIE BRUIDSPAREN CORSOBOOT POELDIJK
Tijdens het Varend Corso op 5, 6 en 7 augustus 2016 is het mogelijk om gratis te trouwen
op de corsoboot van Kern Poeldijk. Bruidsparen konden zich tot zondag 3 april aanmelden.
In totaal hebben zich 11 bruidsparen aangemeld en vindt er een selectieavond plaats in
Restaurant & Partycentrum Vrienden in Poeldijk.
Bruidsparen
Boven alle verwachtingen was binnen enkele dagen het doel van minimaal 6 aanmeldingen
van bruidsparen in spé behaald. De ongelofelijke aandacht heeft het nieuwe bestuur van
Stichting Corsoboot Poeldijk dan ook geen windeieren gelegd. We zijn erg blij met alle
bedrijven die zich geheel vrijblijvend hebben aangemeld om iets te betekenen voor de boot,
maar we kunnen zeker nog wel wat (financiële) sponsors gebruiken. Door de grote
hoeveelheid aanmeldingen zijn we echter genoodzaakt om een selectieavond te organiseren
waar we de stelletjes hebben uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.
Varend Corso
Gelukkig vindt de organisatie van het Varend Corso ook dat er zoveel mogelijk bruidsparen
de kans moeten krijgen om te trouwen op ons huwelijksbootje en wordt er gekeken naar
mogelijkheden om de stoet elke dag een keer stil te leggen voor de plechtigheid. Dit is nog
nooit eerder in de geschiedenis van het Varend Corso gebeurt en we zijn dan ook zeer
vereert dat de organisatie hieraan mee wil werken.
Vrijwilligers gezocht
Hoewel we een mooie groep vrijwilligers hebben, kunnen we nog wel een aantal mensen
gebruiken. Lijkt het je leuk om reeds bij ons bekende sponsors en/of nieuwe sponsors te
benaderen? Ben je een aantal momenten in een periode van 3 weken beschikbaar en ben jij
goed in het overhalen van bedrijven om hun (financiële) medewerking te verlenen? Meld je
dan nu aan via onze website www.corsobootpoeldijk.nl!

Noot voor redactie
De selectieavond vindt plaats op 6 april tussen 19:00 uur en 23:00 uur in Restaurant &
Partycentrum Vrienden in de Voorstraat in Poeldijk. Indien u hierbij aanwezig wilt zijn kunt
u contact opnemen met onderstaande contactpersonen.
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 (bereikbaar op werkdagen na 16.00 uur, za & zo van 10.00 tot 20.00 uur)
Mail: manfred@picture4you.nl
Afbeeldingen (vrij van rechten) verkrijgbaar via info@corsobootpoeldijk.nl
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.

