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Ridders gevraagd!
Dit jaar wil WSVW meevaren met de gondelvaart in de Lierse
feestweek. We hebben van meneer de Bruijn een grote schuit kunnen
lenen en deze zal in de feestweek opgetuigd worden als kasteel met
een woeste draak voor op de punt. Nu hebben we
al een paar stoere drakenridders gevonden maar
nog een beetje te weinig om de boot te
verdedigen. Zin om mee te varen of zin om mee
te helpen met de voorbereidingen. Laat het ons
weten op christine366@hotmail.com of bel
0611390856.
Groetjes, Christine.

Van de voorzitter
Hoewel we nu al in het begin van juni zitten, zouden we bijna de
activiteiten van de hellingploeg vergeten, die er toch maar weer voor
gezorgd heeft dat de tewaterzetting op 8 april van onze boten weer
vlekkeloos is verlopen. De praktijkproef met de heftruck is meer dan
geslaagd: er werden op deze manier ca 15 lichtere boten
probleemloos tewater gezet, wat duidelijk merkbaar was op de
eindafrekening van het kraanbedrijf. Als bij de volgende
winterberging de lichtere boten nog beter bereikbaar worden
opgesteld valt er nog meer te winnen.
Op de druk bezochte Algemene Ledenvergadering van 5 april kwamen
tal van zaken aan de orde: De ingestelde kascommisie constateerde
bij de kascontrole dat het geheel voldeed aan de gestelde eisen en de
penningmeester kreeg decharge. Ook werd melding gemaakt van de
ontwikkelingen rond de Oostelijke Randweg met gevolgen voor onze
vereniging. Ruud Cybulski werd door de vergadering als bestuurslid
gekozen. Ruud zal zich bezighouden met zaken als Arbo, milieu en
verzekeringen. (Zie ook het volledige verslag in dit blad).
Verheugend is dat wij de laatste maanden weer een aantal nieuwe
leden in de vereniging mochten verwelkomen. Nieuwe gezichten op
de haven zijn altijd goed voor de vereniging. De graadmeter voor een
ligplaats in de haven is de wachtlijst, die momenteel zo rond de
twintig wachtenden telt. Eventuele extra plaatsen in de toekomstige
compensatiehaven zouden hierin enige verlichting kunnen brengen
(Wishful thinking).
De openingstocht was er een van veel lol en plezier, door de dames
Patricia en Jannette perfect georganiseerd met een overvloed van
hapjes en drankjes. De feestvreugde werd nog vergroot toen wij
onderweg op de boot van Cees Verhoog de openingsvloot van
Kwintsheul tot tweemaal toe tegenkwamen. Als iedereen de ander
respecteert kan er heel veel op het water.

De vierde Westlandse Sloepentocht die op zaterdag 3 juni in
samenwerking met wsv “De Bommeer“ werd gehouden brak alle
records. Met een vloot van ruim twintig sloepen werd het rondje
Schipluiden, Den Hoorn, Delft naar het Westland via ‘t Haantje
gevaren. Er werd een lunchstop gehouden in de Zuidkolk in Delft
waar op speciaal verzoek kaderuimte voor de vloot gereserveerd was.
Kortom een spectaculaire dag.
Op donderdag 15 juni vindt de officiële opening plaats van de
vaarroute over de Reijnerwatering en Strijp, de vaarweg die het
Westland met Den Haag verbindt. Maximale doorvaarthoogte 1,35 m.
Voor de openstelling van deze vaarroute om een rondje Rijswijk te
kunnen varen is jarenlang door ons gelobbyd.
Tenslotte wordt er door ons bestuurslid Christine Boekestijn in het
diepste geheim gewerkt aan de verenigingsboot voor de Lierse
Gondelvaart in Augustus.
U ziet het: ondanks dat de zomermaanden bestuurlijk niet de
moeilijkste zijn, vinden en vonden er tal van activiteiten op en rond
onze vereniging plaats.
Ik wens u een goede zomer met veel vaarplezier toe.
Met vriendelijke groet, Kees Kornaat

Vriendelijk verzoek van de havenmeester:
Onderstaand formulier graag inleveren als u met uw boot voor
langere tijd afwezig bent. U kunt natuurlijk ook e-mailen. Mocht u
eerder dan verwacht terugkomen dan graag even bellen met de
havenmeester.
MELDING VAN AFWEZIGHEID
Naam schip…………………………………………..

Naam eigenaar……………………………………..
Datum vertrek……………………………………...
Datum terugkomst………………………………..
Ligplaats = steigernr.……………………………
Opmerking:
In te leveren bij de havenmeester.

Havenmeester
Wim van Schaik
Na 16.30 uur (doordeweeks) en in het
weekend:
06 18 37 47 95
0174 517845
wim1@kabelfoon.net

Uitnodiging
Zaterdag 2 september wordt weer de jaarlijkse ledenbbq
georganiseerd. Vanaf 16 uur bent u van harte welkom op de Laan
van Adrichem bij de zomerkantine. Graag willen we weten wie er
allemaal komt zodat we genoeg eten en drinken kunnen inslaan. U
kunt zich inschrijven op de lijst in de zomerkantine of door een
mailtje te sturen naar christine366@hotmail.com. U kunt ook
bellen met 0611390856.
Voor de kinderen tot 12 jaar hebben we een springkussen en ook
wat lekkere barbecuehapjes. Zij betalen 5 euro voor deze middag.
De kosten voor volwassenen zijn 10 euro per persoon. U kunt zich
inschrijven tot 26 augustus.
Groetjes van de organisatie

De Meerpen
.

Mogge, bedankt voor de Meerpen Jurjen.
Ik ben Jeroen van de Laar, 38 jaar en woon in
het o zo mooie Maasdijk. Ik ben opgegroeid in
De Lier, tot m'n achtste op de tuin en daarna
toen pa stopte in de Doys vd Doesstraat. Daar
moesten de buren in die straat erg aan
wennen. Met m'n twee oudere broers haalden we vaak rottigheid uit.
Op m'n vijftiende ben ik bij een loodgieter in Naaldwijk gaan werken
(C. van Paassen), daar werkte Jurjen Ypma ook. Dat was een barre
tijd! Ik moest het vak natuurlijk nog leren, maar Jurjen had een hoop
geduld. Op m'n negentiende ging ik bij loodgietersbedrijf F. Damen
werken en een paar jaar later kwam m'n broer Ted daar ook werken.
Toen ik 29 was zei ik tegen m'n broer:"Wat dacht je ervan als we
voor ons eigen gaan beginnen?" En 1 januari 2009 was Van de Laar
loodgieters een feit. In 2010 hebben we een bedrijfshal op het
Honderdland gekocht en tot op de dag van vandaag heb ik er geen
spijt van gehad om eigen ondernemer te zijn.

In 2006 is m'n zoon Luuk geboren en drie jaar later in 2009 m'n
dochter Daphne. Ongeveer 2,5 jaar geleden ben ik na 11 jaar
huwelijk gescheiden. Dat was allemaal niet zo leuk, maar ik kwam er
achter dat het tij gauw kan keren. Ik kwam al snel Kristel tegen en
sinds kort wonen we samen. Kristel heeft twee kinderen, Mirte en
Jens en dat geeft een hoop gezelligheid zo met z’n zessen

Sinds een paar jaar ben ik lid van de jachthaven. Ik ben met varen
opgegroeid. Al van kinds af aan met m'n ouders mee door heel
Nederland, dat waren altijd leuke vakanties. Later heb ik ook nog een
paar jaar bij de waterscouting in De Lier gezeten.
Op m'n twintigste kocht ik een boot, 4,5 meter lang en 25 pk en in de
afgelopen jaren heb ik denk elk slootje in ‘t
Westland wel gezien. Een paar jaar geleden heb ik
weer een verse boot gekocht. Vorig jaar heb ik
helaas niet gevaren, te druk met andere dingen
gehad. Maar dit jaar heb ik hem vlak voor de
Hemelvaart in het water gelegd en we zijn heerlijk
naar de Foppenplas gevaren en op visite gegaan bij
de club van de jachthaven, die daar het Hemelvaartsweekend
doorbrachten
Ik geef de meerpen door
aan Arie Boekestijn en
mooi vaarseizoen
Groeten,
Jeroen van de Laar

Kokkie Kombuis
Bonenschotel met gehakt en perzik
Ingredienten: 1 potje witte bonen, 1 blikje perzikschijfjes, 1 ui,1
eetlepel olie, 100 gram sperziebonen, 150 gram rundergehakt, 3
eetlepels ketjap manis, 2 theelepels sambal, zout, peper.
BEREIDEN: Sperziebonen in ongeveer 4 minuten net gaar koken en
afgieten. Witte bonen in vergiet onder koud stromend water
afspoelen, en laten uitlekken. Perzikschijfjes ook laten uitlekken
(siroop wordt niet gebruikt). Ui pellen en snipperen. In een braadpan
de olie verhitten. Ui ongeveer 3 minuten zachtjes bakken. Gehakt aan
ui toevoegen en in ongeveer 6 minuten al omscheppende met een
vork rul en net gaar bakken. Ketjap manis, sambal, witte bonen, en
sperziebonen door gehakt mengsel scheppen. In ongeveer 5 minuten
door en door heet laten worden, af en toe door roeren. Perzikschijfjes
erdoor scheppen en op smaak brengen met peper en zout. Met deksel
op de pan nog ongeveer 1 minuut laten staan. Over 2 borden
verdelen en direct opdienen.
Eet smakelijk!!
Groeten van de moeder van Leo B.

Rooster zelfwerkzaamheid 2017

24 juni
8 juli
26 aug.
9 sept.
23 sept.
7 okt.
21 okt.
4 nov.
18 nov.
2 dec.
17 juni
24 juni
1 juli
8 juli
15 juli
22 juli
29 juli
5 aug.
12 aug.
19 aug.
26 aug.
2 sept.
9 sept.
16 sept.
23 sept.
30 sept.
7 okt.
14 okt.

Coördinator René Duivesteijn
Tel.: 06-28441893
E-mail: duifje64@kpnmail.nl
Peter Oord, J. van Dop
D.Schildmeijer, M.Grootscholten
Vincent Cornelisse
Ton v Veldhoven, Rokus Harteveld
Ron Bijl, Marcel Dukker
Jaap v Konijnenburg, Cor vd Sar
H. vd Hoeven, Martin Solleveld, P. Zuidgeest
Peet Smit
Marcel v. Veldhoven, Ewout Valstar
Jacques van Geest, Joop v.d. Valk
Rooster kantinedienst
Marcel Dukker
Jan Looijen
Martin Solleveld
Johan Brouwer
Jan Vreugdenhil
Patricia Arkesteijn
Ton van Veldhoven
Arie van Vliet
Gerda Hilgerson
Anil Sommandas
Carolien Valstar
Mevr. Krijgsman
Jaap van Konijnenburg
Joan vd Ende
Leo Boekestijn
Peet Rodenburg
Berging Karin en Adri

Weekje aan de fop
Begin van het jaar werden de plannen al gemaakt: als het goed weer is gaan
we naar de foppenplas met Hemelvaart. Toen de startdatum naderde was
het weer niet helemaal verkeerd. Toen werden de boten klaargemaakt voor
vertrek. Ikzelf was wat laat met de boot inladen. Irene liep regelmatig te
zeuren: "gaat nu de spullen naar de boot brengen anders red je het niet op
tijd". En ik zei: "het kom wel, zoveel is het niet". Wim en Corine vertrokken
zondagochtend naar de fop en wij zouden maandagochtend gaan, maar ja
het werd zondag aardig weer en toen ging het bij ons ook kriebelen. Gauw
zondagochtend de eerste vracht naar de boot gebracht en ‘s middags de
tweede vracht, de boot stond vol met tassen. Ik heb toen de koelkast gevuld
en Irene was in de boot bezig. Na overleg zijn we ’s middags toch vertrokken
naar de fop. Irene heeft toen onder het varen de tassen geleegd.
Om zes uur kwamen wij ook op de fop aan, we sloten aan achter Wim en
Corine. De stoelen en tafels werden uitgeladen. Er stond wel wat wind. Ik
had zondagochtend nog gauw een partytent gehaald, want dan heb je ’n
plekje om uit de zon te zitten. Voor de partytent hadden we ook wanden
gekocht, deze hebben we er voor de wind in geplakt. Maar ’s avonds ging
het harder waaien, toen hebben we extra ankers aan de tent gezet, anders
zou deze weg waaien. Wim had ’s middags al een stuk grasveld
eendenstrontvrij gemaakt, Irene heeft de taak op zich genomen om nog een
stuk strontvrij te maken.
Na het avondeten werden we
opgevreten door heel veel kleine
muggen. Zelf had ik alleen jeuk maar
Irene, Wim en Corine werden veel
geprikt. Toen zijn we maar vroeg naar
bed gegaan en de volgende ochtend
was het zichtbaar wat de muggen
hadden aangericht: Irene, Wim en
Corine zaten onder de blaasjes. ’s
Morgens bij het boodschappen doen
werd gezocht naar smeerseltjes om de
jeuk tegen te gaan.
Maandag kwamen er drie boten bij:
Hein, Els, Teun, Adri, Leo en Erna. Na
dat ze gezeteld waren gingen we
allemaal ons eigen avondmaal maken
en daarna gingen de bananen op het vuur. Toen ze klaar waren gingen de
amaretto en de slagroom erop en ze waren zo heerlijk dat de vingers erbij
werden afgelikt.

.

Dinsdag en woensdag waren rustige dagen. Er werd gevist, gefietst en
gezond, het weer werd langzaam beter maar gelukkig was er wel wat wind.
Donderdag kwamen er nog drie boten bij: Rob, Karin, Jurjen, Esther, Arie en
Christine en ‘s middags appten Richard en Marja dat ze even langs kwamen.
Ze vroegen of we nog wat nodig hadden en er werd direct terug geappt voor
aardbeien en slagroom. Vrijdag kwamen John, Jantine, Piet en Tonnie
(ouders van Esther) langs en zaterdag is de verjaardag van Jurjen zijn zoon
gevierd. Volgens ons had Jurjen een toverkoelkast aan boord want er bleven
lekkere dingen uit de koelkast komen. We werden enorm verwend. Zondag
hebben we de spullen weer ingeladen en zijn we voldaan en lekker gebruind
naar huis gegaan.

Nico Bol

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Watersportverenging Westland op woensdag 5 april 2017 bij
het Anker, W.J. Baron van Gentplein 31, De lier.

1.Opening en agenda en ingekomen stukken
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen van harte
welkom. Een speciaal welkom is er voor de aanwezige erele-den Henk
Krijgsman en Joke Kroonen.
2.Notulen Algemene Ledenvergadering van 2 november 2016 In de notulen
van de vorige vergadering was sprake van de komst van twee bruggen bij
Sjors Jansen. Hein van de Laar vraagt waar die toe leiden, want die bruggen
zijn nergens op aangesloten. Kees zegt dat de fietspaden nog moeten
worden aangelegd. De notulen worden goedgekeurd.
3. Financiën (De penningmeester geeft toelichting) De jaarrekening en de
begroting liggen op de tafels. Het jaar 2016 is afgesloten met een positief
saldo. Er is onderaan wel een reservering opgenomen omdat de rekening
van Arco van der Lingen van de berging in oktober 2016 nog niet binnen
was. Door de komst van de Oosterbrug is nog niet duidelijk welke kosten in
2017 op ons af gaan komen. Daarom is het lastig een begroting op te
stellen.
-Verslag Kascommissie: De kascontrole is dit jaar gedaan door Johan
Brouwer en Natasja Vlamings. Kascontrolevoorzitter Natasja meldt dat de
boekhouding aan alle eisen voldoet.
-Besluit ledenvergadering over de jaarrekening De ledenvergadering keurt
de jaarrekening goed.
- Benoeming Kascommissie Johan Brouwer is volgend jaar voorzitter van de
kascommissie en Jeannette van Veldhoven meldt zich aan als nieuw lid.

4. Halfjaarverslag van de secretaris
-Het bestuur was samengesteld uit de volgende leden: Kees Kornaat,
Voorzitter, Erna Boekestijn-Spierings, Secretaris, Corine van Schaik,
Penningmeester, John Kreeft, Algemeen Bestuurslid, Christine Boekestijn,
Algemeen Bestuurslid
-Het bestuur heeft het afgelopen half jaar zes keer regulier vergaderd en
drie keer extra in verband met de verlenging van het huurcontract met de
erven Monna en de gesprekken die zijn gevoerd met de gemeente over de
toekomst van de haven.
-In april is het huurcontract voor onze haven met 1 jaar verlengd tot april
2017. Er zijn gesprekken gevoerd met de verhuurder en de huur zal
verlengd worden tot oktober 2017 in afwachting van de ontwikke-lingen
rondom de Oostelijke randweg. In oktober 2017 zal opnieuw bekeken
worden of de huur verlengd kan worden tot april 2018.
-Kees en John zitten in de klankbordgroep Oostelijke Randweg. Daarin
hebben zij al veel verbeterpunten aan kunnen dragen in het belang van de
vereniging. De voorzitter zal daar straks op terugkomen in zijn
halfjaarverslag.
-Het Roerblad is sinds begin september 2016 in kleur uitgevoerd. Ook de
nummers van december en maart waren in kleur. Dank voor alle
enthousiaste reacties en de ingeleverde kopij. Graag wil ik u allemaal
oproepen om ook voor de volgende nummers kopij in te leveren. -Op 9
december en op 24 maart zijn er door Jan en Lenie Torenstra gezellige
kaart- en spelletjesavonden verzorgd, die goed bezocht werden. Dank voor
de enthousiaste organisatie en de heerlijke hapjes.
-Op 7 januari was het gezellig druk tijdens de Nieuwjaarsreceptie in de
winterkantine. Ook daar was de verzorging uitstekend geregeld door Rob en
Karin van Kantinebeheer. -Op 18 februari en 4 maart zijn er weer AEDcursussen geweest, waar veel leden zich voor hadden opgegeven. Deze keer
was er ook aandacht voor andere facetten van de EHBO, onder andere hoe
te handelen bij brandwonden, hoe je een beroerte kunt herkennen en wat te
doen bij verslikking. -Het bestuur heeft naarstig gezocht naar nieuwe
bestuursleden. Vanaf januari heeft kandidaat bestuurslid Ruud Cybulski
meegekeken bij de bestuursvergaderingen. Bij punt 9 van deze algemene
ledenver-gadering zal blijken of hij ook daadwerkelijk zitting kan nemen in
het bestuur. Mocht u zelf een bestuursfunctie willen vervullen dan kunt u
zich melden tot de voorzitter. Vanwege al het werk dat op ons afkomt
hebben we nog een mannelijk bestuurslid nodig. John Kreeft heeft
aangegeven in verband met zijn gezondheidstoestand geen volledige termijn
te kunnen toezeggen maar per jaar te willen bekijken of hij doorgaat als
bestuurslid.

-Voor de zelfwerkzaamheid is een coördinator gevonden. René Duives-teijn
zal de aansturing van de werkzaamheden verzorgen, waarvoor dank.
-Voor de denktank, die het bestuur gaat ondersteunen bij projecten zoals
bijvoorbeeld de bouw van een nieuw clubhuis, hebben Jeroen van de Laar,
Jurjen Ypma en Jaco van Beusichem zich aangemeld. Dank jullie wel. Deze
denktank komt in actie zodra projecten zich aandienen.
-Beste mensen, zoals jullie in mijn verhaal gehoord hebben zijn er heel veel
leden die onze vereniging ondersteunen. Sommigen doen dat geruisloos het
hele jaar door, anderen vallen iets meer op doordat ze bijvoorbeeld een
activiteit organiseren. Maar er is één belangrijke overeenkomst: ze doen het
belangeloos voor onze vereniging en dus voor ons allemaal. Graag een
applaus voor jezelf en voor de andere vrijwilligers.
5. Halfjaarverslag van de voorzitter
De activiteiten van de afgelopen periode waren voornamelijk gericht op het
onderhouden van de externe contacten in het belang van de vereniging.
Buitenspelen dus.
Hoogheemraadschap Delfland: Het proefproject varen door de
Reijnerwatering / Strijp gaat 15 juni van start. Dit is de beloning van
jarenlang lobbyen van onze vereniging om deze vaarroute van en naar Den
Haag voor kleine boten met een doorvaarthoogte van maximaal 1,35 m
mogelijk te maken. In verband met smalle passages in de route wordt
eenrichtingsverkeer ingesteld. Er gaat tegen de klok in gevaren worden, dus
van Westland via Delft naar Den Haag en weer naar Westland. Om de
waternatuur te sparen geldt er een gesloten periode van 15 april tot 15 juni.
Na twee seizoenen zullen er metingen gedaan worden of het varen een
negatieve invloed gehad heeft op de fauna en flora in dit water. Mogelijk
komen er dan aanpassingen of een versoepeling van deze maatregel.
Fondsen: Wij hebben een pre-sentatie gegeven bij diverse fondsen in de
regio zoals Loswal de Bon-nen, Fonds Westland en het Rabo-innovatiefonds
met het doel infor-matie in te winnen over de mogelijkheid
verenigingsinvesteringen deels gesubsidieerd te krijgen. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan de aan-schaf van een hydraulische botenwagen en
standaardbokken. Helaas richten deze fondsen zich meer op sociale en
culturele activiteiten, dus niet op bouten en moeren. Onderzocht wordt wat
de subsidiemogelijk-heden bij de gemeente Westland zijn voor
verenigingsinvesteringen in sportaccommodaties.

Waterplatform Delft: Wij kregen van hen de mededeling dat er medio dit
seizoen lange aanlegsteigers zullen komen bij het Centraal Station in Delft.
Tevens komen er aanlegsteigers bij de Bonte Haas en de mini camping langs
de Zweth.
De twee bruggen ter hoogte van Sjors Jansen in de Zweth zijn inmid-dels
opgeleverd. Met enige voorzichtigheid leveren deze geen proble-men op voor
de scheepvaart. Wel is het weer even wennen aan de stalen constructies in
de vrije natuur. Deze bruggen vormen het sluit-stuk van het project
Zwethzone in Midden Delfland.
Het overleg met de Erven Monna over de verlenging van het huurcon-tract
tot april 2018 verwachten wij volgende week te kunnen afron-den.
Verhoging met de inflatiecorrectie 2016. Dat is 0,32 % en dat betekent een
verhoging met 72 euro.
6. Stand van zaken Oostelijke Randweg en Oosterbrug
De voorzitter vertelt dat er nog niets te vertellen is omdat de
onderhandelingen tussen de gemeente en de grondeigenaren van het tracé
Oostelijke Randweg nog niet zijn afgerond. Die spelen zich af boven onze
hoofden en daar hebben wij geen invloed op. Als er geen overeenstemming
wordt bereikt kan er een onteigeningsprocedure gestart moeten worden. Het
kan zijn dat we dus de komende jaren nog in de huidige kantines kunnen
blijven en dat de steigers nog niet weg hoeven. Johan Brouwer vraagt hoe
lang een eventuele onteigeningsprocedure duurt. De voorzitter zegt dat dat
zomaar anderhalf jaar kan duren. Wellicht moet er ergens het komende jaar
een extra ALV bijeen geroepen worden als er plotseling belangrijke
beslissingen genomen zouden moeten worden over onze toekomst.
Joke Kroonen vraagt of het zou kunnen zijn dat we in de toekomst met twee
verschillende verhuurders te maken krijgen. De voorzitter zegt dat dat zou
kunnen maar dat dit niet waarschijnlijk is.
Johan Brouwer vraagt aan de voorzitter of hij al een bod heeft gedaan om
het perceel te kopen. Hilariteit alom.
7. Havenzaken/zelfwerkzaamheid
John vertelt dat er vaste regels zijn betreffende het schuren van de boten:
de laatste vier weken voor de grote boten het water in gaan mag er niet eer
droog geschuurd worden om schade aan boten die in de lak gaan te
voorkomen. Alleen natschuren is toegestaan, dus ook niet droogschuren met
afzuiging.

Afgelopen zaterdag 1 april zijn er al een aantal kleine boten te water gelaten
met behulp van de heftruck. John en Quinten zijn daar zeer tevreden over,
dus ook in de toekomst kunnen we dat blijven doen.
René Duivesteijn vraagt of het beter georganiseerd kan worden aangezien de
boten nu overal vandaan gehaald moesten worden en over andere boten
getild moesten worden. John zegt dat ze volgend jaar oktober al rekening
houden met waar de kleine boten komen te staan zodat ze er dan
makkelijker bij kunnen.
Wil van Kester vraagt hoeveel boten er al in het water zijn gelegd met de
heftruck. Dat zijn er 14. Joke Kroonen vraagt wie die heftruck dan besturen.
John zegt dat bij deze berging alleen Arie Boekestijn en Wim van Schaik de
heftruck gebruikt hebben omdat zij een geldig heftruck-bewijs hebben en
dagelijks met een heftruck werken. Ook andere mensen met een
heftruckcertificaat mogen de heftruck besturen.
Afgelopen week stond, net als al enkele malen eerder, de container-deur
open terwijl er niemand in de container was. Dat mag niet. Na gebruik moet
de deur direct weer op slot. De komende tijd gelieve daar beter op te letten
om te voorkomen dat er gereedschappen en dergelijke gestolen worden.
8. Wie zetten we in het zonnetje en wie viert een jubileum
Er worden weer een aantal mensen op enthousiaste wijze in het zonnetje
gezet door Adri van Oudheusden. Er is een bloemetje voor Arie Boekestijn en
Wim van Schaik voor al hun vrijwilligerswerk voor de haven van de
afgelopen maanden. Nico Bol krijgt een ruiker omdat hij zoveel heeft gedaan
aan de helling. Piet Volkering krijgt een boeketje als dank voor alle jaren
berging en het maken van het schuurtje en Natasja Vlamings wordt met
bloemen bedankt voor haar werk in de kascommissie. Voor Henk Krijgsman
zijn er bloemen als dank voor het alle jaren helpen met het slepen van de
boten tijdens de berging. Nu mag hij van zijn pensioen genieten. Piet
Volkering wordt nogmaals naar voren geroepen en nu met zijn vrouw
vanwege hun 25-jarig jubileum. Piet krijgt de onderscheiding opgespeld en
zijn vrouw ontvangt een bos bloemen. Na al deze uitreikingen vertrekt Adri
weer naar haar zitplaats maar ze moet direct weer terug komen. Voor haar is
er een prachtige heksenbezem, opgemaakt met bloemen, vanwege haar
nimmer aflatende inzet als interieurverzorgster. Jarenlang heeft zij de
toiletten en de kantine schoongehouden en daar wordt zij op deze manier
voor bedankt. Nu is het ook voor Adri tijd om met pensioen te gaan.

Het onderhoud van de kantine en toiletten zal nu deel uit gaan maken van
de kantinedienst. Bij elk corvee zal er een uurtje moeten worden
schoongemaakt. Rob Kuijt zal die werkzaamheden aansturen.
9. Bestuursverkiezing
Het bestuur stelt voor Ruud Cybulski in het bestuur op te nemen. Er hebben
zich geen tegenkandidaten gemeld. Ruud stelt zich kort voor. Er komen geen
bezwaren uit de zaal en hij wordt door de aanwezige leden gekozen tot
algemeen bestuurslid en vice-voorzitter. Daarna neemt hij plaats achter de
bestuurstafel.
10. Rondvraag
Joke Kroonen vraagt: Loswal de Bonnen heeft in het verleden toch ook
watersportvereniging Bommeer gesponsord? Kees zegt dat dit een ander
fonds was, namelijk het Fonds Schiedam-Vlaardingen. In het Westland doet
dit fonds niets. De zusterorganisatie Fonds Westland staat los van SchiedamVlaardingen en richt zich alleen op culturele en sociale activiteiten.
Quinten Bril vraagt nog aandacht voor het volgende: aanstaande zaterdag
tijdens de berging gelieve kinderen en huisdieren thuis te laten. Auto's
kunnen niet op het terrein geparkeerd worden en al om 7 uur beginnen we.
Koos Langelaan vraagt hoe het met de BTW zit en of de prijs wel met 21%
moest stijgen. John legt uit hoe de BTW werkt. Hij heeft aangegeven dat
uitsluitend omzetbelasting kan worden teruggevraagd die ook in rekening is
gebracht en die bovendien betrekking heeft op belaste prestaties (in ons
geval betreft het liggeld in de haven en op de kant inclusief bergingskosten).
Johan Brouwer vraagt of er in de toekomst geld van de BTW terug zal
kunnen komen naar de leden. De terug te vorderen BTW zal heel laag zijn
dus het is nu nog niet duidelijk of in de toekomst het liggeld weer goedkoper
kan worden of dat er geld terug betaald zal kunnen worden. We maken er in
ieder geval geen winst op als vereniging.
11. Sluiting
Om 20.37 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt allen voor hun
aanwezigheid.

Opening Vaarseizoen
Zaterdag 20 mei: Opening Vaarseizoen 2017 staat er in de agenda.
Hoezo opening?? De boten liggen al 6 weken in het water … Maar een
feestje hoort een naam te hebben, dus … “Opening Vaarseizoen”
We werden op een zonovergoten terras ontvangen met een heerlijk
kopje koffie. Verzorgd door onze Rob. Na de openings-toespraak van
onze voorzitter Kees kon het officiële gedeelte beginnen. De vlaggen
hijsen door de toppers van deze dag: Jeannet en Patricia. Geweldig
gedaan dames.
Daarna in de boot van Kees Verhoog. Gezellig met z’n allen een
verrassingstochtje maken. We gingen richting De Lier. Voor
sommigen van ons toch de eerste keer die kant op. Leuk om te zien
hoe men woont in De Lier, zo aan het water. Gelijk twee adresjes
gescoord voor een koffie pauze en meer. Toch? Wim en Corine? Adri
en Teun? Hahaha…
De eerste pauze was bij Garage Niek. Een uitdaging. De boot was met
18 man toch iets zwaarder als normaal, dus bij de kant komen was
nog niet gemakkelijk. Met vereende krachten is het toch gelukt. Het
uitstappen leek wel een survival, maar de meesten van ons kwamen
toch van boord. Patricia zorgde voor koffie met een heerlijke
slagroomsoes. Lekker! Gelijk het “museum” van Niek bekeken. Heel
veel “Oh ja, weet je nog?” momenten. Leuk !
Tijd om te vertrekken. Schipper Kees had intussen de boot iets
dichter bij de kant gelegd, dus iedereen kon vrij simpel instap-pen.
Maar….. wat gebeurt als je met 18 man op een boot zit? Precies, lig je
vast. Dus de helft er weer uit. Dat hielp. Kees kon weg. De rest liep
een stukje richting De Lier om daar weer op te stappen. Toevallig lag
er een woonboot die te koop is. Ach, waarom niet even aanbellen en
van de nood een deugd maken. “Dag mevrouw, we moeten
opstappen op die boot. Mogen we dat via uw woonboot? Kunnen we
gelijk even een kijkje nemen. Misschien is het wel wat voor ons J”
“Dag mevrouw, bedankt. Nee, we nemen geen contact meer op. We
hebben besloten om de boot toch niet te kopen”

De verrassingstocht kon weer verder gaan langs de jachthaven, even
zwaaien naar de achterblijvers en weer varen richting Honselersdijk.
Halverwege komen we de waterpolitie tegen. Wat? Snelheidscontrole?
Drankcontrole? Nee, er waren er nog een paar die de Opening
Vaarseizoen vierden. De jeugd van Kwintsheul. Wij aan de kant. De
politie waarschuwde ons wel, misschien worden we nat. Hé, hallo. Wij
zijn wel wat gewend. En nog steeds jong! Een lange rij van 30
veilingschuiten vol met dansende jeugd en drank. Gezelligheid volop !
En wij natuurlijk mee dansen. Oké, ook met een drankje in de hand.
Halfuurtje later konden we de tocht weer vervolgen. De catering was
top verzorgd door de dames. Kaas en worst in overvloed. Bakjes
chips en nootjes. Voor iedereen een eigen bakje hahaha.
Ondertussen uiteraard genieten van het mooie weer.
Rustig varend, met hier en daar een “geintje” gingen we weer naar
De Lier. Onderweg ons afvragend wanneer we de “feestboten” weer
tegen zouden komen. Op onze boot was het uiteraard ook een
feestje, maar niet alles kan in “Het Roerblad”. ;) De jeugd uit
Kwintsheul en omstreken kwamen we inderdaad weer tegen. Ze
hadden aangemeerd, rijen dik. Uitdaging voor Kees om er langs te
gaan. Ondertussen natuurlijk weer gezellig mee dansen met de jeugd.
Kees had immers de boot stilgelegd. Dat dachten wij …. Nee, de bocht
was te kort genomen, dus….. Vastgelopen. Even een touwtje
overgooien naar de jongens van de boot die het dichtste bij lag.
Bedankt jongens voor het lostrekken. Top! Kees nam de bocht nu iets
ruimer, dus we kon-den weer verder. Leo nam het er intussen van en
filmde alles live voor Facebook. Het Westland kon gewoon mee
genieten.

Ondertussen raakten de hapjes op en de flessen leeg, goede redenen
om richting de jachthaven te gaan. Daar ging de dag gezellig verder.
Er was een bedankje voor Schipper Kees, die toch maar bereid is
geweest om ons rond te varen.
Rob zorgde voor de inwendige mens met heerlijke bitterballen,
gehaktballen en overige lekkernijen. Kortom, het was nog lang
onrustig in de jachthaven. Gelukkig hebben we de foto’s nog voor wie
het nog een keertje weer wil “herbeleven”.
Patricia en Jeannet: bedankt voor het organiseren.
Kees: bedankt voor het varen.
Alle overige deelnemers: bedankt voor de gezelligheid.
En Nico en Richard: hebben jullie goed opgelet? Volgend jaar zijn
jullie aan de beurt!!
Groetjes, Marja ten Kate

Verrassing!! Terugzien op de ledenvergadering
Op 5 april 2017 werd Adri zéér verrast. Ik werd letterlijk en
figuurlijk in het zonnetje gezet! Ik werd er sprakeloos en stil van
(en dat wil wat zeggen, red.). Super, super zo’n verrassing, ik was
hier niet mee bezig. Ik zet liever een ander in het zonnetje: onze
trouwe leden die een dankwoord ontvangen en een bloemetje.
Nee, krijg ik me daar toch een mooi en apart cadeau! Geen
woorden voor! Een heksenbezem gevuld met veel mooie gele
bloemen, paastakken, paaseieren etcetera! Gewoon te gek! Zó
mooi, ik was perplex.
Dankjewel Bestuur voor dit cadeau. Nu ik bedank jullie hartelijk
met al onze leden. Dank. Het vrijwilligerswerk dat ik vele jaren
verricht heb met het onderhouden van beide kantines was geheel
mijn ding: Poetsen, gezellig maken, schoonmaken, een praatje en
natuurlijk gelachen met de mannenbroeders en dames. Ik heb er
zelf van genoten. Altijd schone kleedjes, hahaha. Toppie!!
Al deze jaren waren voor mij super en ik heb het met liefde
gedaan. De haven is ook echt mijn ding: het gevoel van met en
voor elkaar. Daarom blijf ik nog wel een lange tijd vele leuke en
andere bijzonderheden doen! Kan het toch niet laten, heerlijk met
mensen omgaan. We zien elkaar vele keren in en om de
jachthaven. Ik wens een ieder veel vaarplezier
en heel mooi zomerweer met veel zonneschijn!
Lieve groet, Adri van Oudheusden.

Knutten
Op een gezellige avond kwam de redactie Jan Torenstra tegen en ze begon
tegen hem te klagen over die vervelende “rietmuggen”, die ervoor zorgden
dat iedereen die aan de Fop logeerde tijdens de Hemelvaartsweek lekker op
tijd in zijn kooi lag. Twee weken na dato jeukten alle bulten nog! “Dat zijn
geen rietmuggen maar knoeten”zei Jan. Dus toen maar eens op Wikipedia
gekeken en wat tekst geleend:
De knutten of knutjes (Ceratopogonidae) vormen een familie van muggen
uit de orde tweevleugeligen (Diptera). Ze worden ook knaasjes, knijten,
mietsen (Noord-Nederland), neefjes (Noord-Nederland), mampieren
(Suriname) of meurzen genoemd, en soms ook zandvliegjes. Deze zeer
kleine steekvliegjes zijn slechts 1 tot 4 millimeter. Ze hebben korte poten,
donkere vlekjes op de vleugels en stekende monddelen. De larven leven in
zeer vochtige omstandig-heden zoals plasjes water in boomstronken, in
bladoksels of in opper-vlaktewater. Veel soorten zijn belangrijk als bestuiver
van planten, ook voor voedselgewassen van de mens zoals cacao. Net als
steekmuggen zuigen de vrouwtjes bloed van gewervelden, waaronder de
mens, voor hun eieren. Hun beet kan een heftige jeuk veroorzaken. Een
aantal soorten is door dit steekgedrag verspreider (vector) van een aantal
ziekten die veroorzaakt worden door bacteriën, parasitaire wormen en
virussen. Knutten zijn onder andere verantwoordelijk voor de verspreiding
van de
ziekte blauwtong onder herkauwers. In augustus 2006 openbaarde deze
ziekte, die normaal in warme streken voorkomt, zich bij Neder-landse
schapen. Knutten kunnen verder het Schmallenbergvirus bij zich dragen.
Knutten vertonen zich zelden in de volle zon maar in de schaduw en aan het
einde van de dag als de zon laag staat kunnen knutten bij weinig wind zeer
hinderlijk zijn. Wat enigszins helpt is goed bedekken van het lichaam en in
beweging blijven; ze worden alleen door fijn muskietengaas tegengehouden.
De larven van knutten kunnen in de natuur voorkomen in dichtheden van
700 per vierkante meter.
Zo zat het dus: het waren Knutten. Het goede nieuws is dat ze maar een
maandje rond de Foppenplas zweven en dat ze in juli zeker weg zijn! Dan
kunnen we allemaal weer heerlijk genieten op het water!
Een fijne zomer gewenst en niet vergeten je reisverhaal in te leveren

Van de ledenadministratie juni 2017
Nieuwe leden:
Richard ten Kate
Leon Duijvestijn
Huub Veen
Robert v.d. Ende
J. Vreugdenhil
Arjan Oosterveer
Wim van der Wal

‘s-Gravenzande
De Lier
Kwintsheul
De Lier
De Lier
‘s-Gravenzande
Maasdijk

Uitgeschreven leden:
Ferry v.d. Meer De Lier
Leen Moor
Naaldwijk
Richard Busscher Naaldwijk
Nieuwe hellingdonateurs:
K. Toet
Monster
C. Bijl
De Lier
N. Hoogeveen
De Lier
Uitgeschreven hellingdonateurs:
R. Beuker
Kwintsheul
C. de Geus
De Lier
N. Domburg
Naaldwijk
L. Duijvestijn
De Lier
Als uw adres, telefoonnummer of e-mailadres wijzigt, wilt u dat
dan aan mij doorgeven?
Penningmeester Corine van Schaik
Telefoon: 0174-517845 / 06-50280546
E-mail: corine1@kabelfoon.net

Activiteitenkalender 2017:
2 september
21 oktober
27 oktober
1 november
15 december
6 januari 2018

Jaarfeest BBQ
Winterberging
Bingo avond
ALV winterkantine
Kerstkaarten en spelletjesavond
Nieuwjaarsreceptie

Voor alle activiteiten kunt u zich opgeven via de lijst in de kantine
of via christine366@hotmail.com
De kleine bijdrage die u betaalt, kunt u overmaken op IBANnummer NL93 RABO 0135 3698 35 t.n.v. WSVW
met vermelding van uw naam en welke activiteit.
Een fijne vaarzomer gewenst. Kopij kan ingeleverd worden
tot eind augustus voor het Roerblad van

