Alweer een jaar voorbij, deze uitdrukking hoor ik de laatste tijd
steeds vaker om me heen, gebruikt door jong en oud. Gaat de
tijd tegenwoordig sneller dan vroeger, of zit er geen 24 uur
meer in een dag? Hebben we nog wel tijd voor elkaar? Hebben
we nog wel tijd voor een hobby? Meestal vinden we pas
antwoord op al deze vragen, als we iets meemaken binnen
onze familie of met onze gezondheid. Dan is het maar wat fijn
om bij onze vereniging altijd een luisterend oor te vinden.
Zonder het hele afgelopen jaar tot in de detailles op te gaan
sommen, wil ik wel even stil staan bij wat memorabele
momenten. Zo was er direct al aan het begin van het jaar die
verschrikkelijke ramp in zuidoost Azië, waarbij we als relatief
kleine vereniging, een enorm bedrag bij elkaar wisten te
brengen voor de wederopbouw na de tsunami. De grandioze
saamhorigheid waarmee we ons nieuwe zomerverblijf wisten
te realiseren. Mede door de vele sponsoren, zonder hun
donatie was dit niet gelukt. De opening van het nieuwe terras
was de kroon op het vele werk wat er verzet was met de inzet
van veel vrijwilligers. Ook bleven we niet gevrijwaard van
verdrietige zaken, zoals het overlijden van onze Dick, en de
gezondheid van een aantal leden die te wensen liet. De vele
activiteiten die het afgelopen jaar werden georganiseerd
werden door een groeiend aantal leden bezocht en aan
deelgenomen. Wij hopen dan ook van harte dat deze stijgende
lijn volgend jaar zal doorzetten! Tenslotte doen wij het voor u.
Namens het hele Bestuur: wensen wij u, onze leden en hun
familie, relaties, sponsoren & donateurs, adverteerders en
iedereen die onze WSVW een Warm Hart toedraagt, hele Fijne
Kerstdagen, een gelukkig en een gezond 2006
Richard, Gerda, Joke, Peter, Harry.
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===============================================
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
06-23051949

Algemeen bestuurslid

Peter Smit
Leeuweriklaan 48
2678 WN De Lier
0174-516686

Algemeen bestuurslid

Harry v Leeuwen
Markenborgh 71
2678 CB De Lier
06-285211780
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Havenmeester

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

Jachthavenlocatie

Laan v Adrichem
Kantine/blokhut
De Lier
0174-517702

Postadres

Postbus 125
2678 ZJ De Lier

Kantinebeheer

WSVW De Lier

Redactie

Jan Grootscholten
Slangenburch 20
2681 NL Monster
lejamo@kabelfoon.nl

Ons informatieboekje bestaat dankzij onze adverteerders.
Onze adverteerders bestaan van hun klanten en dat kunnen wij zijn.

E-mail : wsvwestland@caiway.nl
Website : http://wsv-westland.nl/

3

Wachtlijst voor een plaats aan de walkant van de steiger.
Naam
Woonplaats
Boers M.
s-Gravenzande
Dop A.M. van
De Lier
Dop J.M.A. van
De Lier
Eijk R.A. van
Kwintsheul
Elswijk F. van
De Lier
Kester A.J.M. van
De Lier
Kornaat K.P.
De Lier
Luijendijk C.
De Lier
Niet B. de
Naaldwijk
Schellevis C.M.
Naaldwijk
Stolze F.
De Lier
Tomeij J.P.
Rijswijk
Valk B.
De Lier
Weerdenburg C.J.M. Naaldwijk
Wetering P.J.v.d.
Den Haag

Jaarligger

Zomerligger
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Wachtlijst voor een plaats aan de kopkant van de steiger.
Torenstra J.
Zwinkels R.
Bol H.L.M.
Verhoog C.
Brouwer J.P.J.

Naaldwijk
Naaldwijk
Monster
Naaldwijk
Rijswijk

X
X
X
X
X

Er liggen op dit moment 3 boten Te Koop op ons
haventerrein.
Naam
Daan Buytendijk
Nico v.d.Houwen
Maas Orie

Naam schip
HAIL
ZWART-WIT
SCORPIO

Telefoonnr.
070-3972348
06-54305623
06-23051949

Als u van plan bent u boot te verkopen, meld u dit dan
aan de havenmeester
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Bericht van de administratie - december 2005
Enkele maanden geleden is er een brief verstuurd naar
degene die zich in de loop van de tijd hebben ingeschreven op
de wachtlijst, of er nog interesse is om ingeschreven te staan,
en zo ja, of ze een formulier wilden invullen en ondertekenen.
Onderstaande mensen hebben het formulier ingevuld en
teruggestuurd.
De namen staan alfabetisch, omdat bij iedere ligplaats die vrij
komt bekeken moet worden welke boot er op die plaats past
i.v.m. de diverse maten van de boten.
Kijk even op pagina 4 naar de wachtlijst
Ons havenfeest
Vrijdag tenten opgezet met Piet, Wilfried en Harry. Hier waren we toch wel
een poosje mee zoet. Ze stonden er erg mooi bij zo om en over het terras.
Al was het dan niet tegen de zon, dan was het wel tegen de regen.
Zaterdag is het terras in orde gemaakt, de fam kroonen waren al druk
bezig, ik nog een handje geholpen want Harry liep te sjouwen en hij moest
nog de hele dag mee. Maar je weet hoe hij is. Alles was netjes en gezellig
neergezet. Dus het feest kon beginnen. Om 1600 uur waren de meeste
leden wel binnen. Eerst een lekker bakkie met 'n roomsoes. De koeler
draaide op volle toeren en de stop sloeg door. Jan Torenstra brulde, gooi
die koffiepot uit, het bier wordt zo niet koud. Zo gezegd zo gedaan, en zo
kregen we zalige tulpglazen vers koud bier. Getapt door Nico en Ron werd
het helemaal super. Verdere drankjes deden Joke en Marian. Joan en Joop
gingen aan de slag met friet en zo, Peet draaide het vlees om. Onder
tussen kwam er een gigantische hoosbui en we zongen: We gaan nog niet
naar huis nog lange niet.
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Nico ging een extra generator aan zetten, deze ging ook weer uit en Nico
zei dat hij uitgeregend was. Hoewel later bekende hij dat de benzinekraan
nog dicht stond. Nou even later, alles werkte weer prima.
Peet en Joop bakken en Joan maar scheppen voor de rij mensen die
stonden te wachten met een knorrende maag.
Een geweldig gezicht allemaal. Allemaal profs die dat allemaal voor ons
doen en wij hebben er van genoten. Daarna kwamen er ook nog salades,
ijs, het kon niet beter. Joke weet het wel. De een na de ander ging heel
voldaan op huis aan. Inmiddels was het donker en Jan Torenstra deed de
open haard aan. Gezelligheid kent geen tijd Gerda en Maas Orie zagen dat
helemaal zitten.
De bar was al gesloten.
Maar toen kwamen Ko & Ko van de Clochard nog even langs met
aperitiefjes.
Nou dan weet je het wel !!!!!
We zijn maar in de boot gaan slapen.
Groetjes JAGGER

UITNODIGING
Op zondag 15 januari 2006 wordt weer de gelegenheid
gegeven om elkaar het beste toe te wensen. Wij hopen dat
net zoals de vorige jaren de opkomst weer groot zal zijn.
De kantine aan de jachthaven is open van 15.30 uur tot
18.00 uur.
Het bestuur.
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Het ledenbestand op dit moment
Gewone leden:
52 Jaarleden
10 Zomerleden
7 Winterleden

Zijn zij die inschrijfgeld hebben betaald

Buiten gewone leden:
51 Helling-Donateurs

Betalen geen inschrijfgeld maar maken gebruik
van de Helling
Betalen een bijdrage van 50,00 euro per jaar
(was 45,00 euro)
Krijgen geen clubblad, maar 2 keer per jaar een
nieuwsbrief.

Tijdelijke Winterliggers:
Overwinteren op ons winterterrein of in de
11 Tijdelijke Winterliggers haven.
Donateurs:
Dit zijn zij die de vereniging jaarlijks met een
bijdrage steunen
12 Donateurs
Hetzelfde bedrag als de contributie voor de
leden.
Adverteerders
13 Adverteerders
Adverteren in ons clubblad.

Betaling contributie:

Eind december 2005 krijgt u de acceptgiro voor
betaling van de contributie 2006 in u bus.
Wilt u er aan denken de contributie over te
maken voor 1 februari 2006.
Penningmeester/ledenadministratie Gerda Orie
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DRINGEND

DRINGEND

DRINGEND

Geachte leden,
Vanmorgen zijn de eerste gesprekken gevoerd in de
werkgroep van Groenservice Zuid Holland over de uitvoering
van het watersportactieplan, met name over het bouwen van
aanmeerplaatsen. Voorlopig staan er aanmeerplaatsen in het
plan in de Vlaardingse Vaart, Noord- Middel- en Boonervliet,
de Zijde en de Monsterse Watering genoteerd. Ook de Zweth
is genoemd.
De werkgroep wil graag weten van watersporters of zij
voorstellen hebben voor nog meer aanlegplaatsen in de
genoemde en andere wateren. En ook: wáár dan wel. Ook wil
de werkgroep graag weten welke voorzieningen men er bij zou
willen zien. Bijvoorbeeld: grasveldje, afvalbakken voor
huishoudelijk afval, waterleiding, bankjes enz. Kortom, laten
we zorgen dat de steigertjes niet komen op plaatsen waar
mensen niet willen liggen en er niet zijn waar mensen wel
willen liggen. Verder wil de werkgroep hier en daar
afvalwaterpompen installeren, vooruitlopend op de wet die
binnen niet al te lange tijd in werking treedt. Waar zouden die
moeten komen?
Op 14 december wil de werkgroep verdere stappen doen en
dan moet de gevraagde informatie bekend zijn. Ik verzoek
jullie dringend om met voorstellen te komen, want ik weet ook
niet alles van dit gebied. Bovendien staat het erg armoedig als
er uit de verenigingen geen suggesties komen. Waar doe je
het dan voor?
Voorstellen en suggesties zou ik uiterlijk 12 december willen
hebben. Dan kan de werkgroep, ze nog ordelijk verwerken en
in de kaart tekenen. Reacties graag aan:
jokekroonen@kabelfoon.nl
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Ziekenboeg
Rinus Klop
Een paar weken uit de roulatie
Na een zware operatie.
De tijd is nu, om op te knappen
Dat zullen we allemaal wel snappen.
Het bestuur, en al mijn vrienden
Waarmee ik het zo goed kan vinden
Bedankt voor het bloemstuk,
Voor bellen
Of een mooie kaart!
Tot ziens bij de koffie, met appeltaart.
Rinus Klop m.s. Johanna
=========================================
Peet v Wamelen die binnenkort een hartoperatie moet
ondergaan, wensen wij erg veel sterkte toe en hopen hem
weer snel terug te zien op de jachthaven.
Piet Reigersberg die de gehele maand December in
ziekenhuis moet verblijven, wensen we namens alle leden ook
veel sterkte toe voor de komende tijd.
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Bingo avondje
Het is weer een gezellige avondje geworden, jaren geleden was het
een dames avondje.
Maar gelukkig komen er nu ook mannen mee, want het is een avond
van lachen en toch de spanning om ook iets te winnen.
Er waren weer vele mooie prijzen, de gelukkigste deze avond waren
wel Nico en Trudy.
De Fam Krijger en de Fam v d Kaay waren ook goed bedeeld.
De grootste pechvogel was Wanda Kroonen, 3 keer bingo en nog
niets, want bij ogen gooien met de dobbelsteen zat ze er telkens
naast.

Beste watersportvrienden,
Even een berichtje uit het warme Thailand.
Met ons gaat alles goed, we hebben het erg naar ons zin.
Het is lekker warm en op een gehuurd brommertje tuffen
we rond.
Hartelijke groetjes aan iedereen.
Joop en Joan Taal

van de boot de LADY- JO
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Uitgave van het clubblad;
Het clubblad komt 4 x per jaar uit, dit is op de
volgende data, zodat een ieder rekening kan houden
met het inleveren van de kopie. Dit kan ook via Email.
Boekje 2006/1 verschijnt half maart;
Uiterste inleverdatum kopie is dan 1 maart.
Boekje 2006/2 verschijnt half juni;
Uiterste inleverdatum kopie is dan 1 juni.
Boekje 2006/3 verschijnt eind september;
Uiterste inleverdatum kopie is dan 15 september.
Boekje 2006/4 verschijnt half december;
Uiterste inleverdatum kopie is dan 1 december
Schroom niet om ook eens een stukje te schrijven, de
redactie zal het vanzelfsprekend van harte toejuichen.
E-mail : lejamo@kabelfoon.nl

Jan Grootscholten

Bij deze wil de redactie van ons clubblad, u allen hele fijne
kerstdagen en een voorspoedig 2006 toewensen.
Jan Grootscholten
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