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“2010 In de tijdsspagaat 2011”
Enige weken voor de jaarwisseling met zicht op het nieuwe jaar is het altijd goed om weer
eens terug te blikken en vervolgens over de jaargrens heen te kijken.
Na een ouderwetse winter zijn wij in April tijdens de Algemene ledenvergadering met een
afgeslankt bestuur het nieuwe verenigingsjaar ingegaan.
Er is gewerkt aan het samenstellen van diverse commissies die direct rapporteren aan het
betreffende bestuurslid.o.a. Hellingcie ,Onderhoudscie en Redactiecie (in oprichting). Een
goed voorbeeld hiervan is de reeds bestaande Evenementencie.
Het toekomstplan voor de nieuwe haven 2015 werd gepresenteerd, in de loop van het jaar
is hiermee een speciale projectgroep aan de slag gegaan om een kostenbegroting voor dit
omvangrijke project te maken. Ondanks dat uit contacten met de gemeente het
vermoeden groeit dat het weleens later zou kunnen worden dan 2015, willen wij dit
project toch afronden. Het plan kan maar klaar liggen.
De watersport en de plaats hierin voor onze vereniging, is ook dit jaar weer onder de
aandacht gebracht tijdens de jaarlijkse vaartocht met gemeenteraadsleden en in
gesprekken met beleidsmedewerkers en wethouder van de gemeente, alsmede met het
Hoogheemraadschap van Delfland.
Zoals gewoonlijk waren de openingstocht, deelname aan de Lierse gondelvaart, de
jaarlijkse BBQ en de viswedstrijd weer hoogtepunten binnen de vereniging, alle vonden
plaats onder werkelijk ideale weersomstandigheden.
Dit in tegenstelling tot de eerste vaartocht voor ouderen, door ons georganiseerd i.s.m.
Stichting Welzijn Westland. Wij voeren onder werkelijk barre weersomstandigheden met
veel wind en regen. Advocaat met slagroom hielden echter het moreel onder onze gasten
hoog die dag.
Dit evenement was een eerste try-out om de maatschappelijke betrokkenheid van onze
vereniging aan te geven.
De werkzaamheden gedurende de vorige maand die verband hielden met de Delflandse
dijkverhoging op ons verenigingsterrein, zullen u niet zijn ontgaan.
Een cadeau in de vorm van een geheel vernieuwde beschoeiing, tegelpad, afrastering en
een deels voor eigen rekening aangepaste trailerhelling en terreinverharding.
Speciaal dank aan Jan Torenstra en Peet van Wameling die, namens het bestuur, dit
project dagelijks hebben begeleid.
Ook heel hartelijk bedankt worden de evenementencie. voor het verzorgen van de diverse
festiviteiten, de hellingcie. voor het veilig bergen van onze boten, de beleidscie. voor het
vele lobbywerk, de redactie van ons clubblad met de plaatselijke bezorgers en last but not
least de vrijwilligers die het onderhoud van de haven verzorgden.

Wat staat ons in 2011 te wachten?
Het bestuur zal u het voorstel doen om twee Algemene Ledenvergaderingen per
verenigingsjaar te organiseren in plaats van een zoals nu gebruikelijk.
De voorjaarsvergadering omstreeks april en een najaarsvergadering in november.
Gezien de veranderingen die op ons afkomen en de hierbij onvermijdelijk te nemen
beslissingen, te nemen in overleg met de leden, is de nu tussenliggende periode van een
jaar te lang.
Er wordt gewerkt aan een onderzoek naar de financiële en technische haalbaarheid van de
aanschaf van eigen hellingmaterieel in de vorm van een trekker met hydraulische
installatie en een hydraulische botenkar. De kosten die wij nu jaarlijks maken voor de huur
van een tweetal kranen en twee vrachtwagens zijn erg hoog, tegen dezelfde kosten kan
een aanzienlijk bedrag worden geleend voor de aanschaf van eigen materieel, wat ook op
een andere locatie gebruikt kan worden (het aanspreken van het eigen vermogen is ook
een optie, terwijl de subsidiemogelijkheden nader worden bekeken). Voordelen, het
verwerven van eigen materieel en het daardoor veel minder afhankelijk zijn van een
kraanbedrijf. Terreinverharding en de toepassing van standaardbokken vormen tevens
onderdelen van dit onderzoek.
Tussentijdse presentatie van dit onderzoek in de Algemene Ledenvergadering van April
2011.
Wij zijn bijzonder verheugd dat Corine van Schaik in de loop van dit jaar de redactie van
ons clubblad op zich wil nemen. Jan Grootscholten heeft te kennen gegeven, na deze
activiteit een reeks van jaren voor de vereniging te hebben gedaan, hiermee te willen
stoppen. Jan namens bestuur en leden bedankt voor je inzet al die jaren.
Er worden nu voorstellen uitgewerkt om het clubblad een nieuwe frisse uitstraling te
geven.
Tenslotte, het plan om onze jaarlijkse vaartocht met de politiek uit te breiden tot andere
relaties die van belang zijn voor de vereniging, te denken valt aan Hoogheemraadschap
van Delfland, Regio Water, Groen Goud en WWMD.
Kortom een WSV”Westland“ -relatiedag.
De vaartocht in samenwerking met Stichting Welzijn Westland zal ook een vast onderdeel
van onze activiteiten blijven vormen.
Zoals u ziet is er vorig jaar het een en ander op stapel gezet en wij hopen dit het komend
jaar door te kunnen trekken.Uw hulp is daarbij echter onmisbaar.
De vereniging heeft U veel te bieden, vraagt u zich daarom weleens af ” Wat heb ik de
vereniging te bieden”?Namens het bestuur wens ik u een goede Kerst en een zeer
voorspoedig 2011 toe.
Wij zien elkaar op de nieuwjaarsreceptie van 8 Januari.
Uw voorzitter Kees Kornaat

Dynamiek tijdens de eerste ontmoeting,
Dinsdag 14 september was het zover. Visiteclub ‟t Anker werd mee “uit” genomen door het
bestuur van Watersport Vereniging Westland.
Vooraf werd het eerste contact gelegd met Kees Kornaat, voorzitter van W.S.V.W. Tijdens
onze ontmoeting, vertelde Kees over de initiatieven en de Maatschappelijke betrokkenheid
van W.S.V.W. Het werd mij al snel duidelijk dat Kees sprak namens een dynamisch clubje,
het bestuur van de watersportvereniging. Het was het begin van een hele leuke
samenwerking.Het bestuur wilde de Lierse medemens een warm hart toedragen in de
vorm van een boottochtje. Onder het mom “eens iets doen voor een ander”. Ik werk graag
samen met sociaal betrokken organisaties, en zij die graag iets willen doen voor de Lierse
bevolking. En ik ken de watersportvereniging en weet uit ervaring dat men daar alleen stil
zit op de boot. Het trotse gevoel, wat het bestuur heeft als zij praten over “de haven”.
Ik kom niet vaak zulke bevlogen mensen tegen. Mensen die graag wat met elkaar wat
voor een ander willen doen. Kees vertelde mij dat hij graag “iets” zinvols wilde doen voor
de deelnemers van de visiteclub, hij was mij aan het juiste adres.
In wijkcentrum ‟t Anker, in De Lier, komen diverse groepen bezoekers. Alle activiteiten
worden begeleid door vrijwilligers.
Visiteclub is een welzijnsactiviteit en is wekelijks dinsdags van 10:00 – 13:30 uur in ‟t
Anker. Er zijn 12 deelnemers die samen in ‟t wijkcentrum de dag doorbrengen. Visiteclub
is samen een activiteit doen, koffie drinken en eten. Het gebeurt onder begeleiding van
drie vrijwilligers. Visiteclub werkt ter voorkoming van sociaal isolement.Goed initiatief om
deze groep eens in het “zonnetje” te zetten. Dat kwam goed terecht, de vrijwilligers waren
ook blij verrast.
Dinsdag 14 september werden de deelnemers met vrijwilligers verwacht bij het
clubgebouw van de watersportvereniging, waar om 10:00 uur de koffie klaar stond.
Gezellig, aldus vrijwilliger van de visiteclub Ciska van der Stok. Wat een warmhartig
bestuur, zo betrokken en overal was aan gedacht. Er lag een gesloten rondvaartboot op
ons te wachten. Dat was spannend, er was muziek, een zanger, lekkers, een advocaatje
met slagroom en het voltallige bestuur ging mee de boot in, vervolgt Ciska. De
deelnemers genoten van het vaartochtje en alle aandacht van de vrijwilligers van
W.S.V.W. Wat ook wel weer heel leuk was dat bij terugkomst een vrijwilliger van ‟t Anker
en van de watersport met elkaar voor het eten hadden gezorgd, aldus Sandra Verhagen,
vrijwillig begeleidster visiteclub. We hebben lekker gevaren en gezongen, aldus mevrouw
Stoornebrink enthousiast. Er was een lekker soepje en na afloop konden we lekker binnen
zitten. Het weer was onstuimig, anders hadden we zeker op het terras gezeten vervolgd
mevrouw Stoornebrink. Maar dat is een mooi plekje zeg, bij de Laan van Adrichem, een
pareltje in De Lier, vervolgt de mevrouw.

In ‟t Anker is er nog veel over nagepraat, ook door de vrijwilligers van de visitelclub ‟t
Anker we hebben het allemaal erg leuk gevonden, aldus Sandra.
Wat een voortreffelijke samenwerking, dit soort initiatieven dat heeft een samenleving
nodig. Er zijn voor elkaar, wat doen voor een ander, het lijkt voor vele mensen
vanzelfsprekend. Maar mis je de boot, dan kan je je alleen voelen. En dat is net wat wij in
‟t Anker met elkaar willen voorkomen. Sluit je aan, kom eens binnen gelopen.
Welzijn Westland voert verschillende activiteiten uit, o.a. Stip Westland loketten,
ouderenadviseurs, steunpunt mantelzorg, sociaal meldpunt, steunpunt vrijwilligerswerk,
welzijnsdiensten en sociaal culturele activiteiten in de wijkcentra. Wilt u meer weten? U
kunt Welzijn Westland bereiken via 0174-630358 of via www.welzijnwestland.nl.
Het bestuur van jullie watersportvereniging verdient een groot applaus! Ik wil hun
bedanken voor een fantastische samenwerking. Samen hebben we ervoor gezorgd dat het
sociale vangnet uitgebreid is. Verder wil ik proosten en wens ik u allemaal een behouden
vaart toe in het nieuwe jaar.
Stichting Welzijn Westland
Monique Busscher
Coördinator wijkcentra
‟t Anker, De Lier / d.c. de Hoekstee, Hoek van Holland
Ps. Wat het bestuur gedaan heeft voor de visiteclub voelde als een "warme deken". (zie
foto onder)

Iemand een keer in het zonnetje zetten of uitlichten.

Deze keer wil ik Henk Krijgsman eens in het zonnetje zetten..
Henk is een man op leeftijd die al jaren zich inzet voor de vereniging.
Hij komt door weer en wind of het nou regent, sneeuwt of stormt.Altijd op de fiets, vorig
jaar heeft hij nog een nieuwe snelle fiets aangeschaft. Henk kan alles maken, hij heeft in
de container zijn eigen antieke draaibank staan. Je kan het niet gek genoeg bedenken. Hij
vind altijd een oplossing en is dan aan het draaien en kotteren met staal. Zijn gezegde is
steevast, het past weer zuigend. Voor de vereniging doet hij al het elecktrische
werkzaamheden. Dan gaat hij weer op de fiets naar Hornbach om de benodigde middelen
te halen het maakt hem dan niet uit wat voor weer het is. Voor de leden komt Henk in
actie wie het ook maar is. Dan komt hij steevast met zijn kniptang aanzetten.
Waar dan de meeste mensen erg huiverig voor zijn.
Met weer een gezegde van hem, zo we gaan is effen lekker knippen.
Maar het komt altijd weer op zijn pootjes terecht

Henk, bedankt voor je inzet
We hopen als vereniging nog jaren van je diensten gebruik te kunnen maken.

Varen met ouderen

Op dinsdag 14 september heeft een aantal dames van de visiteclub van de Stichting
Welzijn Westland op uitnodiging van onze vereniging een boottocht gemaakt.

Deze stichting heeft mede als doel de sociale kontakten en ontmoetingen tussen
ouderen te bevorderen, waarbij de gezelligheid onderling het hoofddoel is. Als
bestuur dragen wij een stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid om deze groep
mensen eens een gezellige ochtend te bezorgen.

Omstreeks 10 uur kwamen 15 dames, sommigen met een stok als ondersteuning en
hun begeleiders aan op ons terrein. Het was stralend weer!!Helaas waren het geen
zonnestralen, want het regende hard. Een aantal vrijwilligers van onze vereniging
had nog een overkapping voor ons buitenverblijf gemaakt, maar de mensen gingen
snel het binnenverblijf in waar de koffie al klaar stond.

Nadat zij waren verwelkomd door onze voorzitter, zat de stemming er al snel in.
Inmiddels was schipper Bertus, van De Bruyn Rondvaarten, met zijn Westlander
gearriveerd. Deze was overdekt, wat bepaalt geen overbodige luxe was. Om ca. half
11 vertrokken we.

Naast een aantal bestuursleden was er ook muzikale ondersteuning door Wilfried, die
gewapend met microfoon en een CD-speler voor gezellige meezingers zorgde, waarbij
het gezelschap zich niet onbetuigd liet.

Schipper Bertus voer via de Strijp, langs de 7 Gaten, richting Groeneveldsemolen,
waarbij uitleg werd gegeven over bezienswaardigheden tijdens de tocht. De door de
begeleiders meegenomen advocaat met slagroom ging er in als koek. Niet geweten
dat deze ouderwetse drank zo populair was bij de dames, hoewel !

Via de Zijde werd de terugtocht gedaan langs onze jachthaven om ter hoogte van de
Dom te keren en terug te varen naar de zomerkantine waar we om 12.15 uur
aanlegden.

Vanuit het Anker, waar normaliter de lunch wordt gebruikt, was gezorgd voor
heerlijke tomatensoep en broodjes, kortom een gezellige lunch.
Omstreeks half twee vertrokken de dames en hun begeleiders.

Samen met het gezelschap kunnen wij, ondanks het slechte weer, terugzien op een
heel geslaagde tocht.

Met dank aan al degenen die zich voor het slagen van deze tocht hebben ingezet,
waaronder het sponsoren van de boot.

Wim Verbeek

Beste leden,
Vanaf volgend jaar willen we ons clubblad wat gaan opfrissen. Daar hebben we wel al
wat ideetjes voor, maar wat we echt leuk zouden vinden is een clubblad niet alleen
vóór de leden, maar vooral ook dóór de leden. Schroom vooral niet om ook iets te
schrijven, over uw boot of iets wat u onderweg hebt meegemaakt. Wat we natuurlijk
helemaal geweldig zouden vinden: Een reisverhaal!!
Dus klim ook in de pen en verras ons!
------------------------------------------------

U I T D A G I N G!
Wij gaan ons clubblad een naam geven!
Wie heeft een goed idee? Lever uw idee
in vóór of op de Nieuwjaarsreceptie van
8 januari 2011 en win een enorm boeket
bloemen!

Wij zijn benieuwd:
wie kunnen we in de bloemen zetten!?

---------------------------------------Ook kan een clubblad niet zonder adverteerders. Misschien wilt u
zelf wel adverteren, laat het ons zo spoedig mogelijk weten!

corine1@kabelfoon.net

Van de ledenadministratie December 2010
Nieuwe Leden
H. v.d. Laar
W. Holtkamp
K. Stolze

De Lier
Den Hoorn
De Lier

Uitgeschreven leden
R. Zwinkels
L. v. Geest

Naaldwijk
De Lier

Uitgeschreven Hellingdonateur
I.A. Peeters

Maasdijk

Nieuw Hellingdonateur
J.C. Roosloot

Maassluis

Uitgeschreven adverteerder
Firma v d Ende
Firma v Dorp
Firma Duindam
Firma vd Berg

De Lier
Vlaardingen
De Lier
Maasdijk

Beste leden,
Er zijn wat aanpassingen gemaakt voor de komende activiteiten.
U weet dat het inschrijfgeld dat wij hanteerden niet meer van deze tijd is. Ook gaan
we werken met het uitdelen van consumptiebonnen tijdens activiteiten op de haven.
Uiteraard als u hier niet voldoende aan heeft, kunt u gewoon betalen. In de
jaaragenda elders in dit clubblad kunt u lezen wat de kosten worden.
Natuurlijk zijn het nog steeds kleine bedragen en zien we u graag bij de activiteiten
van 2011.
Ik wens u allen fijne feestdagen toe,
Joke Kroonen
Ps. Wist u dat wanneer het winterweer toeslaat, het aan de haven een gezellige boel
is met koek en zopie!

“Denk om je hoofd”.
Deze kreet werd tientallen malen geuit toen wij, Pierre Tomeij en ondergetekende,
samen met Mevr. Annelies Peyrer van de gemeente Westland, in het begin van
oktober 2 dagen lang alle hoeken en gaten van de Westlandse waterwegen zijn
afgevaren in mijn sloep “Yade”.
Doel van deze operatie was het in kaart brengen van de tientallen bruggen waarvan
bij de gemeente Westland de exacte doorvaarthoogten niet bekend zijn, alsmede de
aanwezigheid van elektriciteitskabels en andere pijpleidingen onder deze bruggen.
Ik schipperend ,Pierre de speciale meetlat hanterend waarmee eenvoudig de
doorvaarthoogte kan worden gemeten en Annelies de vastgestelde doorvaarthoogte
en geconstateerde kabels intekenend en ons van brug naar brug loodsend.
Totaal maakten wij in deze 2 dagen 14 vaaruren en legden wij ca.70 km af.
Behoedzaam varend ver voorbij de” Druiventuin”, gelegen aan de Vlotwatering en het
nieuwe gemaal richting Monster, vlak achter de duinen tot praktisch in Terheijde,
waarna het vaarwater versmalde tot niet meer dan 3 meter en wij bijna klem voeren.
Door langzaam achteruit te varen kwamen wij in breder water, waar weer gekeerd
kon worden.
Wij ondervonden dat niet nagekomen afspraken wat betreft de aanwezigheid van een
brugwachter (op wel drie huisadressen was niemand aanwezig om de twee
ophaalbruggen in de Nieuwe Vaart van Poeldijk richting de Uithof te bedienen) tot
een onplezierige situatie kan leiden.
Halverwege de Nieuwe Vaart moesten wij daarom noodgedwongen rechtsomkeer
maken en terugvaren via de Wennetjessloot (wat een mooi stukje water is dit) om de
Gantel richting Monster weer te bereiken.
Ook voeren wij het Oranjekanaal in Maasdijk onder de oude doorvaart binnen, om
via de pas gerealiseerde nieuwe doorvaart weer terug te komen in het Nieuwe Water
richting Heenweg.
Er werd ook gevaren naar de Breë Lee, waar de voorbereidingen werden getroffen
tot de renovatie van de Heulbrug die naar 1,80 m gaat,volgt daarna de Evides
pijpleiding?
De genoemde inventarisatie van knelpunten moet in 2011 leiden tot een
gemeentelijk beleid wat betreft het realiseren van aanlegplaatsen en publiekelijke
trailerhellingen in de kernen, het verhogen van bruggen op doorgaande vaarroutes
(wat nu al in gang is gezet) en afmeermoge- lijkheden buiten de kernen.

Hierover zijn gesprekken gevoerd met een aantal belanghebbenden, zoals WSV
“Westland”, de kanovereniging “De Windhappers” in Den Haag en de Vereniging van
Rondvaartbedrij-ven. Uiteraard is voor ons de brug in de Oostbuurtseweg een zeer
hot item.
Door deze tweedaagse vaartocht, die onder perfecte weersomstandigheden
plaatsvond, hebben wij als WSV ”Westland” weer een steentje bijgedragen om het
gemeentelijk beleid vorm te geven.
Kees Kornaat

Aktiviteitenkalender 2011
-

Zaterdag 8 januari van 15.00 tot 18.00 nieuwjaarsreceptie koffie gratis 2
consumptie bonnen.

-

december januari overleg gondelvaart

-

Zaterdag 9 april boten te water

-

Vrijdag 15 april 20.00 paaskaarten (klaverjassen en Jokeren) € 5,00 p.p.

-

Zaterdag 23 april 13.00 opening vaarseizoen

-

Vrijdag 5 augustus 18.00 gondelvaart

-

Zaterdag 20 augustus 16.00 Jaarfeest (BBQ) € 10,00 p.p. incl. 5 consumptie
bonnen.
-

Zaterdag 3 september 9.00 viswedstrijd € 5,00 p.p.
(kinderen van leden mogen natuurlijk ook meedoen tot en met de leeftijd
van 15 jaar.)

-

Zaterdag 15 oktober winterberging

-

Vrijdag 18 november 20.00 B.I.N.G.O. € 10,00 p.p.
-

Vrijdag 16 december 20.00 Kerst kaarten (klaverjassen en Jokeren) € 5,00
p.p.
----------------------------------------------------------------------------------

Bingo 19 november 2010

Het was weer ouderwets gezellig, onze ballendraaiers Peet en Rick namen hun taak
zeer serieus en vervulde deze dan ook met verve!De variatie in de prijzen was er
zeker het ging van pillendoos tot de hoofdprijs het fototoestel, dus een nieuwe foto
Q is aanstaande en dat zal dan gaan heten” foto Tor.nl!” De toolbox
(gereedschapskist) is gewonnen door Teun-tie wrap (vertaald: taajrep) dus hij staat
klaar om al zijn tools uit te lenen. Na al het inspannende werk van een ieder
aanwezig werd er nog even gezellig nagepraat onder het genot van een lekker hapje
en een drankje. Wij hopen iedereen weer terug te zien in december en anders zeker
in 2011 op een van de activiteiten beginnend met de nieuwjaarsrecptie op 8 januari!
Iedereen fijne feestdagen toegewenst en een gezond 2011!

Groetjes van,
Leen en Hennie v.d. Stok
Rick en Heidi Duindam

Werkzaamheden aan de haven.
Dankzij eisen van het Hoogheemraadschap van Delfland aan de dijkhoogte, wordt de
havenkant 25 cm opgehoogd. Voor de vereniging betekent dit dat we een nieuwe
beschoeiing en een nieuw tegelpad krijgen. Het hek wordt verwijderd en als de
werkzaamheden klaar zijn wordt het weer geplaatst en waar nodig gerepareerd.
Als ik dit schrijf zijn de werkzaamheden in volle gang, wij proberen er voor de
vereniging zoveel mogelijk uit te halen!De trailerhelling wordt ook aangepast, zo
wordt deze bijvoorbeeld verbreed. Dit vergt nogal wat improvisatie van het geheel.
Zo is er een duikploeg ingeschakeld om de oude lorriebaan te laten verwijderen, wat
ook na veel werk is gelukt.
Ik heb veel steun gekregen van Peet van Wamelen om alles voor elkaar te boksen.
Verder hebben we een stuk nieuw asfalt laten leggen, jammer dat het terrein niet
leeg was anders hadden we wat meer laten doen, de spullen zoals de machines
waren toch al aanwezig.
Misschien als de laan opnieuw geasfalteerd wordt dat we nog wat kunnen
ondernemen, als het terrein dan tenminste wel leeg is. Eind november zouden alle
werkzaamheden klaar moeten zijn.
Ik wens jullie Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar
Met vriendelijke groet,
Jan Torenstra

