VERKIEZINGSKOORTS
Op 7 maart viel er weer wat te kiezen.
Het maakt niet uit op wie U gestemd heeft, als U maar
gestemd heeft en op een partij die Watersport & Recreatie
belangrijk vinden binnen onze gemeente.
Op 5 april valt er voor U weer wat te kiezen, dan kunt U op
onze Algemene leden vergadering
Uw stem geven aan bestuursleden die herkiesbaar of
verkiesbaar zijn.
(zie elders in ons clubblad)
Deze Leden avond hopen wij U ook meer duidelijkheid te
kunnen geven omtrent de gas- pijp problematiek.
(brug bij de zeven gaten over de zwet)
Wij rekenen dan ook op een massale opkomst deze avond.
Met het voorjaar op komst hoop ik dat we een geweldig
vaarseizoen tegemoet gaan, maar als ik nu naar buiten kijk en
een kleine sneeuwstorm voorbij zie razen (28-02-2006—15:30)
is er van lente kriebels nog geen sprake.
De tewaterlating is gepland op 22-04-2006 één week na
pasen, alle regels omtrent deze gebeurtenis zijn U allen
bekend, zoniet, vraag er dan naar bij onze havenmeester Piet
van Veldhoven.
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Tot slot een dringende oproep aan U allen.
Wij als voltallig bestuur hebben dringend behoefte aan
actieve ondersteuning binnen onze vereniging.
Het werk groeit ons boven het hoofd, naast verplichte corvee
diensten (die opgezet gaan worden door Harry van Leeuwen
en Wim Schaik) zijn wij op zoek naar leden die ons actief
kunnen ondersteunen.
In de vorm van commissies van 2 á 3 personen die advies
geven aan het bestuur betreffende allerhande zaken.
Voor de kantine zijn wij op zoek naar leden die de
verantwoording op zich kunnen nemen voor het diensten
schema van vrijwilligers.
Alle andere suggesties zijn van harte welkom.
Namens het bestuur Richard Busscher.

bellen

"

mailen
schrijven
2

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Woensdag 5 april 2006
Aanvang 20.00 uur

De Ark,
v. Rijnstraat 2,2678 BP De Lier.

1. Bestuursverkiezing:
Peter Smit is herkiesbaar.
(algemeen bestuurslid)
Harry v. Leeuwen aftredend en niet herkiesbaar.
(algemeen bestuurslid)
Gerda Orie blijft tot 31 december 2006.
(Penningmeester)
2. Oproep aan de leden:
U kunt zich aanmelden voor de functie:
Algemeen bestuurslid of Penningmeester
Wilt U eerst iets meer weten over de functie, schroom
niet voor een gesprek hier over!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Water Sport Vereniging Westland
Uitgave: maart 2006

Rabo Bank Nr:13.53.69.835

Opgericht 26 oktober 1974

Giro Nr: 3507311

===============================================
Voorzitter

Richard Busscher
Windmolen 11
2678 DK De Lier
0174-627776

Secretaris

Joke Kroonen
Essenhof 15
2678 SN De Lier
0174-514029

Penningmeester

Gerda Orie
Jac.Boezemanstraat 339
3145 VG Maassluis
010-5913875

Algemeen bestuurslid

Peter Smit
Leeuweriklaan 48
2678 WN De Lier
0174-516686

Algemeen bestuurslid

Harry v Leeuwen
Markenborgh 71
2678 CB De Lier
06-28521780
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Havenmeester

Piet van Veldhoven
Telefonisch bereikbaar;
06-18374795
0174-516724

Jachthavenlocatie

Laan v Adrichem
Kantine/blokhut
De Lier
0174-517702
westland-delier@caiway.nl

Internetadres

http://www.wsv-westland.nl

Postadres

Postbus 125
2678 ZJ De Lier

Kantinebeheer

WSVW De Lier

Redactie

Jan Grootscholten
Slangenburch 20
2681 NL Monster
lejamo@kabelfoon.nl
Klazien Dekker
Groen van Prinsterstr. 18
2672 CA Naaldwijk
kdekker@kabelfoon.nl

Heeft U iets te melden?
Of iets leuks meegemaakt?
Of misschien een geweldig idee?
Schrijf " of mail  de redactie!
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Agenda 2006
15 Januari

Nieuwjaarsreceptie

05 April

Ledenvergadering

14 April

Paas klaverjassen

22 April

Berging

20 Mei

Boottocht

-- Juni

Marathon koppelkaarten
(datum afhankelijk van het weer)

19 Augustus

Havenfeest met Barbecue

09 September

Viswedstrijd

21 Oktober

Winter Berging

17 November

Bingo

15 December

Kerst Klaverjassen

Hou het informatie bord in de gaten of
als U over internet beschikt, kijk op
http://www.wsv-westland.nl
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Even voorstellen.
Even voorstellen hoor, mijn naam is Klazien Dekker.
Ik ben gelukkig getrouwd met Cees Dekker (die lange)
Wij zijn 2 jaar lid van de vereniging met heel veel plezier.
Ons bootje “d’r effe uit” is onze trots.
In de zomer voor ons huis aan de steiger en in de winter veilig bij de
vereniging in de winterstalling.
In de kantine ben ik al aardig ingeburgerd want ik heb enkele malen dienst
gedraaid en zo leer je wat mensen kennen en je hoort daar nog eens leuke
tips.
En tips hadden en hebben wij best nodig want wij zijn nog leken op het
gebied van varen.
Maar verleden jaar mocht ik een spoed cursus varen mee maken.
Daardoor ben ik best wel wat beheerster op het water.
U denk nu waarom voorstellen?
Wel, mij is gevraagd Jan Grootscholten ( u weet wel die Jan, die er altijd voor zorgt dat U het boekje weer onder
ogen krijgt)
-te helpen met het boekje.
Ik ben gek op de computer dus daar hoefde ik niet over na te denken.
Jan blijft gewoon onze redactie ik help alleen een beetje met stukjes.
Van Joke kreeg ik alle boekjes vanaf 1988 tot nu om er een beetje in te
komen. (wel leuk een heel weekend gelezen)
Wat mij direct opviel is dat er tegenwoordig weinig tot niets van de leden
komt.
U hoeft niet bang te zijn hoor Jan en ik bijten niet!
Schrijf of mail ons gewoon wat U kwijt wilt, wij maken er wel een leuk
stukje van.
Ik hoop veel van U te horen

Groetjes Klazien Dekker
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BERGING 22 APRIL 2006
In de kantine hangt een schema, daarop staat aangegeven wie
wanneer het water ingaat.
De eerste is om 8.00 uur
Uw liggeld is al betaald, is dat niet het geval, zorg dan dat het voor
20 april wel bij de vereniging binnen is, het zou sneu zijn als uw
boot blijft op de bokken.
Zorg A.U.B. dat U op tijd aanwezig bent, misschien moet U even
wachten, maar de kantine is warm en ook de koffie aldaar.
Alleen met de echte koffie en lunch pauzes is de kantine voor de
bergingsploeg. (sorry maar groter is de kantine nu eenmaal niet)
Is een ieder op tijd, dan kan de bergingsploeg achter elkaar
doorgaan en zijn we op tijd klaar. Voor U en hen net zo fijn.
Is uw boot in het water, ga dan nog even terug om uw bokken
op te ruimen.
Dan staan ze niet in de weg voor de ploeg en u raakt ze niet kwijt.
Mocht u toch niet de bokken weg halen, dan heeft U de kans dat de
havenmeester ze na een weekje echt kwijt moet en deze verkoopt.

Dus gewoon effe opruimen!!
PS : In de kantine is voor wie trek heeft soep en lekkere broodjes te
koop.
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Voor de boot het water in gaat!
Uw boot is uw trots, dat weten we maar al
te goed, er wordt wat getimmerd, geteerd en geverfd.
Een teerlaag moet uitharden, dat duurt ongeveer 4
weken, zorg dat U op tijd geteerd heeft om schade te
voorkomen en het bevuilen van de hijsbanden.
Let in het voorjaar ook op het vuil wat u veroorzaakt met
schuren, misschien zijn er al mede watersporters aan het
verven!
Praat met elkaar en spreek wat af, misschien met een zeil
afschermen.
LET OP ! LET OP ! LET OP ! LET OP!
LEVENSGEVAARLIJK !!!!!
Kinderen vinden het prachtig al die boten en dan ook nog
die mooie kraan,
MAAR HOU DE KINDEREN BIJ U !
Ook van een afstand kunnen zij alles goed bekijken laat ze
beslist niet tussen de boten en zeker niet onder de
kranen lopen.
Het bestuur is niet verantwoordelijk U bent
verantwoordelijk en aansprakelijk ten opzicht van uw
kinderen en uzelf.
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De kerstklaverjas was heel gezellig, en leuke prijzen.
Alles was weer goed geregeld door Joke K., na de wedstrijd die
gewonnen werd door Jan Tor en als goede tweede Richard B. werd er
nog een paar potjes gedaan, tot in de late uurtjes!!!!!!!!

De volgende ochtend schetste mij verbazing!!!! Peet S., die toch ook
laat naar huis was gegaan, was aan het tegelen met een heel zwaar
hoofd, die had die nacht niet zo heel lekker geslapen. Ha, Ha.
Maar nu ik het toch over tegelen heb!, na voorbereidend werk van
Wilfried B en Piet van V. werd er weer een mooi pad aangelegd.
Het eerste gedeelte heeft Peet S met Ron K gedaan. Dinsdag na de
kerstdagen zag ik Peet S. weer bezig en ik dacht dat is toch niks, als
je maar alleen bezig bent.
Toen heb ik mij maar aangemeld bij Peet S. en die zag mijn hulp wel
zitten.
Hij wist zeker dat ik mijn hele leven in het transport had gezeten???
Er werd een kruiwagen in mijn handen geduwd en of ik maar een
paar vrachtjes grond ergens wilde halen!!!!!
Nou dat waren ritjes van een uur naar de Molensloot.
Plus tegels aanvoeren van het Terrein + afvoer van puin.
Met het zweet op mijn voorhoofd, maar ik heb dat graag gedaan.
Er ligt nu weer een mooi tegelpad en achter de blokhut is ook alles
klaar.
Het ziet er weer mooi uit en op naar het volgende project???????
Ik wens alle leden een goed vaarseizoen en heel veel mooi weer.
Leo k. nog bedankt voor het maken van mijn ramen.
Jan T.
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P.S.
Willen de leden die op het winterterrein liggen, met hun boten de
bokken + stophout bij elkaar houden, dat scheelt heel veel werk als
de boten weer de kant opgaan, dan hoef je niet te zoeken naar
stophout, want dat heb je nu onder je boot liggen, doe dat met
touw of plakband aan je bokken vast.
A.U.B. als je vuil op de aanhanger gooit, doe a.u.b. hout bij hout.
En niet alles door elkaar!!! Bind het vast als het klein spul is, maar
gooi niet alles door elkaar.
Dat is makkelijker als we de aanhanger gaan legen.
En mensen raak ook wat meer betrokken bij de W.S.V.W. !!!!!!!!
Denk niet het komt wel goed, want zo werkt dat niet.
Wij kunnen niet alles aan een paar personen overlaten!!
Want deze mensen steken al genoeg tijd en energie in de
vereniging.
BVD

UITSLAG KERST KLAVERJASSEN DECEMBER 2005.
1. Jan Torenstra
2. Richard
3. Ria v.d. Berg
4. Wilfried
5. Vincent
Troostprijs was voor Leo Krijger

5609
4928
4863
4841
4706
3414

Voor de eerste keer speelde Jan Tor mee, is dit beginners geluk?
Of is zijn kwaliteit echt zo hoog??????
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PAAS KLAVERJASSEN
VRIJDAG 14 APRIL
Vrijdag 14 april is er weer een gezellig avondje kaarten
We starten om 20.00 uur.
Opgeven kan bij de kantine of
Bij Joke 0174-514029
De kosten zijn € 2,50 per persoon.
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Opening Vaarseizoen
Zaterdag 20 mei gaan we een vaartocht maken door het Westland.
We vertrekken vanaf de haven om ongeveer
13.00 uur
Geef op tijd door als U mee wilt varen.
Bel Joke 0174-514029
Bij extreem slecht weer gaat de tocht niet door.

Koppel Klaverjassen Juni 2006
Bij mooi weer gaan we op een zaterdag in Juni een dagje kaarten
bij de blokhut.
De datum is afhankelijk van het weer.
Hou het informatie bord of de web-site in de gaten.
http://www.wsv-westland.nl
We starten om 10.00 uur.
U moet zich aanmelden per koppel.
De kosten zijn € 15,00 per koppel
(€ 7,50 p.p.)
Wij verzorgen voor U dan de lunch.
Inschrijven bij de blokhut of bel
Joke 0174-514029.
P.S. Bij voldoende animo kan er ook jokeren gespeeld
worden???????????
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Na de berging zal onze blokhut weer open gaan.
Ook U kan daar voor anker om gezellig een kop koffie
of een biertje - wijntje te drinken, natuurlijk is er ook
Frisdrank en voor de lekkerbekken onder ons soep en
broodjes worst of bal.
Met mooi weer is er ook voor de kinderen een ijsje.
Zoals U weet zijn de prijzen van voor de oorlog.

Iedere Zaterdag van 10.00 uur tot ????????
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PERSBERICHT Amsterdam, februari 2006
BOOTVEILING ® introduceert een nieuwe manier van kopen en verkopen
van boten
Op 7 mei 2006 organiseert BOOTVEILING een veiling die specifiek bedoeld is
voor boten. Het veilinghuis veilt dan in Passenger Terminal Amsterdam aan het IJ
boten via een openbare veiling.
Waarom de BOOTVEILING?
Al decennia lang worden boten verkocht via particulieren en makelaardijen.
Beiden hanteren een vraagprijs. De boten worden te koop aangeboden op basis
van een vraagprijs. Het keuren van de boot gebeurt bij particulieren en makelaars
meestal pas ná de verkoop.
Veilinghuis BOOTVEILING draait dit verkoopproces volledig om. BOOTVEILING
hanteert minimale verkoopprijzen in plaats van vraagprijzen. De boten worden
vóór de koop gekeurd zodat de technische staat dan al is te lezen in een
expertiserapport. Op deze manier koop je wat je ziet. Door het bepalen van vaste
veilingdata door BOOTVEILING is het verkoopmoment vastgelegd. Alleen de
koopprijs moet nog tot stand komen middels het veilingsysteem van opbod en
afslag.
Kortom: de verkoper weet wanneer ‘zijn verkoopmoment’ is en de koper weet
exact wat de eigenaar minimaal voor zijn boot wil hebben.
Voor wie is de BOOTVEILING bestemd?
Voor de jachtmakelaardij en particuliere bootverkopers is de veilingdienst een
alternatief. Ook werkt dit verkoopmedium sneller.
Betrokken partijen op de veiling
Een notaris -en gerechtsdeurwaarderkantoor begeleiden het ambtelijk toezicht op
de veiling.
De veilingcommissaris leidt de gehele veiling in goede banen. Gecertificeerde
HISWA jachtexperts zijn op de veiling aanwezig om eventuele technische vragen
over het expertiserapport te beantwoorden en de veilingmeester brengt de boten
onder de aandacht van bieders in de veilingzaal.
In tegenstelling tot de (digitale) werkwijze en explosieve groei van vele veiling
websites blijft veilinghuis BOOTVEILING op deze manier bij de oude
veilingtraditie, maar hanteert een nieuw bootverkoop concept.
Voor meer (achtergrond)informatie: BOOTVEILING ® B.V.
+31 (0)20 428 3220
Prinseneiland 42
1013 LR AMSTERDAM
E: info@bootveiling.com
W: www.bootveiling.com
(T:
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Bericht van de administratie per maart 2006
Nieuw adres:
Aad Boers

Burgerstraat 5

2672 DA Naaldwijk

Schip verkocht:
L.Schuiling

uit Naaldwijk

Naar een andere haven: (als Ton onder de brug door kan in april)
Ton Schipper

uit Naaldwijk

Opgezegd Helling-Donateurs:
J.J.van Antwerpen
R. van Eijk
F.v.Leeuwen
H.Noordam
K.Zwetsloot

uit
uit
uit
uit
uit

Monster
Kwintsheul
Poeldijk
s-Gravenzande
De Lier

Opgezegd Donateur:
P.A.M.Koene

uit De Lier
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