
Met veel plezier biedt Rodi 
Media ZH u de Varend Cor-
sokrant 2022 aan. Het Varend 
Corso is een jaarlijks terugke-
rend evenement met prachtige 
bloemen, planten en heerlijke 
groenten in de hoofdrol. We-
gens de corona-onzekerhe-
den hebben we het evenement 
twee jaar moeten missen. Van 
donderdag 23 juni tot en met 
zondag 26 juni is het ‘Finally 
Showtime’! Eindelijk zal het 
Varend Corso voor de 23e keer 
door de regio varen.

Een bomvolle corsostoet trekt dit 
weekend door de Zuid-Hollandse 

wateren. Maar liefst 40 corsoboten 
varen mee. Met de flyerboten, re-
clameboten en technische onder-
steuning bestaat het totaal zelfs 
uit 60 vaartuigen. Het belooft een 
bont kleurenspektakel met volop 
entertainment in het thema Final-
ly Showtime te worden. Het laat 
zien hoeveel animo er is om na 
twee stille coronajaren weer eens 
écht uit te kunnen pakken. De ti-
tels lopen uiteen van Formule Max 
tot Zwemmen in Bacardi Lemon 
en van Romeins Vermaak tot The 
Greatest Show. Voor de jongeren is 
er een speciale TikTok-boot en aan-
gezien de Nederlandse corso’s on-
langs als immaterieel erfgoed zijn 

aangewezen, is er ook een Unesco 
Immaterieel Erfgoed-vaartuig. 

In deze krant laten we een aan-
tal Corso-fanaten aan het woord, 
waaronder Varend Corso-voorzit-
ter Rob Baan over de organisatie, 
Delftse burgemeester Marja van 
Bijsterveldt over het spektakel in 
Delft, Leo en Vincent Quack over 
een gezellige afterparty, Ruud 
Zwinkels over het initiatief ‘Duit 
voor een Schuit’ en schippers Jack 
Groenewegen en Paul van Koppen 
over hun betrokkenheid. De Red-
dingsbrigade vertelt bovendien 
wat erbij komt kijken om de vei-
ligheid van de schippers, figuran-

ten en het publiek te garanderen. 
Wat uiteraard ook dit jaar niet 
ontbreekt, zijn de fotopagina’s. 
Onze Delft op Zondag-fotograaf 
Koos Bommelé heeft donderdag 
de schepen op beeld vastgelegd. U 
vindt ze in de volgorde waarin ze 
aan u voorbij varen. Eigenlijk is dit 
geen gewone krant, het is een be-
waarexemplaar. In de loop van de 
tijd kunt u de krant nog eens door-
bladeren en waarschijnlijk komt u 
dan weer in de unieke sfeer van het 
Varend Corso 2022!

Kijk voor het tijdschema en de 
vaarroutes op www.varendcorso.
nl.

Delft vaart weer mee. En hoe!

Burgemeester blij met 
het Varend Corso 3

De boten die straks 
voorbij varen 5

Varend Corso 
Afterparty in Delft 11

Havenmeester Kimm 
kijkt uit naar het 

Varend Corso 15

Jack en Paul maken al 
10 jaar deel uit van het 

Varend Corso 18

Jan is al 17 jaar 
vrijwilliger bij het 

Varend Corso 23

De gratis familiekrant voor Delft en de regio
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100% hybride gamma
Haal meer uit elke kilometer dankzij Honda.

Krijg 1 jaar gratis brandstof bij aankoop van een snel 
leverbare                                           hybride.*leverbare                                           hybride.*leverbare                                           hybride.*leverbare                                           hybride.*

4,5-7,2 L/100KM                102-163 G/KM CO2 (WLTP)4,5-7,2 L/100KM                102-163 G/KM CO

Honda.nl. Afgebeeld voertuig met opties of accessoires. Contacteer uw Honda-dealer voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. *Éen jaar gratis brandstof (benzine) t.w.v. 1.500 EUR bij aankoop van een nieuwe 
CR-V hybride bij erkende Honda-dealers in Nederland. Voorbehouden aan particuliere klanten (niet cumuleerbaar met andere acties), geldig van 01.06.2022 tot en met 30.07.2022, of zolang de voorraad strekt. Tanken enkel 
geldig bij tankstations in Nederland (Shell). Tankkaart wordt overhandigd bij levering van de nieuwe wagen.

Sponsor van 
Corsoboot 

Kern 
Wateringen

100% hybride gamma
Haal meer uit elke kilometer dankzij Honda.

Krijg 1 jaar gratis brandstof bij aankoop van een snel 
leverbare                                           hybride.*

4,5-7,2 L/100KM                102-163 G/KM CO2 (WLTP)

Honda.nl. Afgebeeld voertuig met opties of accessoires. Contacteer uw Honda-dealer voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. *Éen jaar gratis brandstof (benzine) t.w.v. 1.500 EUR bij aankoop van een nieuwe 
CR-V hybride bij erkende Honda-dealers in Nederland. Voorbehouden aan particuliere klanten (niet cumuleerbaar met andere acties), geldig van 01.06.2022 tot en met 30.07.2022, of zolang de voorraad strekt. Tanken enkel 
geldig bij tankstations in Nederland (Shell). Tankkaart wordt overhandigd bij levering van de nieuwe wagen.

Nieuwe en gebruikte 
bedrijfsauto’s op 
voorraad!

Harnaskade 1-B, 
Den Hoorn

Openingstijden: 
ma. t/m vr. 
van 08.00 tot 17.30 
Tel. (015) 261 63 21

www.kleywegbedrijfswagens.nl

voor verkoop en onderhoud
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DELFT – “Op vrijdagavond 24 
juni is het Varend Corso te gast 
in Delft. U begrijpt dat ik als 
burgemeester van Delft en met 
mij alle Delftenaren deze boot 
niet wil missen. We zijn erbij! 

Het Varend Corso in Delft op de 
vrijdagavond is nieuw voor ons, 
maar het is geen enkel probleem. 
Wij zijn namelijk dé stad van in-
novatie, een stad van slimme 
mensen die altijd kijken of het 
beter of anders kan. Maar Delft is 
ook dé stad van creativiteit. Ik kijk 
dus erg uit naar deze prachtige 
avond in Delft aan de Zuidkolk, de 
historische plek waar ooit Johan-
nes Vermeer zijn wereldberoemde 
schilderij Gezicht op Delft schil-
derde. Ik denk dat – net als onze 
beroemde Delftse kunstschilder 
– dat de boten en schepen die in 
onze prachtige Prinsenstad aan-
meren ook zeer creatief en innova-
tief zullen zijn. Hoe zien ze er dit 
keer uit met hun prachtige bloe-
men, planten en groenten? Welk 
sprookjesachtig spektakel vaart 
er dit jaar door Delft? Ik laat me 
graag verrassen en nodig iedereen 
uit om op vrijdagavond het Va-
rend Corso van dichtbij te komen 
bekijken in onze passantenhaven. 
Ik neem met plezier de vloot-
schouw af en heet alle deelnemers 
van harte welkom in de stad. Maar 
voordat de schepen hebben aange-
legd, zijn ze al binnengehaald door 
enthousiaste Delftenaren langs de 

kilometerslange route. Ze staan 
aan de Buitenwatersloot, waar het 
traditioneel altijd supergezellig 
is en langs de Westsingelgracht 
waar de schepen langs de rand 
van het historisch centrum aan 
de ene kant en Nieuw Delft aan 
de andere kant onze stad binnen-
varen. Historie én toekomst naast 

elkaar, wat wilt u nog meer? Vrij-
dagavond is het – met dank aan 
de organisatie onder leiding van 
Leo Quack – feest in onze passan-
tenhaven aan de Zuidkolk met de 
al eerdergenoemde vlootschouw. 
Zoek een plekje langs het water, 
eet een hapje of drink een drankje 
en geniet! Het is een schitterende 

gelegenheid voor iedereen om zich 
te verwonderen en te verbazen 
over alle varende kunstwerken. 
Voor zowel bezoekers als deelne-
mers aan het Varend Corso is het 
een mooie gelegenheid om Delft 
te bezoeken. De stad heet u van 
harte welkom. Komt allen! Tot 
slot wil ik mijn grote waardering 

uitspreken voor bestuur, sponsors 
en de vele vrijwilligers van Varend 
Corso die dit prachtige spektakel 
mogelijk maken! Ik wens iedereen 
een magisch Varend Corso toe. 
Vaar wel!”

Marja van Bijsterveldt
Burgemeester van Delft

MONSTER – Finaly Showtime, 
het zijn woorden die Rob 
Baan, de voorzitter van het 
Varend Corso Westland, wel 
uit kan schreeuwen. Twee jaar 
achtereen haalde Corona een 
streep door het Corso, maar 
nu gaat het dan toch echt ge-
beuren.

“En dat wordt hoog tijd”, zegt 
Baan die wereldwijd bekendheid 
geniet als pionier op het gebied 
van gezonde voeding. “Ik heb 
maanden uitgekeken naar deze 
dag, de dag dat we Delft weer 
aandoen met onze schitterend 
opgemaakte boten. Ons bestuur 
en de vrijwilligers werken zich al 
wekenlang een slag in de rondte. 
Westlanders zijn van nature be-
scheiden hardwerkende mensen 
die niet zo graag met de borst 
vooruitlopen. Dat is best jammer 
want Westland is uniek waar het 
gaat om geavanceerde tuinbouw. 
We maken prachtige producten 
in kassen die bol staan van tech-
niek. Met het Corso willen we zo-
veel mogelijk mensen laten zien 
waar we in het Westland mee 
bezig zijn. Er bestaan trouwens 
veel parallellen tussen Delft en 
Westland waar het om techniek 
gaat. In TU-stad Delft, met maar 
liefst 25.000 studenten, draait 
bijna alles om techniek, maar ook 
in onze Westlandse kassen wordt 
hi-tec bedreven.”

De tocht naar en door Delft is tra-
ditiegetrouw een zegetocht voor 
het Varend Corso. De deelnemers 
genieten van de Buitenwater-
sloot waar ze de toeschouwers 
aan de kant bijna kunnen aan-
raken. Baan: “Het is prachtig om 
te zien wat een schitterend feest 
de mensen met elkaar maken 
langs de gracht. Bijzonder dit jaar 
is het feit dat de vloot in Delft 

overnacht. In voorgaande edities 
voeren we steevast terug naar het 
startpunt van het Corso in het 
Westland, maar dit jaar blijven 
de boten tijdens de nacht in de 
Schie liggen. Dat betekent dat we 
van de langste dag van het jaar, 
24 juni, een geweldig feest kun-
nen gaan maken. En over feesten 
gesproken, ik heb begrepen dat 
nachtburgemeester Leo Quack 
een schitterend programma heeft 

gerealiseerd. De langste dag van 
het jaar wordt wat mij betreft ook 
de meest sfeervolle en gezelligste 
nacht van het jaar.”

Baan is de gemeente Delft veel 
dank verschuldigd. “Burgemees-
ter Van Bijsterveldt is razend 
enthousiast en dat kun je ook 
merken aan de medewerking die 
we als Corsobestuur hebben ge-
kregen van de gemeente. Het was 

best wel een heel karwei om het 
Corso, na een gedwongen rust-
pauze van twee jaar, weer op te 
starten. Zonder de geweldige 
medewerking van Delft en alle 
andere gemeentes die we passe-
ren, hadden we dit schitterende 
Corso nooit kunnen realiseren. 
Het Corso bedankt alle bezoekers 
voor hun komst en we wensen ie-
dereen een geweldige dag. Geniet 
ervan!!”

Innovatief en creatief

Corso-voorzitter Rob Baan: ‘We maken van de langste dag 
van het jaar meteen de gezelligste!’
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ELKE ZONDAG OPEN!
VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

Uitgezonderd feestdagen

Deze kortingsbonnen mogen ingeleverd worden
uitsluitend bij GroenRijk ’t Haantje in Rijswijk.

M.u.v. (folder)acties, webshopbestellingen, aanbiedingen, 
bestrating, cadeaubonnen, gasfl essen, statiegeld, 

producten uit de streekkasten, hoveniersactiviteiten, 
nieuwe of reeds geplaatste bestellingen en het Tuincafé. 

Maximaal 1 vel met kortingsbonnen per klant.

Vraag naar de aanvullende actievoorwaarden in de winkel.

GroenRijk ’t Haantje • Laan van ’t Haantje 22 • 015-2126359 • groenrijkrijswijk.nl
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T. = Titel  A. = Arrangeur

Nog even geduld, ze komen zo 
voorbij... Dit zijn de boten die u 
zo te zien krijgt.

Opdat u toch een beetje een indruk krijgt van 
wat u te wachten staat, maar ook omdat voor-
pret zeker niet de minste pret is, vindt u op 
deze pagina’s foto’s van alle deelnemende bo-
ten van het Varend Corso 2022. Fotograaf Koos 

Bommelé bekeek de optocht in het Westland 
en hij maakte daar deze fraaie foto’s.

1
De Grote Tuinverbouwing – Groen Festival

T: Salm & Tetteroo

A: Team Ivo Putman 2
Unesco Immaterieel Erfgoed

T:  Floortje – Aad van Zeijl 

A:Sylvie Meijer, Willy Pardijs, Eric Pannenborg

3
Showband GLAZ – Everything what you see is Gold

T:  Cees Schalkoort 

A: Jack van der Ende & Michelle Verheij 4a
Showgirls – Rapunzel

T:Joop van Koppen 

A: Showgirls Joop van Koppen

4b

Pink Farm Girls

T: Joop van Koppen 

Arrangement: Sifra Bruinen & Ilse van Wingerden & Friends 5a

Lion King

T:  Arno van der Lans 
A: The Lion Kids
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Zet de bloemetjes Zet de bloemetjes 
buiten bij Kobusbuiten bij Kobus

Café Kobus Kuch • www.kobuskuch.nl

KOB_adv_varend_corso_130x93_04.indd   1KOB_adv_varend_corso_130x93_04.indd   1 23/05/2022   09:1623/05/2022   09:16

Zoekt een vakbekwame
elektricien die ons

team wil komen versterken

Ben of ken jij deze persoon, neem 
dan contact met ons op!Wij ontzorgen u op het gebied van 

installatie, tegelwerk en loodgieterswerk

T: 015 - 380 10 20      •      www.pmvanderende.nl

Contact
Dorpsstraat 56
2636 CJ Schipluiden
info@totallangstraat.nl

015 380 99 32
06 225 325 77

Aanhanger huren? 
Total Langstraat is uw 
aanhanger verhuurder van
de regio Den Haag, Rotterdam, 
Delft en het Westland. 

Zoekt u een? 
Autoambulance, bagagewagen, fi etsendrager, fi etsentrailer, 
gesloten aanhangwagen, motortrailer, open aanhangwagen en 
plateauwagen. Wij hebben het in huis!

de regio Den Haag, Rotterdam, 

Dijkhoornseweg 33A, Den Hoorn
015-7851400, +31 6 17880720

ROVIGGO

Voor al uw kledingreparaties. 
Ook voor naaien van gordijnen, dekbedhoezen, 
sto� eren van meubelen, stoomservice of bootzeilen 
kunt u bij ons terecht.

is op zoek naar een jonge

WINKELMEDEWERKERSTER
voor het helpen van klanten in de winkel

Kon. Julianaplein 9 • Den Hoorn • T 015-2614635

Deze heerlijke fl es 
wordt geproduceerd 
aan voet van de berg 
Sainte Victoire in de 
Provence.

14,75
per fl es

Héérlijke Rose 
voor langs de 
waterlijn of 
bij u thuis!

Fruitige 
frisse wijn

Pierres betekent: edelstenen. De meest bekende zijn natuurlijk diamanten, 
smaragden, robijnen en saffieren. Ze staan symbool voor vele nobele 
eigenschappen. Voordat deze edelstenen zo mooi schitteren, moeten ze eerst 
nog bewerkt worden door de edelsmid. Een groot precisiewerk. Dit werk staat 
symbool voor het werk van de wijnmaker die ook met grote precisie van de 
geoogste druiven een prachtige wijn maakt.

De Sauvignon Blanc druif wordt gesymboliseerd door de smaragd, een 
schitterende groene steen. Ze staat voor evenwichtigheid en harmonie.

De Cabernet Sauvignon druif wordt gesymboliseerd door de robijn, 
een schitterende rode steen. Ze staat voor passie, intensiteit en kracht.

Exclusiviteiten
  van úw topSlijter!

www.uwtopslijter.nl Geen 18? Geen alcohol

Côtes de Gascogne, Frankrijk
Sauvignon Blanc
75 cl

Aude, Frankrijk
Cabernet Sauvignon
75 cl

Kleur : bleekgeel
Geur : exotisch fruit en witte bloemen
Smaak : citrusfruit
Afdronk : een vleug perzik
Wijn spijs : te combineren met lichte gerechten

Les 4 Pierres

Kleur : robijnrood
Geur : intens fruitig
Smaak : frambozen en bramen met een vleugje   

  kruiden en gerookte thee
Afdronk : lang en veel fruit
Wijn spijs : traditionele gerechten, kaas, frisse   

  salades, pasta’s, gegrild rood vlees

doos à 6 flessen

(= 4,67 per fles)

per fles

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

Berkhout

Kon. Julianaplein 9 • Den Hoorn • T 015-2614635

voor langs de 
waterlijn of 
bij u thuis!

FIAT 500C 0.9 TA SPORT   
Bouwjaar 2018 / km stand 53.212 / Cabriolet / Automaat /

Airco / Navigatie / Carplay / PDC

€ 15.450,-

Bouwjr. 2021Km. stand 10.520 
Veel otpies: Apple Carplay, Stoelverw., 

Camera, Cruiese Control. 

€ 24.950,-

OPEL CORA 1.2 GS LINE 
130PK AUTOMAAT 
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Einsteinweg 14 • 2627 BN Delft
• T: 015-2124313 • www.rozemaverhuur.nl

Met Rozema 

score je 

altijd goed 

Tel: 015-2146451
e-mail: info@lijst37.nl

Binnenwatersloot 32, 2611 BK Delft

lijstenmakerij & 
kunsthandel

WWW.RPP.NL
T 015 261 95 04  

TUINDESIGN – TUINREALISATIE – TUINONDERHOUD 

Veenakkerweg 13 - 2635 NC Den Hoorn 

 www.diemelgroenvoorzieningen.nl

0174 29 82 08

TUINDESIGN – TUINREALISATIE – TUINONDERHOUD 

Veenakkerweg 13 - 2635 NC Den Hoorn 

 www.diemelgroenvoorzieningen.nl

0174 29 82 08

Zin in
verkoeling?
Bel ons nu.
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Kwaliteit wint altijd bij ’t Parkethuys Delft!

Al sinds 1985 is ‘t Parkethuys Delft gevestigd in het 
karakteristieke pand aan de Buitenwatersloot 28.  
Ons motto: ‘Kwaliteit wint altijd!’

Parketvloeren
Parketvloeren zijn er in 
veel kwaliteiten, maar in de 
showroom van ‘t Parkethuys 
Delft vind je alleen de beste. 
Ons hout is altijd FSC of PEFC 
gecertificeerd en komt van de 
beste zagerijen van Nederland, 
die uitsluitend werken met de 
beste materialen en machines. 
Bij ‘t Parkethuys Delft kun je 
bovendien iets kopen wat je 
niet overal kan kopen: vakman-

schap. Dat kunnen wij bieden 
door de kleinschaligheid van 
ons bedrijf, en dat maakt ons 
sterk. Wij adviseren u graag bij 
de aanschaf van een nieuwe 
vloer, maar ook bij onderhoud 
en renovatie.

Trap van buffelleer
Is uw trap grondig toe aan een 
nieuwe uitstraling? Zoek ook 
dan niet verder. Naast parket-
vloeren verzorgt ’t Parkethuys 

Delft namelijk ook trapbekle-
ding van buffelleer, waarbij u 
een keuze heeft uit verschillen-
de kleuren en patronen. Leer 
op de trap kent vele voordelen. 
Het is antiallergeen, antislip, 
voelt lekker aan de voeten en 
is vooral mooi. Bovendien is 
een trap van leer onderhouds-
vriendelijk en gaat het materiaal 
lang mee.  Schoonhouden met 
wat water en een druppeltje 
afwasmiddel is voldoende om 
de trap in goede staat te hou-
den. Een echte vakman zorgt 
ervoor dat uw trap binnen één 
dag klaar is. Benieuwd naar 

de mogelijkheden? Kom dan 
eens een kijkje nemen in onze 
showroom. Een volledige leren 
trap heeft u al vanaf 1750 euro. 
 
Bezoek van de showroom is 
uitsluitend op afspraak moge-
lijk. U kunt bellen naar 015 214 
30 67 voor een afspraak met 

de vakman. Voor het kopen van 
onderhoudsproducten voor uw 
parketvloer kunt u op zaterdag 
wel langskomen. 

Kijk op parkethuysdelft.nl 
voor de recente  
openingstijden. 

vakspecialisten Alex en Chris
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T. = Titel  A. = Arrangeur

6b

Finally Talent

T:  Kees van Leeuwen 
A: Talentklas 7

Muziekboot 1

A: Ernst van Woerkom

T: Jeffrey Barendse 

5b

Disco Boot

T: Arno van der Lans 
A: 2Flamingo’s 6a

Avondvuur

T: Kees van Leeuwen 
A: BSO Zon

8
Corsoboot kern Kwintsheul – Muziek verbindt ons

T: Irma & Frank Smits 

A: werkgroep “De Heul”
9

 Van der Valk Systemen – Elvis Presley
T: Hans Valk 

A: Alice Oosterboer Keitje Bloemstylist & Jeffrey Schulte GrowingArt 

10 Westland bouwt aan een (t)huis voor iedereen

T: Jeffrey Schulte / Matthee van Wingerden

A: Alice Oosterboer Keitje Bloemstylist & Jeffrey Schulte GrowingArt
11

Tandprothetische Praktijk Westland – Smile
T:Jeffrey Schulte 

A: Alice Oosterboer Keitje Bloemstylist & Jeffrey Schulte GrowingArt
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Turfschipper 5, 2292 JC Wateringen
Tel: 0174-296335, www.zorg-point.nl

Een mooie tocht op de Een mooie tocht op de 
scootmobiel maken? scootmobiel maken? 

Bezoek onze showroom voor 
een proefrit en laat u overtuigen.

De nieuwe Kia Niro.
Deze zomer in de showroom.

줺 31.99531.995
Vanaf:

Gemiddeld brandstofverbruik Kia Niro Hybrid, Plug-in Hybrid: 1,0-4,9 l/100 km, 20,4-100,0 km/l. CO2-uitstoot: 22-115 g/km. De Niro EV met 64.8 kWh batterij heeft een actieradius van 463 km.
De vermelde waarden voor het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot en het rijbereik zijn gemeten volgens WLTP. Genoemde consumentenprijs is een vanaf prijs en is geldig bij aankoop van een nieuwe Kia 
Niro Hybrid met uiterste kentekenaanvraag op 30-06-2022 en uiterste registratie op 31-07-2022. Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij jouw Kia-dealer. Getoond model kan 
afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Verwondering wacht op je. De best verkochte auto van 2020 en 2021 in Nederland 
is nu n읧g beter. Laat je inspireren door geavanceerde technologie, intu윹tieve 
bediening en een gedurfde crossover styling. Kom langs bij Kia Zeeuw & Zeeuw 
en ervaar het zelf. 

Schieweg 53, Delft
Tel: 015 - 25 60 879
kia-zeeuwenzeeuw.nl

Zeeuw & Zeeuw Delft

VANAF JULI TE BEWONDEREN IN ONZE SHOWROOM!!
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DELFT – In de route van vrij-
dag 24 juni heeft Delft een 
speciale rol. Dan is de Delftse 
Zuidkolk namelijk het decor 
voor het eindpunt van die dag 
en zullen alle boten aanmeren 
aan de Delftse kade. Een goe-
de reden om uit te pakken met 
een VC Afterparty, niet alleen 
met de vlootschouw maar ook 
met muziek voor jong en oud.

Leo en Vincent Quack organi-
seren dit jaar in samenwerking 
met het Varend Corso een spec-
taculair feest om de tweede dag 
van het Varend Corso goed af te 
sluiten. “De nieuwe route waarin 
Delft als eindpunt is aangewezen 
is voor ons dé mogelijkheid om op 
Plein Delftzicht bij de Zuidkolk 
een leuk evenement te organise-
ren voor alle doelgroepen”, ver-
tellen de heren. “Het is een loca-
tie met prachtig zicht op Delft en 
in het bijzonder op de kade waar 
alle Corsoboten die avond zullen 
aanmeren. Dat wij hier komende 
vrijdag iets mogen organiseren 
is uniek, want er heeft nog nooit 
eerder zo’n groots feest plaatsge-
vonden. En het is ook nog eens 
een goede manier om niet alleen 
vaste bezoekers van het Varend 
Corso hierheen te trekken, maar 
ook om nieuwe mensen te laten 

kennismaken met het Varend 
Corso. Ze krijgen de kans om de 
boten van dichtbij te komen be-
kijken met een lekker drankje in 
de hand en leuke muziek.”

De VC Afterparty start om 18.00 
uur en eindigt om 00.00 uur. Bin-
nen die uren staan er verschil-
lende acts op de planning. Bij 
de aankomst van de boten is er 
een toespraak van burgemeester 
Marja van Bijsterveldt en Cors-

ovoorzitter Rob Baan, en Bruun 
van der Steuijt praat de avond aan 
elkaar. Het Westlands Zeemans-
koor Onder Zeil trapt vervolgens 
af met zeemansliederen. Hoewel 
The Rolling Stones maandag niet 
konden optreden in de Arena, 
staan ze de 24e wél in Delft. Van-
af 20.00 uur betreedt de beken-
de Delfts-Rotterdamse formatie 
‘Stripped Rolling Stones’ name-
lijk het podium. Stripped draait 
al heel wat jaren mee en brengt 

een tribute naar ‘the greatest 
R&N Roll band in the world’. Met 
prachtige covers van parels van 
The Rolling Stones in combinatie 
met de rauwe zang en het stevi-
ge gitaarwerk van de band staat 
Stripped garant voor een vette 
liveshow. Om 22.30 uur neemt dj 
Marvinski het podium over. Met 
deze all-round dj die regelmatig 
in (feest)cafés draait kan het niet 
anders dan een geweldige afslui-
ting van de avond worden. “De 

toegang voor de VC Afterparty 
is gratis. Kom jij genieten van de 
muziek met een wijntje of een 
speciaalbiertje van de tap? Laten 
we er een gezellig feest van ma-
ken, zodat er een nieuwe traditie 
in Delft wordt geboren!”

Voorafgaand aan de VC After-
party vindt op het eindpunt een 
ondernemersborrel plaats vanaf 
18.00 uur. “Ondernemers kun-
nen gewoon komen aanwaaien!”

NAALDWIJK – Sinds een aan-
tal jaren is het publiek, dat 
massaal op het Corso afkomt, 
de grootste sponsor van het 
Varend Corso. In 2011 werd 
de actie ‘Duit voor een Schuit’ 
voor de eerste keer geïntro-
duceerd. “Daar moesten met 
name de organisatoren van 
het Corso eerst wel aan wen-
nen”, blikt Hen van de Laar, 
de initiatiefnemer destijds, 
terug. 

“Men vond het eigenlijk aan-
vankelijk een vorm van bedelen. 
Maar de actie sloeg echter me-
teen goed aan. We benaderden 
het publiek van twee kanten. 
Op de kades liepen leden van de 
scouting in Naaldwijk, duidelijk 
herkenbaar, getooid met narren-
mutsen. Vanaf het water werd 
de eerste rij bezoekers benaderd 
vanaf bootjes die beschikbaar 
werden gesteld door Sjors Jans-
zen van Paviljoen de Zweth.” 

“De eerste keer was al een groot 
succes want de penningmeester 
kon meteen al ongeveer 20.000 
euro op de rekening bijschrij-
ven. Dat was hard nodig want de 
organisatie van een Corso gaat 
echt flink in de papieren lopen. 
In de loop van de jaren werd de 
opbrengst alleen maar groter. 
In 2019 heb ik de actie voor de 
laatste keer georganiseerd en het 
stokje overgedragen aan mijn op-
volger Ruud Zwinkels.”

Voor Zwinkels wordt het de eer-
ste keer dat hij de verantwoorde-
lijkheid voor de actie draagt. “Dat 
is best een hele verantwoording 
en een omvangrijke klus, maar 
het geeft ook wel weer heel veel 
voldoening”, zegt hij. “We krij-
gen zoals gebruikelijk de volle 
medewerking van de scouting in 
Naaldwijk. Voor hun onmisbare 

medewerking krijgen die mannen 
en vrouwen een klein stukje van 
de opbrengst van de actie. Dat 
kunnen ze trouwens best gebrui-
ken want de scoutinggroep gaat 
een nieuw gebouw neerzetten en 
daar is heel veel geld voor nodig.”

“Daarnaast heeft Sjors Janszen 
ook dit jaar weer zijn medewer-

king toegezegd. Hij stelt kos-
teloos twee elektrische bootjes 
beschikbaar waarmee vanaf 
het water kan worden gecollec-
teerd. De scouts zijn duidelijk 
herkenbaar aan hun kleurrijke 
narrenkappen en het emmertje 
waarmee ze het geld ophalen. 
Inmiddels is de actie ‘Duit voor 
een Schuit’ bij een groot deel van 
het vaste publiek bekend. Veel 

mensen hebben al een duit in de 
vorm van een één of twee euro-
munt in de hand voordat ze door 
de scouts benaderd worden. Als 
het zondagavond is en het Corso 
er op zit dan zijn we allemaal tot 
op de draad versleten, maar het 
maakt heel veel goed als we dan 
weer een topopbrengst kunnen 
noteren, want daar gaat het uit-
eindelijk om.”

Het Varend Corso eindigt vrijdag in Delft met 
een spectaculair feest!

Duit voor een Schuit: Het publiek als grootste sponsor
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Is de airco van uw auto ook niet meer zo cool?

www.idenburgcarsolutions.nl 
Schieweg 81, 2627 AT Delft (t.o.v. Makro), Tel. 015 257 1670

Airco onderhoud van 119,- nuAirco onderhoud van 119,- nu 99 euro!99 euro!
Voor airco gas R134AVoor airco gas R134A

Wij maken hem weer koud!Wij maken hem weer koud!

Zie aanbieding op onze websiteZie aanbieding op onze website

advertentie

Laat je Airco  Laat je Airco  reinigen tegen  
reinigen tegen  bacteriën en virussen! 

bacteriën en virussen! Voor 55,- Voor 55,- Voor meer informatie ga 
Voor meer informatie ga naar onze website of 

naar onze website of bel ons even op.
bel ons even op.

GROEI JIJ
MET ONS MEE?

Wil jij deel uitmaken van de leukste 
organisatie voor kinderopvang in 
Midden-Delfland? Wij zijn op zoek naar 
enthousiaste nieuwe collega’s. Is niets 
jou te gek? Ben je op zoek naar steeds 
weer nieuwe uitdagingen? Wil jij 
blijven leren? En, kijk je er naar uit om 
er iedere dag weer een onvergetelijke 
ontwikkelreis voor de kinderen van te 
maken?

’t Kickertje is dé partner in opvoeding, 
ontwikkeling en verzorging voor 
ouders en verzorgers, scholen, vereni-
gingen en instanties die betrokken zijn 
bij kinderen.

Kijk op onze website voor de plekken 
die wij vrij hebben: 
kickertje.nl/vacatures

Je bent ook welkom om te bellen, wij 
vertellen je graag meer over werken bij 
’t Kickertje: (015) 257 32 12.

kickertje.nl

wij zijn op zoek naar enthousiaste nieuwe collega’s!
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T. = Titel  A. = Arrangeur

14

Muziekboot 2
T: Luuk Minkman

A:  Ernst van Woerkom 15
Gezamenlijke aardwarmte projecten Westland – Aardwarmte

T: Daan van der Plas 
A: Zuidkoop 

12
Corsoboot Monster – Waar is die show?

T: st. Corsoboot Monster 

A: Kirsten Boekee
13

Koppert Cress – Dare to dream
T: Jan Valstar 

A: Alice Oosterboer Keitje Bloemstylist & Jeffrey Schulte GrowingArt 

16

De Bouw een mooi vak!

T: Siem van der Meer 

A: Ruud Hazelaar 17

Duit voor een Schuit

T: Sem van der Plas 
A: Flower Circus

18

Encanto
T:  Wim Zwinkels 

A: Juanita van Dooremaal (Trend Flower) 19

Royal FloraHolland

T: Scouting Kwintsheul 
A: Zuidkoop
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DRIVE-IN 
UNITS

DELFT - NAALDWIJK - 
PIJNACKER

VERHUUR VAN 
OPSLAG- EN 

WERKRUIMTE

0174- 64 00 00

Units 24/7 per auto bereikbaar www.driveinunits.nl

BENFRIED
BENFRIED
BENFRIED

BENFRIED
BENFRIED
BENFRIED

GROEIT MEE

VOLG ONS OP FACEBOOK EN BLIJF OP 
DE HOOGTE VAN ALLE NIEUWTJES!

BENFRIED
BENFRIED
BENFRIED

BENFRIED
BENFRIED
BENFRIED

GROEIT MEE

BENFRIED
BENFRIED
BENFRIED

BENFRIED
BENFRIED
BENFRIED

VOLG ONS OP FACEBOOK EN BLIJF OP 
DE HOOGTE VAN ALLE NIEUWTJES!

BENFRIED
BENFRIED
BENFRIED

BENFRIED
BENFRIED
BENFRIED

VOLG ONS OP FACEBOOK EN BLIJF OP 
DE HOOGTE VAN ALLE NIEUWTJES!

BEZOEK ONS TERREIN MET MEER DAN 500 M2 INSPIRATIE!

ONZE SPECIALISTEN GEVEN U GRAAG BIJ
ELK PRODUCT EEN PASSEND ADVIES!

HOOIPOLDERWEG 1 - 2636 CZ DEN HOORN
T. 015 2569356 - WWW.BENFRIED.COM

WIJ LEVEREN ALLES OP HET GEBIED VAN:
- Sierbestrating
- Tuinhout
- Zand & grond
- Tuinhuizen
- Gewasbescherming

- Tuingereedschap
- Grasmaaiers
- Werkkleding
- Werkschoenen
- Elektrisch gereedschap

- Tuinbeitsen
- IJzerwaren
- Tuinverlichting
- Vijverbenodigdheden

BoLa Maritiem

wenst alle deelnemers en toeschouwers

een geweldig Varend Corso 2022!
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DELFT – De reddingsbrigade 
is niet alleen werkzaam op 
het strand, maar ook op het 
Varend Corso! De Delftse Red-
dingsbrigade is er dit jaar weer 
bij om de veiligheid op het wa-
ter in de gaten te houden. Valt 
er iemand in het water of ge-
beurt er iets op de kade, dan 
zullen zij te hulp schieten. De 
vrijwilligers zullen deze dag 
waken over onze veiligheid en 
kijken uit naar een mooie dag. 

“We verwachten dat het weer 
een mooi evenement wordt met 
veel mensen langs de kant om 
de prachtige paradeboten langs 
te zien varen”, vertelt Bryan de 
Pachter van de Delftse Reddings-
brigade. “Ik verwacht dat het een 
mooie dag wordt met veel lachen-
de mensen op de kant. Eerdere 
edities waren goed en gezellig 
verlopen, dat verwacht ik dit jaar 
weer.”

Dichterbij elkaar
Na twee afwezige jaren kan het 
evenement eindelijk weer plaats-
vinden. “Net als vele andere eve-
nementen, is iedereen blij dat het 
weer kan plaatsvinden en dat er 
feest gevierd kan worden.
Het is in het algemeen al fijn dat 
we mensen door middel van dit 
soort evenementen dichter bij el-
kaar kunnen brengen. Dat wij van 
de reddingsbrigade hierin een rol 
kunnen spelen, vind ik heel mooi.”

Reddingsbrigade
Vanaf het water zal de reddings-
brigade de waterveiligheid in de 
gaten houden. Dit doen zijn met 
drie boten. Niet alleen op het wa-
ter kunnen zij ter hulp schieten, 
maar ook als er iets op de kade ge-
beurt, kunnen zij helpen. “wat de 

Delftse Reddingsbrigade samen 
met de samenwerkende brigades 
doet, is opletten of er niemand in 
het water valt, of dat het wel goed 
gaat langs de kant. Mocht er iets 
op de kade gebeuren, kunnen wij 
direct ter hulp schieten. We zijn 
er voor alles omtrent waterveilig-
heid.”

Helpende handen
Naast de drie boten rijdt er ook 
een wagen rond, zodat als er op 
het water iets gebeurt zij snel hulp 
kunnen verlenen. Zo ondersteu-
nen zij de EHBO-posten ook een 
beetje. Wanneer er een ongeval is 
op een plek waar een ambulance 

niet kan komen, dan haalt de red-
dingsbrigade de desbetreffende 
persoon op en rijdt de ambulan-
ce tegemoet. De reddingsbrigade 
hoopt dat dit niet zal gebeuren, 
maar zal wel paraat staan. Zo 
hopen op een mooie dag vol met 
gezelligheid, vrolijke mensen en 
geen ongevallen.

DELFT – AL 11 jaar is Kimm 
Timmermans havenmeester in 
Delft. Elke dag is weer anders 
en dat vindt zij het leuke aan 
haar werk. Dit jaar is zij er ui-
teraard bij met het Varend Cor-
so! Kimm verwacht dat het een 
gezellig dag wordt met alleen 
maar vreugde.

Dit jaar zal de route veranderen. 
“Ik vind het ergens wel spannend, 
maar ook heel leuk dat het weer 
kan. Voor het eerst na twee jaar 
mag het dan eindelijk weer! Wat 
dit jaar anders zal zijn is dat de 
route gewijzigd is. Dit maakt het 
wel spannend. De hele vloot komt 
namelijk bij ons overnachten. Dat 
is ook voor het eerst. Ik verwacht 
een hoop gezelligheid.” De vooraf-
gaande editie heeft Kimm ervaren 
als een groot feest. 

Toezicht
Als havenmeester houdt Kimm sa-
men met collega’s het toezicht op 
het openbaar water in de gemeen-
te Delft. “Als havenmeester ben ik 
voornamelijk dingen aan het re-
gelen en zorg ik met collega’s dat 
alles goed verloopt en er een veili-
ge doorvaart in Delft plaatsvindt. 
Geen dag is hetzelfde. De ene dag 
ben je de wethouder aan het ad-
viseren over hoe bepaalde zaken 
moeten lopen en wat handig is, de 
andere dag ben je aanwezig bij het 
Varend Corso!”

Havenmeester
Als havenmeester ben je toezicht-

houder en beheerder van een ha-
ven. Door de grote verschillen 
tussen havens is de functie van 
een havenmeester zeer divers. Het 
takenpakket van Kimm is heel 
veelzijdig. Zo moet zij zorgen voor 
een veilige afvaart, vergunningen 
regelen voor terras- en woonbo-
ten, bezoekers opvangen in de pas-
santenhaven en ze moet zorgen 
dat evenementen in goede banen 

lopen.

In 2019 is Kimm uitgeroepen tot 
Havenmeester van het jaar. Kimm 
is blij met haar beroep en vindt dat 
zij het mooiste beroep van Neder-
land heeft. 

Varen in Delft
Wanneer je Delft bezoekt met een 
boot, kun je aanmeren is de passan-

thaven De Kolk. Je moet je dan bij 
de havenmeester in het havenkan-
toor aanmelden aan de Hooikade 
3. Het havenkantoor is tijdens het 
vaarseizoen, 1 april tot 1 oktober, 
open op maandag tot en met zater-
dag van 9.00 uur tot 18.00 uur en 
zondag van 9.00 uur tot 10.00 uur. 
Voor vragen of meer informatie 
kan je altijd contact opnemen met 
Kimm via 0653634031.

Varend Corso
Van donderdag 23 juni tot en met 
zondag 26 juni zullen er in totaal 
60 boten uitvaren en vier dagen 
lang door de wateren van het 
Westland, Delft, Den Haag, Vlaar-
dingen, Maassluis, Rijswijk en 
Midden Delfland varen. Kimm zal 
samen met haar team klaar staan 
om de boten veilig door de wateren 
van Delft te laten varen.

De Delftse Reddingsbrigade is er dit jaar weer bij

Havenmeester Kimm kijkt uit naar het Varend Corso!
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Duurzaam glas voor alle doeleinden
Glashandel Zantman inspireert u graag!

Bel of mail ons voor meer informatie:

Wist u dat wij ook glas in lood voor u kunnen isoleren?

015 2624 777 |  info@zantmanglas.nl | www.zantmanglas.nl

De glasindustrie is volop in ontwikkeling en 
duurzaamheid speelt daarin een cruciale rol. Met 
relatief kleine investeringen kunt u grote stappen 
maken in het verduurzamen van uw woning. 

Alles staat of valt met goede isolatie. Een goed 
geïsoleerde woning is comfortabel en energiezuinig. De 
meeste warmte gaat verloren via de ramen en dat vraagt 
om energiebesparende maatregelen. 

Duurzaam wonen en leven staat centraal in de producten 
en werkwijze van Glashandel Zantman. Als glas- en 
verduurzaamspecialist ondersteunen we u bij het isoleren 
van uw woning.

Bescherming tegen brand, geluid en zon
Isolatieglas is verkrijgbaar in vele soorten en varianten: 
isolerend dubbelglas, HR++ glas en HR+++ (Triple glas). 
Elk type heeft unieke eigenschappen, die naar wens 
kunnen worden uitgebreid. Denk aan brandwerende, 
geluidswerende en zonwerende beglazing. 
De voordelen van isolatieglas merkt u meteen: ‘s zomers 
blijft uw woning lekker koel, terwijl isolatieglas in de 
winter de warmte binnenhoudt.

Bespaar met voorzetramen
Wanneer het niet mogelijk is om HR++ of Triple glas te 
plaatsen, dan is een voorzetraam een goed alternatief. 

Met een voorzetraam maakt u op een eenvoudige 
manier ‘dubbel glas’ van bestaand enkel glas. Onze 
glasspecialisten plaatsen het voorzetraam aan de binnen- 
of buitenkant van het bestaande raam. 
De luchtlaag die ontstaat tussen de twee glasplaten 
zorgt voor een isolerende luchtspouw. Hiervoor zijn geen 
aanpassingen in het kozijn nodig.

Subsidie voor verduurzamen woning
In Nederland bestaat de Investeringssubsidie duurzame 
energie en energiebesparing (ISDE). Hiermee ontvangt 
u subsidie voor isolatiemaatregelen, als onderdeel van 
de subsidie voor isolatieglas. Ook het plaatsen van 
HR++ glas en Triple glas valt onder de subsidieregeling. 
Ideaal voor woningeigenaren die op zoek zijn naar 
energiebesparende maatregelen.

Denk aan ventilatie
Houd bij het isoleren van uw woning rekening met 
voldoende ventilatiemogelijkheden. Bij het vervangen 
van ramen, kunt u ervoor kiezen om roosters in het 
raam of kozijn te laten plaatsen. Deze optie zorgt 
voor een constante luchtverversing. De zelfregelende 
roosters kunnen in elk type raam of inbouwsituatie 
geplaatst worden, zodat u optimaal pro� teert van de 
mogelijkheden. Een goed ventilatierooster draagt bij aan 
het reguleren van het binnenklimaat.

InBlindz® zonwering en raambekleding
InBlindz® zonwering en raambekleding hebben een groot 
voordeel ten opzichte van traditionele raambekleding: 
ze worden niet voor maar tussen het glas geplaatst. 
Daardoor isoleren ze veel beter. Hoewel nog veel wordt 
gekozen voor zonwering buiten het glas, biedt deze 
innovatie een duurzaam alternatief. U heeft de keuze uit 
plissés, duplissés en jaloezieën op maat. Met InBlindz® 
producten bespaart u dus energie én houdt u uw woning 
koel in de zomer. 

Meer informatie
Wilt u meer informatie ontvangen over 
energiebesparende maatregelen voor uw woning, neem 
dan contact op voor een adviesgesprek. Onze showroom 
in Delft is op afspraak te bezoeken.

Energiebesparende tips voor uw woning

Met InBlindz® bespaart u energie. De voordelen van isolatieglas HR++ in uw woning:

Energiekostenbesparing

Goed voor het milieu

Goed voor de portemonnee

Goed voor uw woongenot
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T. = Titel  A. = Arrangeur

22
The Blooming Battle – Een plukje tuin

T: Scouting Vlaardingen Geuzen 

A: Yuverta MBO Aalsmeer 23
The Blooming Battle – Mr & Mrs

T: Scouting Kwintsheul

A: Mbo Westland, Bloem en Design team 2

20

Muziekboot 3

T: Arjan Kouwenhoven

A: Ernst van Woerkom 21

Giovanni Huls – TikTok

T: Frank van der Knaap 

A: Marloes Joore

24
The Blooming Battle – Formule Max

T: Scouting De Lier 

A: Lentiz MBO Westland, team 1 25
The Blooming Battle – Eurovision Sweden

T: Scouting Maassluis 

A: Yuverta MBO Rijswijk 

26

Muziekboot 4
T: Arie van Zeijl

A: Jack van der Ende 27
The Blooming Battle – Zwemen in Bacardi Lemon

T: Scouting Maasland 

A: Yuverta MBO Rijswijk 
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DE LIER – Jack Groenewegen 
en Paul van Koppen maken al 
tien jaar deel uit van het Va-
rend Corso. Aan boord van hun 
Westlander vervoeren zij sinds 
acht jaar de Corsodeelnemers 
van de kern De Lier. 

“Twintig jaar geleden hebben we 
de boot gekocht. We hebben de 
eerste jaren gevaren met een lucht-
gekoeld eencilindermotortje aan 
boord. Je kon dan wel varen, maar 
dat ding maakte zo’n herrie dat je 
elkaar niet kon verstaan. In 2010 
hebben we er een automotor in 
laten zetten en sindsdien kunnen 
we varen en praten met elkaar. We 
hadden jaren naar het Corso geke-
ken en na de renovatie dachten we 
dat het wel leuk zou zijn om aan 
het Corso deel te nemen. We heb-
ben ons toen meteen aangemeld.”

Vanaf 2012 heeft het duo Groene-
wegen / van Koppen jaarlijks de 
deelnemers van de Stichting De 
Lier Vaart Mee aan boord. “De eer-
ste twee jaar hebben we met wis-
selende groepen gevaren, maar de 
laatste 10 jaar zijn de deelnemers 
van de Lier onze vast gasten. Drie 
dagen lang bedrijven we topsport. 
De eerste dag moet je er echt weer 
even inkomen, maar na een dag 
gaat alles eigenlijk als vanzelf. 
Meestal staan we tien dagen voor 
het Corso onze boot af zodat de 
bouwers aan de slag kunnen.”

De figuranten aan boord maken 
dat de schippers extra alert zijn 
tijdens de tocht. “Je kijkt wel langs 
de mensen heen, maar we zijn wel 
extra gespitst op hun veiligheid. Ze 
zijn voor 100% met hun spel bezig 
en soms komt er een brug aan waar 
ze even voor moeten bukken of 
een boom die over de boot hangt. 

Daarbij moeten we soms ook hel-
pen bij het neerhalen of kantelen 
van decorstukken bij bruggen en 
dan is het handig dat we met zin 
tweeën zijn. We voelen ons verant-
woordelijk voor de figuranten. Dat 
maakt het varen wel wat zwaar-
der, maar vier dagen achter elkaar 
staan dansen en swingen is veel 

zwaarder. De interactie tussen pu-
bliek en figuranten is geweldig om 
te zien. We staan echt te genieten 
achter op de boot.”

De Westlanddag ervaren de schip-
pers als de mooiste dag. “Dat is een 
thuiswedstrijd, dan zie je zoveel 
mensen langs de kant staan en 

dan is het één groot feest. Trou-
wens dat geldt ook voor Delft en 
de Buitenwatersloot. Daar kunnen 
ze er ook wat van.” Dat het Corso 
dit jaar vier dagen duurt maakt de 
schippers niets uit. “Dat is een dag 
langer genieten. Ben trouwens wel 
benieuwd hoe Den Haag op ons 
reageert.”

WESTLAND – Varend Corso 
Westland kent veel verschil-
lende soorten deelnemers: be-
drijven, telersverenigingen, 
dorpen, buurtschappen, ge-
meentes en jeugd. Deze deel-
nemers varen mee in een cate-
gorie naar keuze. Binnen het 
corso kunnen we de volgende 
categorieën onderscheiden:

Corsoboten
Corsoboten varen mee onder een 
titel die binnen het thema valt. 
Hiervoor worden de platte west-
landers gebruikt welke van ouds-
her de verse producten naar de vei-
ling brachten. De boten zijn echter 
bijna onherkenbaar opgemaakt 
met decor en producten, waarbij 
de producten duidelijk onderdeel 
uitmaken van het decor. Denk bij 
de producten aan bloemen, plan-
ten, groenten, fruit en zaden. De 
afmetingen van deze boten zijn 
ongeveer 2 meter breed en tussen 
de 7 en 15 meter lang.

Zeilende westlanders
Deze unieke historische schepen, 
voorzien van luiken, beweegbare 
mast en zwaarden aan de zijkan-
ten zijn van zichzelf al prachtig om 
te zien varen. Om deze reden wor-
den deze boten alleen rijkelijk op-
gemaakt met Westlands product 
waarbij de uitstraling van de boot 
zelf intact blijft. Deze boten varen 
dan ook niet mee onder het thema 
van het corso en blijven dus duide-
lijk herkenbaar.

Kleine vaartuigen
Traditiegetrouw maakt ook een 
aantal kleine vaartuigen deel uit 
van de parade. Dit zijn vaak sloe-
pen of vletten die kleiner zijn dan 
7 meter. De deelnemers decoreren 
hun vaartuig rijkelijk met verse 
producten.

Bijzondere vaartuigen
Binnen het corso is er ook zeker 

ruimte voor bijzondere vaartui-
gen. Denk aan een pontonsloep die 
zelfstandig weet te varen of door 
een sleepboot wordt meegevoerd. 
Op deze manier kan een origineel 
decor varend door de wateren gaan 
waar bloemen en groenten promi-
nent in verwerkt zijn.

Blooming Battle
MBO leerlingen varen mee na-

mens hun vakschool en strijden 
mee om de eer met het mooiste 
arrangement. De leerlingen krij-
gen een vlet tot hun beschikking 
en krijgen als onderdeel van hun 
studie de opdracht hier een corso-
waardige boot van te maken.

Jeugdcorso
De jongste deelnemers kunnen 
met elkaar de strijd aangaan bin-

nen het jeugdcorso. Meerdere sle-
pertjes met elk een drietal vletjes 
erachter vormen een bijzonder on-
derdeel binnen het corso, waarbij 
de jongste jeugd zijn of haar crea-
tiviteit kwijt kan.

Met het uitgebreide netwerk van 
het Varend Corso lukt het met de 
artistiek coördinator altijd om tot 
een unieke boot te komen.

Jack Groenewegen en Paul van Koppen bedrijven 4 dagen topsport

Het Varend Corso kent verschillende soorten deelnemers 
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T. = Titel  A. = Arrangeur

30
Corsoboot Wateringen – Romeins vermaak

T: Wim Kunst 

A: Wendy van den Berg 31
Rijk Zwaan – Vliegfeest

T:  Marco Oosterwijk 
A: Zuidkoop

28
The Blooming Battle – Queen of Rio

T: Scouting Vlaardingen Geuzen 

A: Scalda Groen College 29
The Blooming Battle – Pretty Pink

T: Scouting Vlaardingen Wesselgroep 

A: Yuverta MBO Aalsmeer

32
van Leersum & Zn USA cars

T: Ton van Zeijl 
A: Team Cars 33

Koor4Fun – Ster Alures
T: Piet Zwinkels

A: Margo Barendse

34
De Tuinderij – De Tuinderij vaart voorbij

T: Renzo & Arjen Visser 

A: Jolanda de Goede 35

Corsoboot De Lier – Magic

T: Jack Groenewegen & Paul van Koppen 

A: Renate van Staalduinen



20 DELFTOPZONDAG.NL
23 JUNI 2022

VAREND CORSO 2022

www.hwinstallaties.nl 
Schipluiden 015-3807251

De totaal installateur voor 
een duurzame toekomst!

HW Installaties
 

zorg om te ontzorgen

Boerderij Weidelicht, Oostveenseweg 7, 2636 EC Schipluiden 
www.boerderijweidelicht.nl     info@boerderijweidelicht.nl     

telefoon 0613 903121

Boerderij Weidelicht is een kleinschalige dagbesteding voor ouderen 
met dementie en hun mantelzorgers. Onze locatie ligt midden in 
de polder van Midden-Delfland. 

Op de dag genieten we van de heerlijke tuin met dieren, het verse 
gebak bj de koffie, de uitgebreide warme lunch en elkaars gezel-
ligheid. In de zomer fietsen we met de duo-fiets door de polder en 
zijn zo veel als mogelijk buiten. 
Een dag op Boerderij Weidelicht voelt als een “dagje uit”. We ont-
vangen u met open armen, liefde, warmte en zorg.
Wilt u bij ons als vrijwilliger helpen om mooie dagen voor de gasten 
te maken, of vindt u het leuk om heerlijk te koken voor ons? 
Neem dan contact op met Inez.

Kleinschalige dagbesteding 
voor ouderen met dementie
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T. = Titel  A. = Arrangeur

38
Corsoboot Naaldwijk – The Greatest Show

T: Joey Bax 

A: Nicole van Leeuwen Westlandse Bloemist 39
Corsoboot Poeldijk – Sister Act

T: Martijn van der Lans 

A: Sjaak de Kok, Peter Wesstein, Corsoteam Poeldijk 

36
Muziekboot 5 – Jan en Alleman

T: John van der Spek 

A: Ernst van Woerkom 37
Ervaar Maassluis – Amazing Maassluis

T: Luuk Persoon
A:  Florifère 

40
Certhon – Zomer Carnaval

T:  Rick de Bruin 
A: Zuidkoop   
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Jouw crossmediabedrijf voor 
al je promotie-uitingen! 
Alles onder één dak: 
professioneel en vakkundig.
Wilt u opvallen? Uitblinken? Kleur geven? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. 
Service en kwaliteit staan bij ons al ruim 30 jaar hoog in het vaandel, groot op het 
billboard en vetgedrukt op de voorpagina!

Van de vertrouwde krant op de mat naar online drukwerk, sign & print tot aan de 
nieuwste glasfolies. Alles onder één dak: professioneel en vakkundig. 

Kom gerust eens bij ons langs op de Energieweg 3 in Delft. 
Wij houden ons aan alle voorgeschreven RIVM maatregelen.

Al 30 jaar uw crossmediaspecialist RODI media zh  •  Energieweg 3, 2627 AP  Delft • 015 214 39 12 • info@rodimedia-zh.nl • www.rodimedia-zh.nl

Raambestickering is dé eyecatcher voor ramen en etalages.Besticker met succes uw wagenpark
en val op met uw bedrijf.

Zonwerende folie is de oplossing tegen warmte. 
Zowel voor particulier als zakelijk.

Snel en makkelijk drukwerk bestellen.
Laag geprijsd & snelle levering!

Snel en makkelijk drukwerk bestellen.
Laag geprijsd & snelle levering!

uitgeverij verspreiding sign & print glasfolies drukwerk
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DELFT – Al ruim 30 jaar laat 
RODI media zh ondernemers 
en bedrijven opvallen. Dit 
doet RODI door middel van de 
vele disciplines die zij kennen: 
Verspreiding, Uitgeverij, Glas-
folies, Drukwerk en Sign & 
Print. En dat alleemaal onder 
één dak! Al jaren verzorgen zij 
voor kleine en grote bedrij-
ven, maar ook particulieren de 
meest uiteenlopende opdrach-
ten door de hele Benelux.

Service en kwaliteit staan bij RODI 
media zh hoog in het vaandel. Met 
alles onder één dak realiseert RODI 
uw ambities voor uw onderneming. 

Verspreiding
RODI zorgt voor huis-aan-huis ver-
spreiding met de hoogste kwaliteit 
door heel Nederland. Ruim 95% 
van de organisaties en bedrijven in 
Delft en de regio laat de bezorging 
van het drukwerk door RODI Ver-
spreiding verzorgen.

Uitgeverij
Elk weekend zorgt de afdeling Uit-
geverij ervoor dat bij 83.500 huis-
houdens de Delft op Zondag op de 
deurmat valt. Delft op Zondag is al 
30 jaar hét nieuwsblad in de regio. 

Iedere ambitieuze ondernemer 
zoekt naar kansen om te groeien. 
Wilt u op het juiste moment zicht-
baar zijn bij de juiste doelgroep? 
RODI media zh kan u daarbij hel-

pen. Sinds 1992 zijn de redactie, 
het bezorgteam en de media-advi-
seurs met volle overgave bezig met 
inhoudelijke en sterke artikelen en 
waardevolle advertenties. 

Folies
Is uw huis of kantoor toe aan een 
make-over, maar heeft u geen zin 
om in een verbouwing te zitten? 
Met de interieurfolies van RODI, 
zorgt het team van RODI media zh 
ervoor dat uw ruimte een nieuwe 
uitstraling krijgt zonder geur- en 
stofoverlast en breekwerk.

Heeft u last van de zon en warmte 
binnen? Overweeg dan om zon- en 
warmtewerende folies aan te schaf-

fen. Zo blijft 77% van de warmte 
buiten in de zomer en in de winter 
is het beter geïsoleerd. Het verlaagt 
de energiekosten en zorgt voor be-
ter comfort binnen de ruimte. 

Drukwerk
Voor drukwerk hoeft u Delft niet 
uit! RODI regelt dat alle opdruk en 
afdruk binnen no time is geregeld. 
Denk aan visitekaartjes, briefpa-
pier, prijskaartjes, mokken, bidons 
en nog veel meer. RODI Drukwerk 
regelt het allemaal!

Sign & Print
RODI Sign & Print is dé specialist 
in de regio voor gevelreclame, au-
tobelettering, carwrapping, recla-

meborden en voor grootformaat 
printen. Geen gevel is te groot 
en geen auto is te klein. RODI is 
een erkend signbedrijf, gecertifi-
ceerd door SI’BON. Daarnaast is 
RODI ook 3M-gecertificeerd Select 
Graphic Provider en bieden ze de 
hoogste garanties op hun folies en 
montages.

RODI media zh is te vinden op de 
Energieweg 3 in Delft. Het team is 
elke maandag tot en met vrijdag 
te bereiken van 8.30 uur tot 17.00 
uur. Voor vragen of meer infor-
matie kunt u bellen naar 015 214 
3912.

WESTLAND – Varend Corso 
Westland is het grootste vrij-
willigersevenement van West-
land. Jaarlijks zijn zo’n 500 
vrijwilligers bezig met de orga-
nisatie van de mooist versierde 
boten. Ze varen mee, zijn aan 
het werk langs de waterkant 
of doen de voorbereiding ach-
ter de schermen. Jan van Dijk 
is één van hen. Zeventien jaar 
geleden was hij voor het eerst 
‘vlaggenjongen’ van het Va-
rend Corso. “Tegenwoordig 
help ik met alle toeters en bel-
len rond het evenement!”

Toen chrysantenkweker Jan zijn 
bedrijf verkocht, was hij absoluut 
niet van plan om stil te gaan zit-
ten. “Dat kunnen wij Westlanders 
niet”, aldus Jan. “Daarom ben ik 
als vrijwilliger begonnen bij het 
Varend Corso.” Zijn taak was vanaf 
dat moment in 2005 om de vlag-
gen van de sponsors langs de route 
mooi in beeld te brengen. Hier-
voor worden voorafgaand aan het 
Varend Corso masten geplaatst 
waarin tijdens de dagen van het 
corso vlaggen gehangen dienen te 
worden. “Het eerste jaar heb ik dit 
samen met één andere vrijwilliger 
gedaan, maar door de groei van 
het Varend Corso was dit later niet 
meer te doen. Het team is daarna 
uitgegroeid tot een man of negen.” 
Door de afwezigheid van het corso 
de afgelopen twee jaren zijn helaas 
veel vrijwilligers afgehaakt. “Zo-

wel bij de vlaggenjongens als bij de 
afduwers hadden we nieuwe men-
sen nodig.” Tijdens de corsodagen 
helpen afduwers aan het begin van 
de dag de schippers op weg, en la-
ter op de dag met aanmeren. “Het 
viel niet mee om nieuwe mensen 
te vinden, maar we hebben geluk-
kig weer een nieuw team. Zonder 
vrijwilligers ben je niks.” Jan zelf 
heeft een veelzijdig takenpakket. 
“Ik stuur de boten weg en houd de 
jongens in de gaten. Want die zijn 
natuurlijk snel afgeleid als er een 
leuke vrouw op een boot staat!”, 
grapt hij. “Verder doe ik hand- en 
spandiensten en help ik waar dat 
nodig is. Het organiseren vind ik 
leuk, zeker als ik daarna zie dat 
alles goed draait.” Dat de route dit 

jaar ook Den Haag gaat, is volgens 
Jan een hele toestand apart. “Hier 
komt veel bij kijken, want daar gel-
den veel andere regels.” Jan gaat 
nog een aantal drukke dagen te-
gemoet. “Met de vlaggenjongens 
zijn wij de eerste en de laatste. Ik 
ben lange dagen van huis, dus deze 
week heeft mijn vrouw niks aan 
me!” Maar die drukte levert ook 
een boel gezelligheid op. “Het zien 
van de boten en alle enthousiaste 
mensen blijft leuk, en de sfeer van 
het vrijwilligersteam onderling is 
gezellig. Na afloop sluiten we het 
samen ook goed af met een biertje 
tijdens een barbecue. Nieuwe vrij-
willigers zijn van harte welkom om 
zich volgende editie bij ons aan te 
sluiten!”

WESTLAND – Eind vorig jaar 
is Varend Corso Westland is als 
onderdeel van de Nederlandse 
corsocultuur ingeschreven op de 
Representieve lijst van Immateri-
eel Cultureel Erfgoed. Een unieke 
gebeurtenis en enorme waarde-
ring voor dat wat het corso is. 
Zoals cultuurminister Ingrid van 
Engelshoven zei tijdens de be-
kendmaking van de inschrijving: 
“Met deze inschrijving onder-
strepen we het belang van de cor-
socultuur. Deze vorm en andere 
vormen van Immaterieel Erfgoed 
verbindt mensen en verleent hen 
een gevoel van identiteit.” Als or-
ganisatie van Varend Corso West-
land kunnen ze dit alleen maar 
onderstrepen en zijn ze enorm 

trots op deze erkenning. De or-
ganisatie kijkt er dan ook nog 
meer naar uit om na twee jaar 
afwezigheid komend jaar weer 
te kunnen varen. Nederland telt 
zo’n dertig corso’s verspreid over 
het hele land. Een corso is veel 
meer dan alleen een optocht. Het 
bouwen van de corsowagen of 
-boot en alles wat daar bij komt 
kijken, is een sociaal en creatief 
proces waar de hele gemeenschap 
gedurende een groot deel van het 
jaar mee bezig is. Jong en oud, 
man en vrouw werken samen. De 
cultuur wordt overgedragen van 
generatie op generatie. Daarmee 
leveren de corso’s een grote bij-
drage aan de sociale cohesie van 
hun gemeenschap.  

RODI media zh laat uw bedrijf opvallen

Jan van Dijk is al 17 jaar vrijwilliger bij 
het Varend Corso

Varend Corso op Unesco-

lijst Immaterieel Erfgoed

    

  

Foto’s: Eva Zoë Fotografie 
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Het mag duidelijk zijn dat een avond in Delft altijd 
iets bijzonders brengt. Laat vrijdag de 24ste juni 
a.s. nou precies zo’n avond zijn! 

Al genietend van een drankje of versnapering aan 
de waterkant, op een bankje, in het gras of met de 
voetjes over de rand, dié vrijdagavond geniet je niet 
alléén, maar doen we dat samen! 

En laat ze maar lekker langs laveren, zwaai af en toe 
eens naar ze, geef een applausje als de verrassingen 
groter zijn! Het wordt sowieso genieten! Fantastisch 
kleurrijk, maar dat wist je al (een beetje van ons…. ;)  

Varend Corso Westland doet de 24ste Delft aan vanaf 
19.30 u en met de vlootschouw om 20.30 u. Lekker 
kijken!

En als je daaraan twijfelt, 
wij zitten op de Burgwal! Burgwal 29  Delft, 015 21 26 134
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