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------------------------------------------------------------------------Oproep!!
Zoals u misschien is opgevallen, krijgen we zo nu en dan foto’s
van leden om te plaatsen in ons blad.
We zouden het erg leuk vinden als u ook eens een foto wilt sturen,
of dat nou een foto is van uw boot of van een
ander onderwerp maakt niet uit, hoewel het liefst wel iets met
watersport te maken heeft. Een beetje tekst erbij is natuurlijk ook
mooi, nog mooier zijn nieuwe reisverhalen!! Dus stuur uw
bijdrage, deze is altijd welkom!
Mail naar corine1@kabelfoon.net of bel even 0174 517845.

Van de voorzitter:
“Wat een jaar,wat een jaar”.
Tegen de tijd dat u deze uitgave van Het Roerblad onder ogen
krijgt zitten wij praktisch midden in de feestelijke
dagen die de maand december met zich meebrengt.
Dit verenigingsjaar stond duidelijk in het teken van ons
40-jarig jubileum, met tal van activiteiten georganiseerd door onze
gedreven feestcommissie. Wij werden o.a
bijgespijkerd op de dieselcursus, namen een nieuwe
vlaggenmast met bijbehorende vernieuwde verenigingsvlag in
gebruik alsmede de nieuwe buitentoiletunit.
Het hoogtepunt was de receptie en daarop volgende
feestavond in “De Tuinderij”, druk bezocht door leden,
oud-voorzitters en politieke vertegenwoordigers. Dit smaakt naar
meer.
Inmiddels staan onze boten weer keurig opgesteld op het
winterterrein dankzij het voortreffelijk werk van onze
hellingcommissie, die ervoor zorgde dat dit alles weer
veilig en in een rustig tempo verlopen is. Mannen bedankt.
De havencommissie was weer actief in het kader van de
zelfwerkzaamheid, leden werden ingeroosterd en opgeroepen om
het nodige onderhoud aan de haven gecoördineerd te kunnen
uitvoeren. Het bestuur doet een oproep aan de leden om deze
commissie met een man of vrouw te komen versterken.
In de regio rondom onze haven zijn er in de afgelopen tijd een
aantal ontwikkelingen in gang gezet die ook van
belang zijn voor onze vereniging, te denken valt aan o.a.:
Verlenen van de omgevingsvergunning voor het
vervangen van de Oosterleese brug. De
werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels
aangevangen.??

Werkzaamheden voor de nieuwe Zijdekadebrug in de N223. Ook
hier wordt nu aan gewerkt. Beide
bruggen gereed april-mei 2015.
Presentatie van het ontwerp Vaarverordening Delfland van het
Hoogheemraadschap. Het voornemen is om de vaarvergunning af
te schaffen. Aan de te
bevaren wateren is nu ook de Wennetjessloot toe-gevoegd wat
een rondje Poeldijk mogelijk maakt.
Plannen zijn er om in Vlaardingen, medio 2015, bij de schutsluizen
een kleine haven te maken met aanlegsteigers om zo het centrum
van Vlaardingen
vanaf het water te kunnen bezoeken.
Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering, zie
verslag, werd door het bestuur middels een PowerPoint-presentatie
het `Compensatieplan Jachthaven als
gevolg van de aanleg Oostelijke Randweg met brug`
gepresenteerd. Dit plan werd door de vergadering
goedgekeurd en zal door het bestuur aan de betreffende
wethouder van Westland worden aangeboden.
Gaarne wil ik alle vrijwilligers die, gevraagd en
ongevraagd, werkzaamheden voor onze club verricht
hebben in dit afgelopen jaar hartelijk bedanken. De haven ligt er
weer schitterend bij.
Rest mij u allen prettige dagen toe te wensen in goede
gezondheid en tot ziens op de Nieuwjaarsreceptie.
Met vriendelijke groet,
uw voorzitter Kees Kornaat

Verslag van de algemene ledenvergadering van W.S.V.W. op
woensdag 5 november 2014 in de winterkantine.
1 Opening
De voorzitter opent de A.L.V. najaar 2014 en heet ons allen hartelijk
welkom.
Een bijzonder woord van welkom aan de ereleden
Joke Kroonen, Henk Krijgsman, Jan Torenstra en
Wilfried Bleidorn.
De agenda wordt doorgenomen, er komen 2 punten bij:
Agendapunt 4 wordt het verslag van de secretaris van april tot
november.
Agendapunt 4a wordt het verslag van de voorzitter.
Agendapunt 6a wordt het Compensatieplan.
Agendapunt 5 Zelfwerkzaamheid.
2 Notulen A.L.V. van 3 april 2014
Joke heeft aangegeven dat ze na 15 jaar in 2015 wil stoppen als
penningmeester, daar hebben zich spontaan 3 mensen voor
aangemeld om in het bestuur te komen of om iets te doen.
Corine van Schaik, Erna Boekestijn en Adri van Oudheusden.
Corine en Erna gaan vanaf januari meedraaien in het bestuur en Adri
gaat Lief en Leed doen en komt niet in het bestuur.
Als er nog leden zijn die zich ook aan willen melden voor een
bestuursfunctie dan kan dat. Verder is het verslag goedgekeurd.
3 Financiën
Joke licht de financiën toe, wij hebben dit jaar grote investerin-gen
gedaan zoals de toiletunit, de vlaggenmast, veel activiteiten en een
geweldig feest t.g.v. ons 40-jarig bestaan.
Boekestein moest terugkomen voor 3 grote boten en dat kostte erg
veel geld, het bestuur gaat hierover praten hoe dat anders kan en
moet. De inflatie wordt volgend jaar in het liggeld
verrekend.
4 Verslag van de secretaris van april-november 2014
Het bestuur was samengesteld uit de volgende leden:
Voorzitter
Kees Kornaat
Secretaris
Wil van Kester-Zwinkels
Penningmeester
Joke Kroonen
Algemeen bestuurslid Wim Verbeek
Algemeen bestuurslid John

Het bestuur heeft het afgelopen jaar 5 keer vergaderd in de
zomerkantine.
De grote Raboclubactie heeft 94 stemmen opgeleverd voor
€ 2,25 per stem, dus totaal € 211,50.
Het te waterlaten van de boten op zaterdag 6 april is prima verlopen
en John kreeg hier een compliment voor.
Dit jaar gaan de kleine boten er eerst uit en worden achter op het
terrein geplaatst en daarna de grote boten.
De zelfwerkzaamheid loopt goed dit jaar bijna iedere zaterdag op de
vakantie na zijn er mensen aanwezig om te werken.
Dinsdag 3 juni zijn we gaan varen met de bejaarden, het was erg
gezellig.
Wij zijn gaan varen met de politiek op 20 juni en dat was heel nuttig.
Sloepentocht zaterdag 28 juni, er waren 11 sloepen, er stond een
leuk stuk in het Roerblad van september.
2014 was het jaar waarin de vereniging 40 jaar bestond en er veel
activiteiten georganiseerd zijn.
De openingsmiddag was vanwege het slechte weer verplaatst naar de
hal van Van Veldhoven.
Op 24 mei konden leden onder leiding van deskundige
instructeurs hun vaarkennis verbeteren.
Het 40-jarig bestaan van de vereniging op 6 september een groot
feest in de Tuinderij dat is prima verlopen, later op de avond zult u er
meer van horen.
Er is een nieuwe vlaggenmast met vlag geplaatst.
Beursvloer, daar hebben we dit jaar niet aan meegedaan.
Er is een stukje geschreven over het 40-jarig bestaan in de
Lierenaar en Kees heeft een gesprek gehad Op de pijp dat
geplaatst is in Groot Naaldwijk en ook nog een keer in de W.P. op 30
april.
En op 14 maart een stuk in het AD. Dus we timmeren goed aan de
weg. De boten uit het water op 18 oktober is prima
verlopen. Op 25 oktober moesten nog 3 grote boten uit het
water gehaald worden.
Dit was het halfjaarverslag van de secretaris
4a Verslag van de voorzitter periode april-oktober2014
Een geweldig jubileumjaar tot nu toe. Bij agendapunt 7 zullen
wij hier zeker meer over horen.
Een voor ons nieuwe activiteit vond plaats op zaterdag 28 juni toen
wij als WSVW gastheer en gids waren in de sloepentocht door het
Westland die wij samen met WSV De Bommeer uit

Vlaardingen organiseerden.
Voor ons tevens een test of wij in korte tijd een behoorlijk
gezelschap op onze havenlocatie konden ontvangen, dit bleek geen
enkel bezwaar op te leveren. Voor veel Bommeerders was deze tocht
een “Eyeopener“ voor het varen in het Westland.
Volgend jaar weer een nieuwe editie waaraan dan ook eigen
leden mee kunnen doen.
Wij waren aanwezig bij de aftrap voor de aanleg van een
sloepenhaven aan het eind van de Vlaardingse Vaart bij de
schutsluizen. Het plan is om daar d.m.v. drijvende steigers en enkele
kopplaatsen afmeermogelijkheden te maken voor 10/15 sloepen om
zo het centrum van Vlaardingen te kunnen
bezoeken, realisatie medio 2015.
Het Compensatieplan van onze jachthaven als gevolg van de aanleg
van de Oostelijke Randweg is verder uitgewerkt en zal bij agendapunt
6a gepresenteerd worden.
Wethouder Meijer gaf in een tv-uitzending op de WOS aan dat het
project aanleg Oostelijke Randweg in de periode 2016/2018
gerealiseerd gaat worden.
Onze vereniging heeft in de afgelopen periode regelmatig de
regionale pers gehaald o.a. door een aantal interviews met uw
voorzitter.
In juni hebben wij onze tweejaarlijkse vaartocht met de deels
vernieuwde gemeenteraad gehouden, waarbij aanwezig 13
raadsleden en wethouder Ouwendijk alsmede een vertegenwoordiger
van het Hoogheemraadschap van Delfland en van de gemeente
Westland. De politici uitdrukkelijk gevraagd om het ingezette
vaarrecreatiebeleid voort te zetten.
De politieke belangstelling voor onze vereniging bleek o.a. uit de
aanwezigheid van een zevental raadsleden van drie verschil-lende
partijen tijdens de jubileumreceptie in “De Tuinderij”. Door een van
de partijen werd ons een heerlijke taart
aangeboden.
Er is overleg geweest met Piet Vellekoop over de afgelopen 1,5 jaar
van de huurperiode. Hierover zijn geen schokkende
gebeurtenissen te melden. Het onderhoud aan een van de
steigers zal door de verhuurder worden aangepakt. De afspraak is
gemaakt dat wij in oktober 2015 weer zullen overleggen over de
huurperiode 2016/2019.
De bouwvergunning voor de Oosterleese brug is vorige week
afgegeven zodat met de aanvang van de werkzaamheden

begonnen kan worden. Wij hebben als vereniging aangegeven bij de
feestelijke opening in april/mei 2015 betrokken te willen zijn. Wij zijn
inmiddels in het bezit van de bouwtekening waarop te zien is dat er
over een breedte van 4,50 m een doorvaart-hoogte is van 1,80 m.
Goed overleg is er gevoerd met de gemeente Westland over het weer
op orde brengen van de opstelplaats voor de hijskranen na de
werkzaamheden voor de nieuwe brug in de Laan van
Adrichem.
Wij zijn aanwezig geweest bij een symposium in Maassluis over de
mogelijke opening van de historische Monstersesluis in de Noordvliet.
Tenslotte hebben wij de opnamecrew voor de opnamen van de film
“Onze Zon“ vorige week onze toiletgroep van de
winterkantine ter beschikking gesteld.
Dit was het halfjaarverslag van de voorzitter.
5 Zelfwerkzaamheid
Nog 3 ochtenden in 2014. Er is regelmatig gewerkt, hetzij
klussen, opruimen enz., waarvoor onze hartelijke dank.
Het rooster voor 2015 zal ik in Het Roerblad van december
laten opnemen. Ik probeer zo veel mogelijk de data van 2014 te
benaderen.
Een dringend verzoek: zet de datum wanneer je aan de beurt bent
direct in je agenda. Daarmee voorkom je verrassingen voor jezelf en
voor mij, zodat ik niet op het laatste moment een vervanger moet
oproepen. Daarnaast dient iemand die op de opgegeven datum niet
kan komen, zelf voor een vervanger te zorgen door bv. te ruilen. In
geval van ziekte probeer ik voor vervanging te zorgen.
Ik vermeld dit alles ook nog even in het volgende Roerblad.
Indien er leden zijn die niet op de lijst staan en tussen de
geplande zaterdagen wat willen doen aan onderhoud, stellen wij dat
zeer op prijs. Dit gebeurt nu ook regelmatig.
Een ander punt: ik wil graag minimaal 3 mensen hebben die
bereid zijn om bij toerbeurt op de ochtenden dat er gewerkt wordt, er
om 9.00 uur te zijn om de vrijwilligers aan te sturen en de klussen
voor te bereiden. Zij behoeven niet, mag wel, mee te werken. Met bv.
4 man ben je 3 of 4 keer aan de beurt in een jaar, bij ca. 15
zaterdagochtenden.
Op dit moment zijn dat Hein van der Laar en vaak is John Kreeft
aanwezig.
Ook was Kees Kornaat er regelmatig, maar die stopt er mee
gezien zijn drukke baan als voorzitter. Dus graag na de
vergadering even bij mij melden.

Met dank voor jullie inzet. Wim Verbeek.
6 Havenzaken
John vraagt wat vinden jullie van de toiletten, prima het ziet er keurig
uit.
Er zijn vakken gemaakt om de auto’s netjes neer te zetten.
In het halletje komt nieuwe vloerbedekking of vinyl.
Er is overleg geweest met de verhuurder, er komen nieuwe houten
steigers.
Het talud bij de brug is verkleind ondanks dat konden alle boten op
een paar grote na door Arco uit het water gehaald worden. U weet dat
het veel geld kost als Boekesteijn moet komen, wij
komen hierop terug. Allemaal die meegewerkt hebben met de berging
bedankt en ook Rob en Karin bedankt.

6a Compensatieplan

De voorzitter heeft via een PowerPointpresentatie laten zien hoe het
zou kunnen worden als er een stuk van de haven af moet en dan aan
de andere kant van de brug nieuwe steigers maken en een blokhut
bouwen op het landje van Van Adrichem.
Het ziet er keurig uit en er volgt applaus. Eind november gaat de
voorzitter het aanbieden aan de wethouder van gemeente Westland.

7 Evenementencommissie
Wanneer er een mail naar de leden moet gaat dit via Corine, die heeft
een actueel e-mailbestand van de leden.
12 december gaan we kerststukje maken, dat kost € 8,00.
19 december is het klaverjassen.
8 Redactiecommissie
In januari raken we een paar adverteerders kwijt, we zoeken
dus nieuwe adverteerders.
Jurjen Ypma wil misschien wel gaan adverteren.
9 Veiligheid
John wil Johan Brouwer bedanken voor alles wat hij het
afgelopen jaar gedaan heeft.
Adri wil een briefje aan de kantinedeur met de datum van een
bestuursvergadering.
Het hondenbeleid, de honden moeten kort aan de lijn gehouden
worden, er komt een proefperiode, anders zal er een
hondenverbod moeten komen.
De herhalingscursus Reanimatie is op 7 en 14 februari 2015.
10 Rondvraag en sluiting
Afrekenen van de consumpties alleen op zaterdag.
Jurjen wil via Esther een systeem bedenken om het kantinebeheer beter te laten verlopen.
De voorzitter vraagt met voorstellen te komen.
Corine wordt bedankt voor het regelen van de apparatuur die we
vanavond nodig hadden.
Er waren ongeveer 30 leden aanwezig.
De voorzitter sluit de vergadering en ieder krijgt nog een
consumptie.
Wil van Kester-Zwinkels, secretaris W.S.V.W.

Herhalingscursus Reanimatie met AED.
De herhalingscursus Reanimatie met AED is
gepland voor:
zaterdag 7 februari en
zaterdag 14 februari 2015
Laat even weten welke datum u het beste
uitkomt via de lijst in de winterkantine of per
telefoon of e-mail.
Om 1 uur starten we, breng uw certificaat mee, zodat
het direct bijgewerkt kan worden.
Wim van Schaik

Havenmeester
Na 16.00 uur (doordeweeks) en in
het weekend:
Wim van Schaik
06 18 37 47 95
0174 517845
wim1@kabelfoon.net

Zelfwerkzaamheid:
Inmiddels zijn de nodige werkzaamheden/klussen dit jaar
gedaan. Wij kunnen hierop met een goed gevoel terugkijken. Onze
hartelijke dank voor ieders inzet.
Op de meeste zaterdagochtenden kon volgens het rooster
worden gewerkt. Een enkele keer is een zaterdag vervallen
wegens het slechte weer of omdat er die morgen geen werk was. Dit
laatste kwam ook omdat er soms door een of meerdere mensen al
tussendoor het nodige werk is verricht. Dergelijke initiatieven juich ik
van harte toe.
Het rooster voor 2015 is in dit Roerblad opgenomen. Ik heb
geprobeerd zo veel mogelijk de data van 2014 te benaderen.
Een dringend verzoek: zet de datum wanneer je aan de beurt bent
direct in je agenda. Daarmee voorkom je verrassingen voor jezelf en
voor mij, zodat ik niet op het laatste moment een vervanger moet
oproepen. Daarnaast dient iemand die op de opgegeven datum niet
kan komen, zelf voor een vervanger te zorgen door bv. te ruilen. In
geval van ziekte probeer ik voor vervanging te zorgen.
Op de lijst heb ik een paar keer in plaats van een datum een
weeknummer vermeld. Op de najaarsvergadering van 5
november jl. deed iemand een suggestie om meer door de week te
werken in plaats van alleen op een zaterdag. Dit zou goed kunnen
passen bij leden die geen arbeidsverplichtingen meer hebben. Ook
zijn er soms leden die op zaterdag
scheidsrechter zijn of die hun kinderen naar hun sport willen
begeleiden. Ik vind inderdaad dat die mogelijkheid benut moet
worden. Het is daarbij van groot belang dat indien 2 mensen op een
bepaalde datum staan ingeroosterd, zij zelf tijdig met
elkaar overleggen op welke datum zij willen werken. Dit moet ook op
tijd aan mij worden doorgeven om te zien wat er gedaan moet
worden en of er dan iemand is om hen aan te sturen.
Indien er leden zijn die niet op de lijst staan en tussen de
geplande zaterdagen wat willen doen aan onderhoud, stellen wij dat
zeer op prijs. Dit gebeurt nu ook regelmatig.

Een ander punt: ik wil graag minimaal 3 mensen hebben * die bereid
zijn om bij toerbeurt op de ochtenden dat er gewerkt wordt, er om
9.00 uur te zijn om de vrijwilligers aan te sturen en de klussen voor
te bereiden. Zij behoeven niet, mag wel, mee te werken. Met bv. 4
man ben je 3 of 4 keer aan de beurt in een jaar. Voor 2015 staan 14
zaterdagochtenden in het
rooster. Het kan voorkomen dat er werk gedaan moet worden, zoals
onderhoud steigers, waarbij mogelijk een extra ochtend wordt
ingepland.
* Op dit moment zijn dat Hein van der Laar en vaak is John Kreeft
aanwezig.
Ook was Kees Kornaat er regelmatig, maar die stopt er mee gezien
zijn drukke werk als voorzitter.
Dus, hierbij een dringende oproep: meldt u aan bij mij, zodat
ik een groep kan maken van 4 personen die de vrijwilligers op
de zaterdagen - bij toerbeurt- kan aansturen.
Reageren graag per mail. Mijn voorkeur gaat uit naar leden die niet
op de lijst staan maar zich op die manier verdienstelijk willen maken
door het werk voor te bereiden en de vrijwilligers aan te sturen.
Tot slot: wilt u controleren of uw telefoonnummer (nog) klopt. Zo
nee, graag aan mij doorgeven.
Heeft u inmiddels internet of een ander e-mail adres, eveneens aan
mij doorgeven, zodat ik de gegevens weer kan doorspelen aan onze
administratie.
Met dank.
Wim Verbeek

“Rooster, werken aan onze haven”
Het is steeds van 9.00 uur tot ca. 12.30 uur.

Datum
4-4-2015
4-4-2015
18-4-2015
week 16
2-5-2015
2-5-2015
16-5-2015
16-5-2015
30-5-2015
31-5-2014
week 24
13-6-2015
27-6-2015
27-6-2015

Naam
Tel.nr.
R. Busscher
06-24686969
L. Boekestijn
06-25486491
A. Boers
06-36031601
E. Valstar
06in overleg
51916842
R. Kroon
06-53908625
D. Pronk
06-38004821
B. Noordam
06-53322451
J. Ypma
06-52358151
P. Smallegange
06-22514860
M. Vermeer
0174-293060
H. Vollebregt 06in overleg
13769451
J. Looyen
06-33167451
J. de Bruin
0174-516560
J. Vreugdenhil
06-28530920

VAKANTIEPERIODE
29-8-2015
29-8-2015
12-9-2015
12-9-2015
26-9-2015
26-9-2015
10-10-2015
Week 41
24-10-2015
24-10-2015
7-11-2015
7-11-2015
21-11-2015
21-11-2015

A. van Veldhoven
V. Cornelisse
R. Harteveld
J.M.A. van Dop
R. Bijl
M.A. Dukker
J. van
Konijnenburg
L.M.W. Krijger
M. Solleveld
P. Zuidgeest
A. Dijkxhoorn
F. v.d.Meer
M.C. v.
Veldhoven
P. van Wamelen

06-51647457
06-53915415
0174-515777
06-21810556
06-10883535
0174-510272
06- 53986051
0174-629286
06-20592871
0174-627732
010-4665181
06-21217082
0174-515950
06-55943586

Kerststukje maken vrijdag 12 december 2014.
Vrijdag, na de storm met vele rukwinden, kwamen 20
dames in de sfeervolle winterkantine met versierde
kerstboom en kerstmuziek, veilig binnen! Goed verzorgd zag de
kantine eruit met z’n vele lichtjes en voorzien van kerstgroen,
schalen dennenappels en kerstsneeuw!
Allemaal hadden ze er zin in! Iedereen zocht een plekkie en we
kregen koffie met cake.
Nou, nou, wat een gekakel en gelach, wat was het
knotsgezellig zo met z’n allen, jong en oud, gaat altijd
prima samen.
We hebben echt genoten, eigenlijk voor herhaling vatbaar toch?
De jubileumcommissie heeft deze avond goed voorbereid en zoals
ieder kon zien, ging ieder trots en wel, met zo’n mooi kerststuk
naar huis (geen paasstuk!).
Nog even nagepraat, opgeruimd en een borreltje
gedronken.
Het was bijzonder gezellig en ieder dank voor z’n komst!

De puntjes op de i.
Nu een deel van de boten weer op de bokken rust is het tijd voor
het onderhoud. Omdat een deel van het
gereedschap in de container is opgeborgen zal de
container worden geopend. Het gebeurt regelmatig dat aan het
eind van de middag blijkt dat de container niet is afgesloten. Wil
de persoon die de container heeft geopend deze ook afsluiten voor
hij vertrekt?
Dat is de enige manier om te voorkomen dat de deur open blijft
staan. Een puntje van aandacht dus.
De afgelopen tijd komt het regelmatig voor dat er auto’s over het
hele terrein verspreid staan. Het is vast nog wel bekend dat de
auto’s zo veel mogelijk vooraan geparkeerd moeten worden.
Lossen en laden is geen probleem, dat mag altijd.
Tenslotte nog even het rookbeleid. Dit geldt voor iedereen. Roken
kan in het voorportaal. In elk restaurant en kroeg is het ook
verboden. Daar rookt men toch ook niet aan tafel? Ik weet dat het
vervelend is maar toch ………………. Nu er nieuwe vloerbedekking is
gelegd wil je nergens anders meer zitten.
Ik wens iedereen hele
prettige feestdagen, een
goede jaarwisseling en voor
degenen die het betreft een
hele fijne vakantie.
John

Van de ledenadministratie December 2014

Nieuwe leden:
K. Brouwer Rijswijk
Uitgeschreven leden:
A. Koole
De Lier
J. Taal
Den Haag
B. Valk
Delft
G. de Jong
Den Haag
M. v. Ardenne ‘s-Gravenzande
Uitgeschreven hellingdonateurs:
E. Knijnenburg
De Lier
D. Geleijnse
Den Haag
J. Kleij
Den Haag
W. Gaal
Den Haag
Penningmeester Joke Tel 0174514029 of
e-mail jokekroonen@kabelfoon.nl
Wilt u als u een nieuw e-mailadres heeft dat aan mij
doorgeven, zodat u via de mail op de hoogte wordt
gehouden, nog steeds krijg ik veel mails
terug waarvan het e-mailadres niet meer klopt.
U kunt de deelname van de activiteiten
overmaken naar NL93RABO0135369835

Activiteitenkalender 2014:

19 december Kerstkaart– en spellenavond
3 januari 2015 Nieuwjaarsreceptie 2015
Alle nadere informatie vindt u in de speciale
Jubileumuitgave die u in januari heeft gekregen.
We hopen dat u in grote getale naar de activiteiten zult
komen!
Voor alle activiteiten kunt u zich opgeven bij Natasja.
De kleine bijdragen die u betaalt, kunt u overmaken op IBANnummer NL93RABO0135369835 t.n.v. WSVW met
vermelding van uw naam en welke activiteit.
Groetjes van uw activiteitenteam!
Natasja en Esther
06 24 64 34 45 (na 19.30 uur)
E-mail: natasja457@hotmail.com

