
 SooS Info      Jaargang 2016 - 18 
 

 

 

Zondag 7 augustus 2016 – Varend Corso in het Westland. 
 

We gaan vandaag naar Schipluiden om het “Varend Corso” bij te wonen 

 

Elk jaar varen tientallen boten mee in de stoet van het Varend Corso.  

Die zijn echter niet allemaal identiek.  

Verschillende deelnemers doen mee met verschillende vaartuigen.  

Daardoor wordt de prachtige parade ook zeker niet saai voor het publiek.  

 

 

Corsoboten 
Dit zijn de schuiten die vroeger gebruikt werden om de kersvers geoogste  

Westlandse groenten naar de veiling te brengen.  

In lengte variëren ze tussen de 7 en 15 meter, zo’n 2 meter breed  

en hebben een diepgang van 60 tot 80 centimeter.  

Op de schuiten zal een decor moeten komen,  

dat visueel wordt afgemaakt met arrangementen van bloemen, planten en groenten.  

Het geheel moet natuurlijk wel passen bij het jaarthema en  

de gekozen titel dit jaar is dit  

“Beeldschoon” 
 

Zeilende westlanders 
Dit zijn historische en majestueuze schepen, voorzien van luiken,  

een beweegbare mast en zwaarden aan de zijkant.  

Vanwege de prachtige uitstraling en het historische karakter van deze vaartuigen  

wordt hier geen decor op gebouwd. Ze zijn elk een attractie op zichzelf.  

Uiteraard worden er wel arrangementen van bloemen en planten op het dek geplaatst, 

daarbij wordt het kenmerkende voorsteven zoveel mogelijk vrijgehouden. 

 

Aangezien het een druk evenement is gaan we vroeg weg. 

Ieder voor zich neemt een stoeltje, kleed, koffie/thee en broodjes mee 

Tijdens het corso houden wij een picknick. 

Het is zeker de moeite waard 
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Vertrek vanaf het Willem Alexanderplein in Teteringen  om 9.30 uur. 

We parkeren onze auto achter het gemeentehuis. 

Onze eind bestemming is in de Dorpstraat, waar we een zitplaatsje zoeken. 

 

Schipluiden is een historisch stadje met veel leuke en gezellige terrasjes, 

Liefhebbers om de benen te strekken kunnen, na het corso, nog een wandeling maken. 

 

Meerijd kosten  € 16,- per auto, verdeeld over het totaal aantal personen. 

 

Opgeven vóór 4 augustus bij Jeannette. 


