40 JAAR

W.S.V.W.

Beste leden,
Hierbij een extra uitgave voor het jaar 2014, want het is feest
aan de haven!
De vereniging is opgericht in oktober 1974, dus een
40-jarig jubileum.
De feestcommissie heeft zijn best gedaan om er extra zorg
aan te besteden.
Voor iedereen is er wel een activiteit, waar u aan mee kunt
doen, met als hoogtepunt ons geweldige Jaarfeest.
Bewaar dit boekje op een goed zichtbare plaats, zodat u niets
kunt vergeten.
We hopen dat u in grote getale naar de activiteiten zult komen!
Voor alle activiteiten kunt u zich opgeven bij Natasja
natasja457@hotmail.com of u belt 06- 24 64 34 45.
De kleine bijdragen die u betaalt, kunt u overmaken op IBANnummer NL93RABO 13.53.69.835 t.n.v. WSVW.

Veel plezier namens de
Feestcommissie!

Uw feestcommissie:
Joke Kroonen

Natasja Lie Kien Tsoen

Esther Volkering

Piet Ammerlaan

Adrie van Oudheusden

Corine en Wim van Schaik

KALENDER:
18 januari en 1 februari Herhalingscursus AED
15 maart Dieselcursus
2 april Ledenvergadering
4 april Kaart– en spellenavond
12 april Zomerberging
10 mei Opening Vaarseizoen
6 september Jaarfeest
18 oktober Winterberging
24 oktober Bingoavond
5 november Najaarsledenvergadering
12 december Kerststuk maken
19 december Kerstkaart– en spellenavond
3 januari 2015 Nieuwjaarsreceptie

Leer alles over jouw dieselmotor!
In het 40-jarig jubileumjaar organiseert W.S.V.W. De
Lier een instructieochtend over de
dieselmotor in uw boot.
Behandeld worden:
- de techniek en werking
- de meest voorkomende storingen
- uitleg wat we zelf kunnen verhelpen.
Dit alles wordt door Service Centre Van Wansem
d.m.v. een demonstratiemotor en een
Powerpointpresentatie vakkundig uiteengezet

Op zaterdagochtend 15 maart 2014 van 9.00 tot
12.00 uur wordt een ieder verwacht op de jachthaven.
Na afloop
wordt er een
certificaat op
naam
uitgereikt.
Kortom een
leerzame
ochtend die u
zeker niet mag
missen !
Ledenvergadering op 2 april
in ‘t Anker aan het
Baron Van Gentplein te De Lier.
Aanvang is om 20.00 uur.
Laat uw neus eens zien, kom luisteren wat er
speelt in en om onze vereniging!
Wij hebben voor u een boeiende spreker
uitgenodigd, de voor de meeste Lierenaren
bekende Meester Ron. Hij komt ons na de
vergadering vertellen over het boeiende en zeer
noodzakelijke werk van de KNRM, de
Kon. Nederlandse Reddings Maatschappij.

Kaart- en spelletjesavond voor de Pasen.
Op vrijdag 4 april gaan
we gezellig met elkaar
een spelavond
organiseren, of u gaat
klaverjassen, jokeren of
Rummikub speelt, alles
is goed, het kan zelfs
“Mens erger je niet” zijn!
Geen prijs, dan staat er toch voor iedere
deelnemer een doosje eieren klaar.

De bijdrage is 5 euro p.p., aanvang 20.00 uur.

Opening zomerseizoen zaterdag 10 mei
Op deze middag zullen er tal van activiteiten plaatsvinden.
Rond de klok van 13.00 uur zal de
voorzitter het seizoen feestelijk openen
met het hijsen van de vlag en de
onthulling van de vernieuwde vlaggenmast

Rommelmarkt
We houden ook een rommelmarkt die
middag, kom met alles wat u te koop
heeft, neem een kleedje mee en sla uw
slag om van uw spulletjes af te komen.
Dat hoeft niet alleen maar maritiem te
zijn, ook uw (klein)kinderen kunnen
hieraan meedoen.

Vaarles
Manoeuvreren met uw boot, heeft u moeite om aan te leggen dan
is dit uw kans zeker voor de
schippersvrouwen. Er
komen 2 vaarinspecteurs
naar de haven die u een
stukje zelfvertrouwen gaan
geven, ze gaan mee op uw
eigen boot, u blijft in en
rond de haven. Voor dit
evenement moet u zich wel aanmelden, zodat wij de tijdsindeling
voor die middag van tevoren kunnen maken

Goochelaar Jerry
Ook aan de kleintjes is gedacht, er komt
een goochelaar die in een mum van tijd
voor uw kinderen een grappig hondje
maakt met zijn ballonnenact. Maar let
op, ook weet hij u te vermaken met zijn
kaarten en trucs .

Op het terras zal het ook gezellig vertoeven
zijn, er is voor u koffie met gebak en natuurlijk
proosten we met elkaar het feestjaar in, of heeft
u trek in een heerlijk ijsje dan staat de
ijscowagen voor u klaar.

Dus leden, kom met
z’n allen naar de haven en laten we er een
gezellige middag van maken!!

Jaarfeest Jaarfeest Jaarfeest
Zaterdag 6 september 2014 vieren we ons 40jarig jubileumfeest.
Het feest begint om 16.00 uur en duurt tot
22.00 uur bij:
De Tuinderij
We zullen met z’n allen lekker eten en
onder het genot van een drankje luisteren of
dansen op de muziek van een goede band.
U heeft ook de mogelijkheid om met uw boot
aan te leggen en ter plaatse te
overnachten.

Natuurlijk verwachten we u allemaal, we vragen
een bijdrage van 10 euro p.p. en kinderen tot
15 jaar 5 euro p.p.
Met de boot:
Vanaf de haven rechtdoor richting
Schipluiden, u bent daar vast vaak genoeg
langs gevaren.
Met de auto:
Vanaf Westerlee, richting De Lier, Burg. Van
Doornlaan af tot de 2e rotonde (haven), daar
gaat u rechtsaf De Zijtwende in.
Blijf vanaf hier de bewegwijzeringbordjes
volgen:
'De Tuinderij'
Van Wijklaan 2
2678 NJ De Lier tel 015 - 380 15 80

Vrijdagavond 24 oktober 2014 is er
weer een gezellige bingo avond!
De hele avond gezellig bingo spelen met
fantastische prijzen voor
€ 10,— p.p.
Jullie zijn allemaal
van harte welkom
vanaf 20.00 uur!

Kerststukje maken
Vrijdagavond 12 december 2014 kun je
gezellig zelf een mooi kerststuk maken!
Voor de spullen wordt gezorgd, je hoeft alleen
een mesje en knipschaar mee te
nemen!
Kosten zijn € 5,- p.p.
Aanvang 20.00 uur

Spellenavond voor de kerst.

Vrijdag 19 december gaan we
klaverjassen, jokeren en welk
spel u maar wilt spelen,
aanvang 20.00 uur
Er zijn weer mooie prijzen te
winnen. Bijdrage 5 euro p.p.

