De waarnemend voorzitter aan het woord:
Gelukkig de boten liggen weer in het water, daar horen ze
tenslotte!!
De berging is weer perfect verlopen, zelfs supersnel, rond
12.00 uur waren we klaar.
Dat kwam natuurlijk ook door er wat minder boten en het
perfecte weer. Wel hadden we 2 dagen daarvoor een
afzegging betreffende de extra vrachtwagen, dus moesten wij
haasten om nog een nieuwe te regelen. Dit lukte wel maar
kostte aanzienlijk meer. We willen nu goede afspraken maken,
want anders werkt dit natuurlijk niet.
Wat dit voorjaar wel meewerkt is het uitzonderlijke mooie
weer. Geweldig toch, dat er direct volop van genoten kan
worden.
Inmiddels hebben wij de openingstocht alweer gehad, met de
Westlander van Kees Verhoog.
Ikzelf kon niet aanwezig zijn, maar ik ben al eens eerder mee
geweest en kan niet anders zeggen dat het supergezellig is.
Het geheel perfect verzorgt door Klazien en Kees Dekker.
Hapjes en drankjes en al wat nodig was. Mensen blijf vooral
dit en de andere activiteiten doen. Het kost u nagenoeg niets
en het zijn leuke dingen en zo blijft onze vereniging ook een
club van sociale en betrokken mensen.
Hierbij wil ik u een gezellig vaarseizoen toewensen met heel
veel mooi weer.
Groeten de waarnemend voorzitter Peter Smit
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Boottocht 19 mei 2007.
Zaterdagmiddag bij enen, mooi weer, veel wind dat wel.
De boot van Kees Verhoog ligt er al klaar voor en de
koelboxen zitten vol.
Laden maar die hap en zoek 'n plaatsje in de zon.
Richting Kwintsheul, voor de wind, dat viel mee.
Lang 't Poelekse pad naar de mooie Gantel.
Tussen de kassen, in 't lauwtje, heerlijk genieten van 'n
lekker bakkie met 'n koek.
Maar al snel gingen de boxen open met heerlijke koude
drankjes en de hapjes, die Cees van Kla gesneden had
(goud dat je er weer bij bent Cees)
Toen de onvermijdelijke pispauze (moest je nodig Kees?)
de dames konden op de boot naar de plee, dat was
goed geregeld door Keessie.
Country boerderij gezien via de Nalekse vaart, waar je
momenteel om moet varen, terugslag, bij de patatboer
(zie advertentie) kroketten en ijs gegeten, wijn bij
getankt en weer op 't gemak terug naar de veilige
haven.
Gezellig dat er 'n paar waren om ons op te vangen.
(3 jaar geleden waren er iets meer lachsalvo's en
plaspauses, maar toen waren we met 2 boten)
Kees (v.d. boot) kreeg nog een kus van alle dames als
dank.
Laten we "de tocht"er vooral in houden, het is een
prachtrit en takke gezellig!!!!!!
De Kezen bedankt en klazien je was geweldig alles was
op, je had 't goed aangemikt.
Ciska.
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Van de ledenadministratie juni 2007
Nieuw Jaarleden
Zanten

woonplaats

De Lier

woonplaats

De Lier

woonplaats

De Lier

Nieuw Zomerleden
Valstar

Nieuw Winterleden
Dukker

Nieuw Hellingdonateurs
Alsemgeest
Bouwhuis
Haleber
Hofland
Huisman
Kester
Kuijpers
Os
Peijl
Stolze
Uffelen
Verburg

woonplaats
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

s-gravenzande
De Lier
De Lier
s-gravenzande
Maasdijk
De Lier
Kwintsheul
Naaldwijk
Delft
Naaldwijk
Naaldwijk
Maasdijk

Administrateur Joke Kroonen
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15 september is de jaarlijkse viswedstrijd.
Bij de blokhut kunt U begin september aanmelden.
De kosten zijn als vanouds 2,50 euro p.p.
Ook zal bij de blokhut de tijd van start aangegeven
worden.
JAARFEEST: 29 sept. is het jaarfeest, de kosten zijn 5,00
euro p.p.
Dit jaar hebben we gekozen voor een feest met een
leuke band in het Pleincentrum in Naaldwijk.
Hierdoor vervalt de B.Q. maar kan iedereen lekker mee
genieten.
Hou het prikbord of raam van de blokhut in de gaten.
Misschien is er ineens een extra activiteit en die u niet
zou willen missen.
Groetjes Cees en Klazien.
Ineens lig je in het ziekenhuis en ineens ben je een
ander persoon.
Dit gebeurde met mij, nu ben ik herstellend van een
longembolie.
De tamtam gaat heel snel merkte ik, want al snel
ontving ik kaarten van de vereniging en een prachtig
bloemstukje.
Hartelijk bedankt, dit is echt leuk als je thuis zit.
De activiteiten gaan door, Klazien zal dit op haar nemen.
Bedankt en groetjes Cees Dekker
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Het vernieuwen van het hek bij de zomer kantine.
Nadat ik met Piet Veldhoven de bramen en struiken
had weggehaald, heeft Delfland de wilgen gesnoeid.
Het was een kaal gezicht en dat moest ook want er moest een
nieuw hek komen. Peet Smit had geïnformeerd wat dat hek
moest kosten bij Heras. Dat bleek nog heel wat te kosten.
Bij v.d.Marel aan de Maasdijk ontdekte Peet een leuk
alternatief. Op maandag ben ik het oude hek met Piet van
Veldhoven gaan slopen. Met de avond zijn Peet Smit, Aad
Boers, Henk Hofstede en Ik gekomen om het nieuwe hek te
plaatsen, wat liep als een speer. Een paar dagen later had
Peet en paar loze uurtjes en heeft wat beton gestort. Daarna
heb ik met Piet van Veldhoven het hek van schoren voorzien.
We hebben nu weer een mooi hek dat niet al teveel heeft
gekost.
Peet, Aad, Henk en Piet bedankt voor jullie inzet.
Groetjes Jan Tor(enstra)
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Na wat overleg met de fam. Monna is er besloten dat de Fam.
Mona een aantal onstabiele steigers (de kleintjes) zal gaan
repareren, wat inmiddels gebeurd is. Tevens na overleg met
Delfland en na nog wat aandringen, zijn de bomen terug
gesnoeid en versnipperd. Dit geeft gelijk weer wat meer
uitzicht en vooral nieuw jong hout. Ik heb er wel op
aangedrongen dat er ene gedeelte schroeiing opgeknapt dient
te worden, dat heeft de aandacht en staat ook op hun lijst,
dat willen zij de komende zomer gaan realiseren. De scheiding
(hekwerk), voormalige braamstruik, moesten wij zelf
vernieuwen. Daar heb ik inmiddels een goede en vrij
goedkope oplossing voor gevonden en is inmiddels ook
geplaatst met hulp van diversen leden. Bedankt, Jan
Torenstra, Piet van Veldhoven, Aad Boers en Henk Hofstede
en diegene waarvan ik het niet gezien heb. Geweldig
mannen!!! Voorts staat er nu op de planning dat de komende
zomer het portaal voor de winterkantine vernieuwd/
opgeknapt gaat worden. En er is met overleg met Kees
Verhoog besloten om te kijken of we de winterkantine wat
kunnen aanpassen d.m.v. nieuwe of gebruikte deuren, vooral
de zware schuifdeur heeft de aandacht dit alles bij elkaar om
het wat toegankelijker te maken. Dan is er nog een
verandering aan de schuifpaal bij de trailer helling gemaakt,
zodat hij nu alleen van buitenaf bedienbaar is en wij zijn nu
aan het nadenken i.v.m. het aanmelden van de
hellingdonateurs. Waar we moeten stoppen met aannemen,
het is natuurlijk wel een goede bron van inkomsten, maar het
moet wel praktisch haalbaar blijven. Denk maar aan een mooi
weer in het weekend, alles komt tegelijk en dan parkeren
natuurlijk, dat moeten we in goede banen zien te leiden,
zonder dat we de hele dag met een politie pet op moeten
gaan staan. Maar goed er wordt over nagedacht. Zo we zijn
weer wat bijgepraat betreft onderhoud e.d. van de haven.
Groeten Peter Smit
Algemeen bestuurslid
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Jachtbouw in het Westland.
Is er nog jachtbouw in het Westland ???…… Jawel !!!.
Wie kent ze niet, de bij van Waveren in Monster
gebouwde fraaie rond-en S spant stalen casco,s?
De werf is inmiddels, met ervaring en vakmanschap,
overgenomen door de enthousiaste broers Kees en Peet
Bol uit S-Gravenzande en gaat nu onder de naam
Scheep – en jachtwerf Gebr. Bol bv verder.
Thijs van Waveren, inmiddels 75jaar jong, fungeert nog
als steun en toeverlaat voor de nieuwe directie.
Tijdens een geanimeerd persoonlijk interview met Thijs
kon ik de volgende historische wetenswaardigheden
noteren.
“In 1851 sticht Nic.van Straaten langs de Papelaan in
Monster een scheepmakerij. Na een aantal verschillende
eigenaren wordt de werf in 1892 eigendom van Matthijs
van Waveren mijn grootvader, deze overlijdt in 1952 na
een werkzaam leven op de werf. In 1953 gaat het bedrijf
over naar mijn vader M.van Waveren jr.
In de periode 1892 tot 1945 worden er op de werf ca
450 vaartuigen gebouwd variërend van Westlanders,
Haagse pramen tot tuinderschuiten. Tevens worden er
schepen onderhouden en verbouwd. In de periode 1948
tot 2002 is de productie ca 220 vaartuigen waaronder de
eerste casco,s van pleziervaartuigen en aluminium
stuurhuizen voor grote mosselkotters. De grote casco,s
werden over de weg naar hun bestemming
getransporteerd.
Door de tijd heen hebben wij ons steeds aangepast aan
de veranderende economische omstandigheden en
regelgeving zoals Arbo en milieu. Sloegen wij vroeger de
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huidplaten van de schepen op ware grootte uit op de
spantenvloer, tegenwoordig worden de stalen rompen
computer gesneden als een groot bouwpakket
aangeleverd en door onze vakmensen tot op de
millimeter passend in elkaar gezet.Ook hiervoor is nog
steeds vakmanschap nodig. Enkele jaren geleden deed
zich de mogelijkheid voor het bedrijf te verkopen
waartoe ik na lang wikken en wegen toch heb besloten.
In het midden van de 19 eeuw was deze werf een van
de circa 15 professionele werven in het Westland die
zich bezig hielden met de bouw, reparatie en onderhoud
van de vele Westlanders en tuinderschuiten die de
smalle binnenwateren bevoeren. Deze scheepjes
varieerden in laadvermogen van 4 tot 20 ton met enkele
uitschieters van 45 ton en waren ingericht voor de aanen afvoer van velerlei goederen zoals o.a.
tuinbouwbenodigdheden en -producten, dunne mest
voor de tuinders, turf, bouwmaterialen en pulp van de
suikerfabrieken voor de veehouders. Bijna elke plaats in
het Westland had wel een eigen “scheepmaker” waar
gebouwd of gerepareerd kon worden. Werden de
oorspronkelijke Westlanders als zeilschip uitgevoerd, in
de jaren twintig van de vorige eeuw is een flink aantal
gemotoriseerd en zijn tot in de jaren vijftig nog vele
motorschuiten gebouwd. Doordat in de zeventiger jaren
het vervoer van de div. producten steeds meer over de
weg plaatsvond kreeg de kleine scheepsbouw het
moeilijk en volgden er vele bedrijfssluitingen. Enkele
blijvers richten hun activiteiten toen op de stalen
kassenbouw en de bouw van kleine stalen bruggen om
te overleven. In de jaren negentig kwam er langzaam
maar zeker een zgn. “herwaardering”voor het
traditionele typisch streekgebonden vrachtschip. Vele
niet meer in gebruik zijnde Westlanders werden als het
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ware “herontdekt” en door enthousiaste nieuwe
eigenaars van de ondergang gered en compleet
gerestaureerd om weer in volle glorie in bedrijf te
worden gesteld. Fraaie voorbeelden zijn o.a. de schepen
varend tijdens het Westlands bloemencorso waar vele
oudgedienden fraai versierd met Westlandse producten
de toon aangeven.
Scheepswerf Van Waveren, nu Gebr. Bol, is nu nog de
enige plek, voorzien van een aantal langshellingen waar
deze varende monumenten drooggezet kunnen worden.
Naast winterberging en reparatie worden er in de
scheepsbouwloods regelmatig nieuwe stalen en
aluminium zeil-en motorjachten gebouwd tot en lengte
van ca 14 m.
De nieuwe eigenaren zien, mede door de toegenomen
belangstelling voor het varen door het Westland, de
toekomst met vertrouwen tegemoet.
Kees Kornaat
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Kantinedienst-rooster
Noteer de datum in u agenda
U ontvang deze brief eenmaal
Beste watersporters,
Zoals reeds bekend willen wij als bestuur de kantine wat meer als dé
ontmoetingsplaats van onze watersportvereniging laten fungeren.
Dit zal er toe bijdragen dat het verenigingsgevoel meer gaat leven.
Echter zonder mensen in de kantine is dit een moeilijke zaak. Daarom
is vorig jaar besloten een kantine rooster in te voeren.

Steenks F.
Barten H.C.J.
Beest H.P.A. van
Berg J. v.d
Joan Taal
Smit G.
Boekestijn Leo
Bongaards D.
Boers A.
Dop J.M.A. van
====jaarfeest====

21-jul-07
28-jul-07
4-aug-07
11-aug-07
18-aug-07
25-aug-07
1-sep-07
8-sep-07
15-sep-07
22-sep-07
29-sep-07
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denburg C.J.M.
Lenie en Marian
Verbeek W.
Zanten M.
Volkering P.J.M.
Krijgsman J.
Harteveld R.
Heskes J.
Bruin J. de
Hofstede H.P.M
M. vd Berg
Koote R.
Visser A.
Kreeft J.M.J.
Krijger L.M.W.
Tomeij J.P.
Noll .L vd
Dukker M.A.J.
Leeuwen H.G. van
Grootscholten M.CM
Bijl R.
B. Noordam
Verduyn A.
Schie C.J. van
Geest P.M.J. van
Orie M.
Peters B.J.
Lenie en Marian
Luijendijk
Veldhoven A.T.M
Stolze F.
Veenman A.J.W.
Kester A.J.M.
Lans H.J. v.d.
Valster .W.

6-okt-07
13-okt-07
20-okt-07
27-okt-07
3-nov-07
10-nov-07
17-nov-07
24-nov-07
1-dec-07
8-dec-07
15-dec-07
22-dec-07
29-dec-07
5-jan-08
12-jan-08
19-jan-08
26-jan-08
2-feb-08
9-feb-08
16-feb-08
23-feb-08
1-mrt-08
8-mrt-08
15-mrt-08
22-mrt-08
29-mrt-08
5-apr-08
12-apr-08
19-apr-08
26-apr-08
3-mei-08
10-mei-08
17-mei-08
24-mei-08
31-mei-08
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Geest Lou van
Vreugdenhil J.
Burg A.J.v.d.
Zuidgeest P.G.M.
Zwinkels R.

7-jun-08
14-jun-08
21-jun-08
28-jun-08
5-jul-08

Hierboven ziet u de indeling voor het komende jaar.
We hebben geprobeerd u rond de datum in te delen ,waarop
u vorig jaar ook u dienst deed.
Het mooiste is voor u en ons om vaste datum in te plannen,
zodat het ieder jaar makkelijk in te delen is.
Wij kunnen het ons niet voorstellen maar het is mogelijk dat u
geen zin hebt in deze gezellige jaarlijkse dienst. Dan is er de
mogelijkheid deze dienst af te kopen. Hiervoor hebben wij een
bedrag van €50,-- gesteld. (liever niet hoor !!!)
Mocht u op uw toegewezen datum verhinderd zijn kunt u
onderling wisselen. Mocht u zelf geen vervanging kunnen
vinden dan weet Kees Verhoog wellicht iemand die met u kan
ruilen en u een alternatieve datum toewijzen. Als u (of de
vervanger die u hebt geregeld) niet op komt dagen zijn wij
genoodzaakt het bedrag van € 50,-- door te berekenen.
Een kantine dienst houdt in dat u op de datum waarop uw
naam staat van 13.00 uur tot 18.00 uur in de kantine
aanwezig dient te zijn en gezellig als gastheer (vrouw)
fungeert.
Is simpel werk zoals koffie zetten, drinken verzorgen en vaat
wassen.
Om wijzigingen door te geven kunt u Kees Verhoog bellen op
nummer 06-44100907,en voor eventuele vragen
Met vriendelijke groet, het bestuur.
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"Water Westland op de kaart"
Op 19 april jl. werd door wethouder E. van Vliet van de
gemeente Westland, in het gemoderniseerde
Zwethpaviljoen in Kwintsheul, de vaarwegenkaart van
het Westland gepresenteerd.
Deze eerste officiële waterkaart van het Westland, het
gebied globaal begrensd door Hoek van Holland,
Schipluiden en Wateringen, geeft duidelijk de hoofd-en
nevenvaarwateren alsmede div. kanorouten aan.
Tevens zijn aangegeven de doorvaarthoogten van een
groot aantal vaste bruggen waaraan deze regio zo rijk is.
In zijn presentatie gaf de wethouder aan dat deze eerste
uitgave, een coproductie van de gemeente Westland en
het Hoogheemraadschap van Delfland, in de toekomst
zeker nog verder aangevuld en gedetailleerd zal worden.
Hij riep de belangstellenden op om ontbrekende
informatie aan de gemeente Westland door te geven,
opdat een zo compleet mogelijk beeld van deze
waterregio ontstaat.
Met de uitgave van deze kaart geeft de gemeente
Westland duidelijk aan, groot belang te hechten aan de
verdere ontwikkeling van de kleine watersport in onze
gemeente.
In het clubhuis ligt een tweetal kaarten ter inzage.
Gebruik deze exemplaren om uw
opmerkingen/aanvullingen er op aan te geven, zodat
WSV-Westland een bijdrage kan leveren aan de
optimalisering van deze kaart.
Gratis exemplaren zijn o.a. verkrijgbaar bij het
Zwethpaviljoen in Kwintsheul en de VVV in Naaldwijk.
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