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Een woord van dank aan de
ontwerper van het omslag van ons
Roerblad. Elke drie maanden spant hij
zich weer in om een mooie fotocollage
te maken voor ons clubblad en stuurt
hij een “Buiswater” in. Ook stopt hij
vele uren in onze interessante website
www.wsv-westland.nl.
Koos bedankt!

“Seizoen 2016 weer van start “.
De tewaterzetting van onze vloot verliep weer vlekkeloos dankzij ons
nieuwe hijsraam en de versterkte opstelplaats voor de mobiele kraan.
Hellingploeg weer fantastisch gedaan.
Op de druk bezochte Algemene Ledenvergadering van 6 April kwamen
weer tal van interessante onderwerpen aan de orde.
-Jaarrekening 2015 werd goedgekeurd door de kascommissie met de
complimenten aan onze penningmeester. Er is een aantal
voorzieningen getroffen in verband met de plannen voor de
compensatiehaven en het investeren in duurzaam eigen
hellingmateriaal.
-Het huurcontract is met een jaar verlengd tot 15 april 2017 en het
huishoudelijk reglement is aangepast aan de strenge eisen van de
drank- en horecawet.
-Er werd een presentatie gegeven hoe we zouden kunnen hellingen in
de toekomst.
-Als nieuw bestuurslid werd Christine Boekestijn gekozen. Wil van
Kester en Wim Verbeek traden af en werden hartelijk bedankt voor
hun bijdragen in de afgelopen 7 en 6 jaar.
-Na de pauze gaf Jacques Moerman een interessante lezing over de
trekvaartrouten tussen Delft, Schipluiden en Vlaardingen.
De complete notulen vindt u elders in dit blad.
De opening van ons vaarseizoen op 21 mei verliep onder leiding van
Christine en Anil vol verrassingen o.a. in de vorm van een
puzzeltocht. Na afloop was er volop muziek en leuke attracties voor
de kinderen. Feestcommissie bedankt.
Op dinsdagavond 24 mei stond het raadsvoorstel inzake de
tracékeuze voor de Oostelijke Randweg en het beschikbaar stellen
van het krediet hiervoor op de Raadsagenda. Een bestuursdelegatie
had plaats genomen op de publieke tribune om de behandeling van
het voorstel bij te wonen. Alle politieke partijen gingen akkoord met
het voorstel en merkten op dat met de belangen van WSV “Westland“
rekening gehouden dient te worden bij de verdere uitwerking van dit
plan.

Vanuit het college werd aangegeven dat de aanleg van de weg nu
echt in 2018 afgerond moet zijn.
De stand van zaken en planning is als volgt:
-Gemeenteraadsbesluit, genomen 24 mei 2016
-Gesprekken met grondeigenaren vanaf juni 2016
-Uitwerken tracé tot definitief ontwerp medio 2017
-Uitwerken tracé en aanbesteding eind 2017
-Aanleg 2018

Voor ons als vereniging is het jarenlang lobbyen nu afgesloten en
gaan wij de fase van overleg in met de gemeente Westland om onze
belangen tijdens de loop van het project te behartigen.
Ik denk dat wij iets van de werkzaamheden zullen gaan merken als
de eerste voorbereidingen voor de bouw van de brug eind 2017 zullen
worden getroffen. Een overzichtstekening van het gehele project
hangt ter inzage in de zomerkantine.
Tenslotte wens ik u een heel plezierig vaarseizoen met mooi weer toe.
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, 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

BUISWATER
Deze “Buiswater”wil ik eens beginnen met een idee:
Waarom hangen we in onze kantine(s) niet een ideeënbus op, zodat
eenieder, al dan niet anoniem, zijn ideeën betreffende vereniging of
haven kenbaar kan maken. Ook draagt dit mijns inziens bij aan meer
betrokkenheid van de leden bij de vereniging. Om hierin een digitale
aanzet te geven staat vanaf heden de digitale ideeënbus voor
iedereen open op het e-mailadres ideeënbus@wsv-westland.nl.
 Om te beginnen wil ik zelf een ideetje lanceren: Nooit lezen

wij zoveel als ‘s zomers op de boot. Dagje slecht weer? Boek
erbij en lezen maar. Nu kwam ik eens op een jachthaven waar
in de kantine een wand vol boeken en boekjes stond. Allemaal
ruilmateriaal van de leden. Boek uitgelezen? In de boekenkast
ermee! Zin om een boek te lezen? Even kijken wat er in de
kantine op de plank staat. Ruilen is mogelijk maar niet
verplicht!

• Nog een idee: Plankje in de kantine met ruilspulletjes. Als

voorbeeld noem ik dat transistorradiootje dat u nooit meer
gebruikt, dat campinggasstelletje, dat tankje voor een
buitenboordmotor die u allang niet meer heeft, een oud
fototoestelletje dat al jaren ongebruikt in een hoek ligt, die
vetspuit die vervangen is door een vetkanon enzovoort. Ook
hier geldt: Ruilen is mogelijk maar niet verplicht!

Bent u het met deze mening volledig
eens of oneens, of wilt u een heel ander onderwerp aan de orde in
“Buiswater”? Mail dan uw reactie naar het volgende e-mailadres:
buiswater@wsv-westland.nl.
Koos Langelaan

De Meerpen
De Pen van Jantine aan Teun
Teun: “Nou word ik gevraagd voor de
Meerpen!! Wat denk jij Aat?” Doen-doendoen. Maar jij moet het opschrijven en ik zal
het verhalen! Oké, en zo ging het verhaal.
Nou? Het moet lukken met water en boten, de zee, het strand,
zwemmen heb ik meegekregen van huis uit. Water en boten: mijn
vader ging al op jonge leeftijd de grote vaart op. Hij was 16 jaar,
hij had het thuis niet fijn en was niet gelukkig met zijn tweede
moeder. Mijn vader zijn moeder was 3 maanden na zijn geboorte
overleden. Het op zee zijn op de wilde baren heeft hem sterk
gemaakt. Zo jong nog! Hij kon later wel verhalen naar zijn eigen
kinderen dus van wie zou “schipper Teun” dat gen hebben? Mijn
jongste broer heeft ook een boot
en geniet er ook zo van! Als
jonge jongen kwam ik als 14jarige bij een tuinder werken en
kwam ik in aanraking met een
veilingschuit. Vanuit de “Üithof”
in Wateringen was ik al gauw de
schipper van de schuit met onder
andere bloemkool, tomaten,
andijvie, radijs, peterselie en
rabarber. Richting Kwintsheul,
prachtig mooi vond ik dat! De veilingschuit vaart nog steeds onder
de naam “De Uithof” en vaart regelmatig gezelschappen. Hij vaart
vaak achterlangs bij ons aan de Kijckerweg. Met de wat oudere
schipper uit oude tijden voeren we door de Strijp en door de
Hollewatering naar de Heulse veiling in Kwintsheul waar toen zijn
meisje is geboren en getogen.
Samen op dezelfde school gezeten en in dezelfde klas, dus ik ken
Adri al jaren! Nooit gedacht dat we verkering zouden krijgen. We
waren 18 jaar en ik moest al gauw naar militaire dienst en Adri
naar de opleiding van de verpleging. Trouwens al 47 jaar samen

getrouwd sinds 1969 en we kregen 2 dochters en 1 zoon en
inmiddels 6 kleinkinderen en 1 achterkleinkind. Waar blijft de tijd?
We kochten een huis in Kwintsheul en in 1981zijn we verhuisd
naar De Lier. Mijn baas kocht een nieuw bedrijf dus gingen wij als
gezin mee verhuizen. Top in De Lier! Huisje boompje beestje
bootje (niet te bedenken maar achter het huis) De Windkracht.
Snappen jullie dat? Wij nog steeds niet! We genieten enorm aan
de Kijckerweg. We wonen mooi en één met de natuur. De
waterkippen zoals Aat ze altijd noemt maar het zijn meerkoeten.
De futen hadden een nest bij ons aan de Lee, zo mooi! De zwaan,
de meeuwen, de vissen, de merel die elke dag het hoogste lied
zingt. Een nestje koolmezen, puur natuur zo dicht bij huis.

Ons huisje, het antiekwinkeltje van Adri, is gebouwd in 1909, oud
maar nog super! We genieten in de zomer van alle boten, sloepen,
kids op het water die langskomen of even aanleggen en we
zwaaien altijd. Het is een wereldstek!
De jachthaven is ook mijn ding. Ik ga zowat elke dag even buurten
of een klusje doen. Of ik breng de schone was
even naar de kantine voor mijn meissie. De jachthaven met de
vlag in top straalt toch nog steeds en het ligt zeker mooi aan het
zomerkantje. Het is voor mij echt een “thuishaven”. We hopen nog
vele jaren actief te kunnen en mogen zijn met al de
“bootvrienden”, de groep van onze haven. Omzien naar elkaar
kunnen we niet missen, voor geen goud!

Allemaal een mooi, zonnig vaarseizoen en dan zeker genieten op
het terras of in het bruine café aan de haven, met de vuurpot van
onze Wim, de havenmeester en duizendpoot!
Ik geef de Meerpen door aan Dennis.
Teun van Oudheusden

Afgetreden als bestuurslid.

Vanaf december 2008, als lid van de
beleidscommissie en daarna met ingang van april
2010 als bestuurslid voor onze vereniging te
hebben meegewerkt, is het goed dat anderen zich
met het reilen en zeilen van de vereniging gaan
bezig houden. In de afgelopen periode is er heel
veel gedaan aan het verbeteren van veiligheid
waaronder het bergen van de boten. Daarnaast
modernisering van sanitair, verlichting en
stroomvoorziening langs het water. Ook de
contacten met de politiek hebben ertoe
bijgedragen dat onze vereniging goed op de kaart
is gezet, wat van groot belang is voor de
toekomst van de haven. Ik ben blij dat ik daaraan een steentje heb kunnen
bijdragen.
Op 6 april heb ik als bestuurslid afscheid genomen, waarbij ik als dank een
mooi boeket kreeg en een goede fles wijn. Ik wens het nieuwe bestuurslid
Christine veel succes toe en voor de vereniging een “behouden vaart.” Tot
ziens !
Wim Verbeek

Joke Kroonen benaderde mij begin 2009 of ik zin
had om in het bestuur van WSVW te komen.
Joke was zowel penningmeester als secretaris en
dat vond ze wel veel. Op de vergadering van 4
maart 2009 ben ik in het bestuur van WSVW
gekozen als secretaris. We hadden elke maand
een vergadering waar veel besproken werd. 12
september 2009 hadden wij ons 35-jarig bestaan
en dat werd groot gevierd in de Rank. In 2014
hadden wij het 40 jarig bestaan van WSVW, een
jaar met veel activiteiten. Zaterdag 6 september
2014 vierden wij het 40-jarig jubileumfeest in de
Tuinderij en dat is een geweldig feest geworden.
De Oostelijke Randweg en Oosterbrug die
moeten er komen. Vandaar dat er een Project
Jachthaven “Westlandpoort 2015 “WSVW
Westland gemaakt werd door de voorzitter. We hebben veel gesproken met
de politiek, we zijn bij alle fracties langs geweest en ze vonden onze plannen
heel goed. Nu is het woord aan de politiek want er moet een stuk van de
haven af en dat moet gecompenseerd worden. In april 2016 ben ik na 7 jaar
uit het bestuur gegaan. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan en ik wens
het bestuur veel sterkte en wijsheid voor de plannen die komen gaan.
Wil van Kester-Zwinkels.

U kent het wel

Heb je een klus te doen en heb je met een kennis of een familielid
afgesproken dat deze je daarbij komt helpen maar hij of zij verschijnt niet?
Dat is knap lullig! Sta je daar met je spullen komt er niemand. Zo gaat dat
bij de vereniging dus ook, ja zelfs bij onze vereniging. Een aantal leden van
de vereniging stopt veel tijd in hun club en een ander deel laat zich nooit
zien. Wat moeten we hiermee? Wij menen de oplossing te hebben gevonden.
In de algemene ledenvergadering van november 2016 zal een voorstel
worden gedaan de boete bij het niet nakomen van je verplichtingen te
verhogen tot een bedrag van rond de € 1250.- Wat zouden we dit jaar al
lekker gescoord hebben!!!
Toch wil ik het nog eens benadrukken: Kijk op het schema in ons clubblad en
kom! Clubblad kwijt? Kijk dan op onze website. Doen!! Leuker kunnen wij
het niet maken, wel duurder!!
Tenslotte nog even dit: heeft u nog geen kopie van uw polis inzake de
verzekering van uw boot ingeleverd doe dit dan snel. Daar worden we blij
van!!

Gezocht: drie duizendpoten (m)
Het bestuur is nog op zoek naar drie mannelijke duizendpoten.
Twee kanjers zoeken we om Harry te helpen met het organiseren en
faciliteren van de zelfwerkzaamheid. Meewerken met de ploeg mag wel,
maar hoeft niet. Het gaat erom dat de ploeg aan het werk kan.
De derde duizendpoot zoeken we om het bestuur te versterken. Kees en
John missen een derde man, die van technische zaken verstand heeft en die
het bestuur meer in balans kan brengen. Aanmeldingen voor deze functies
zijn welkom bij de voorzitter dus meld je aan!

Hemelvaart aan De Kaag in Warmond
“Gaan echt niet, veels te koud! We liggen nog onder het winterdekbed
dus niet!”. Maar dinsdag 3 mei scheen de zon en er was geen regen
voorspeld. Zouden we gaan Teun? De Windkracht was al voorzien van
proviand, water en sapjes. Hum, wel de korte broeken mee en
“vliesdekentjes”. Echt wel, dus inpakken en wegwezen, op naar het
Joppe, waar Leo en Erna op ons lagen te wachten. Wat een verrassing
voor ze, ze dachten dat we in Leidschendam zouden overnachten
(veel voor de wind gehad). Mazzel hadden we. We vertrokken om half
2 uit De Lier. Het ging uitstekend, het was heel rustig op het water:
af en toe een schip of roeiboot. En daar kamen we aan, dus luid
roepen “Oehoe, dikke benen….”. Erna hoorde gelijk dat het Adri was,
dat kon niet missen. Ze waren blij verrast dat we al kwamen. Een
leuke ontvangst van de “boot”-vrienden, bij gekletst en ‘s avonds een
borreltje op de Reality. De nacht was heel koud, ijskoud, maar de
oudjes waren goed voorbereid. Woensdag kwam de hele clan uit De
Lier. Er was door onze onderhandelingen een plekkie voor de vier
boten die woensdag aankwamen. Uniek zo naast elkaar met 6 boten:
één grote familie!! Het werd mooi zonnig warm weer de rest van de
week. We hebben elke dag genoten van de zonneschijn!

Donderdag was Hemelvaartsdag.
Stoelen naar buiten en bakkie doen
met cake en koffie. Gezellig! De
“Wimschermen” stonden opgesteld.
AH dichtbij en eten ingeslagen.
Iedereen was goed voorbereid en
had een BBQ bij zich. Vlees,
sauzen, stokbrood, houts-kool en
speklappen!! Top-perdetop! Tot laat
buiten gezeten met een vestje of
een trui, allen voldaan in de
“achterpunt” van zijn eigen schip. Allemaal roezig naar ons eigen bed.
Vrijdag 6 mei werden we met de zon wakker met “koekoek koekoek”. Die maakte ons duidelijk dat de dag aangebroken was.
Prachtig met het ochtendgloren: de vogels wekten eenieder. Zo
bijzonder! De dagen vlogen voorbij. Boekenmarkt, supermarkt,
strandje, ijsje, de natuur, de wandeling, jeu de boules, de
rubberboot, het schoonmaken van het onderschip, de nuttige koude
biertjes. Echt allemaal ongedwongen. De krant, het leesboek, de
hondjes, de jarige job (Rob, die 62 jaar werd), de kids, de vlaggetjes
aan de boot, de chips, de noten, de net-niet-advocaat. Wat was het
een eenheid met zijn allen! Geen wanklank en twee avonden tot laat
buiten genoten, ook met de kids van Esther en Jurjen.
Zaterdag weer een mooie warme dag, wel 27 graden! Weer genoten
en iedereen ging zijns weegs. Enkelen kregen familie op bezoek want
het was de volgende dag Moederdag. Ook leuk en zo gezellig! Elke
dag buiten in de zon, onder de parasols, een weekend met een
gouden randje! Zondag vertrok de clan weer uit Warmond op weg
naar onze eigen haven in De Lier.
Doei doei, het was gezellig! Tot volgende keer!
Adri van Oudheusden.
Onze havenmeester had een praatje met de
haven-meester van Warmond en vroeg hem
de sleutel van het sanitairgebouw. Geen
punt: na de overhandiging van een WSVW
puntvlag werd er geklapt. De twee
havenmeesters gelijk op de foto gezet. Dat
is nou zo bijzonder aan de gemeentehaven
Warmond

Wat vooraf ging ….. Door Leo G Boekestijn
Tsja, leuke traditie inmiddels, met een paar bootjes uit de haven met de
hemelvaart naar ‘t Joppe. Eerste keer gewoon vrijdag vrij gevraagd en
gekregen. Jaar erop boot nog niet in orde, maar met de auto zit je er ook zo,
alsnog een gezellig dagje aldaar. Vorig jaar de vrijdag nog even terug wezen
lopen, ochtendje gewerkt en na haar gedoneerd te hebben aan stichting
haarwensen alsnog weekend afgemaakt in Warmond, inclusief m’n
verjaardag vieren op zaterdag. Dit jaar boel maar eens rigoureuzer
aangepakt. Gewoon de hele week vrij gevraagd én gekregen. Erna wist zich
ook vrij te plannen in de winkel dus de voorpret van een weekje watersport
kon beginnen. Jaaa, jaja, tot een week of twee van tevoren dan. Op dat
moment gaven de weer-berichten steeds slechter weer aan richting de
Hemelvaartweek.
Bah bah denk je dan, heb je een keer samen vrij staat je kloteweer te
wachten?! Ga je stiekem nog zoeken op internet naar een zonvakantie ook.
Gelukkig gaf mijn gereformeerde opvoeding de doorslag, zo’n zonvakantie
kost toch een paar centen tenslotte. Wat scherts echter de verbazing als je
opeens de weersvooruitzichten om ziet slaan…
Niks weg op woensdagmiddag, we vertrekken lekker saampies op de zonnige
zondag al! Lagen we opeens heerlijk rustig uit het windje aan het Joppe.
Daar lekker bijgekomen van alle druktes en uiteindelijk dinsdagmiddag
bootje omgevaren naar de andere kant van Koudenhoorn. Teun en Adri
sloten ook die dag al aan. Woensdag en donderdag volgde de rest, zodat we
opeens met een vijftal WSVW-ers in de haven lagen. Weet eigenlijk niet eens
meer wat we die hele week gedaan hebben, maar omgevlogen istie wel.
Beetje luieren, beetje hardlopen, laat wakker worden, best vroeg naar bed,
een dodenherdenking in Warmond bij mogen wonen, in een bootje ’t bootje
beetje opgepoetst en tot slot zelfs ook getuige mogen zijn van een flinke
knokpartij inclusief zwaailichten enzovoorts. ’t Lijkt allemaal alweer lang
geleden, maar ’t is maar net een maand geleden. Voor ons in ieder geval een
super begin van het vaarseizoen. In de tussentijd vooral genoten van de
zaterdagmiddagen in ons kleine café aan de haven. Zo’n café waar je tussen
twee glazen bier alle wereldproblemen oplost ;-)

Chili con carne

Kokkie Kombuis

Een heerlijk eenvoudig receptje voor twee personen dat je in een koekepan,
wok of braadpan kunt maken.
Ingredienten: 250 gram rundergehakt, 1 blik bruine bonen, 1 flinke ui, 1
rode paprika, boter, 1 blikje tomatenpuree, 1 bekertje zure room, 1 teentje
knoflook, chilipoeder, zout en peper.
Bereidingswijze: Verhit de boter in de pan, fruit de fijngesneden ui en de
knoflook, voeg het gehakt toe en bak het rul op hoge temperatuur, voeg de
fijngesneden paprika toe en bak die kort mee, voeg dan de tomatenpuree,
de peper en de chilipoeder toe, laat alles 20 minuten zachtjes pruttelen met
de deksel op de pan en vergeet niet om af en toe te roeren. Spoel
ondertussen de bruine bonen even af en laat ze goed uitlekken. Voeg na 20
minuten pruttelen de bonen toe en laat ze 5 minuten mee warmen. Breng op
smaak met wat peper, zout en chilipoeder en schep net voor het opdienen de
zure room erdoor. Chili con carne kan gegeten worden met brood, maar
eventueel ook met rijst, die je al zou kunnen koken net voordat je met dit
recept begon.

Erna Boekestijn wenst jullie smakelijk eten!

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Watersportvereniging
Westland op woensdag 6 april 2016 om 19.30 u in het Anker De Lier.
1. Opening en agenda en ingekomen stukken
-De voorzitter opent de vergadering en dankt allen voor hun aanwezigheid.
Hij vraagt of iedereen de presentielijst heeft getekend want dat is het alibi
voor vanavond. Ook bedankt hij de vrijwilligers van het anker voor de
gastvrije ontvangst. Een speciaal welkom is er voor de aanwezige ereleden.
-De agenda wordt goedgekeurd.
-Wil van Kester heeft voor de ingekomen stukken vijf afmeldingen, namelijk
van Ron Bijl, Nico Bol, Quinten Bril, Leo Krijger en Martin Grootscholten.
Tweeënveertig mensen zijn aanwezig.
-De voorzitter neemt het woord: "Tijdens de Paasdagen werden wij
opgeschrikt door het overlijden van Harry Duivesteijn. Harry was drager van
de zilveren verenigingsspeld en 27 jaar lid van de vereniging. Ik heb gezocht
naar een aantal trefwoorden van toepassing op Harry: Gezellige koffiedrinker
en prater. Veel lezend in zijn boot op zoek naar kennis. Hengelend vanuit
zijn boot naar de grote vis die maar niet wilde komen. Ik wil u allen vragen
Harry een minuut staande in stilte te herdenken."

2. Notulen Ledenvergadering dd. woensdag 4-11-2015
De notulen worden goedgekeurd onder dankzegging aan Wil van Kester
3. Jaarrekening
- De penningmeester geeft een toelichting: Op de tafel liggen de
jaarrekening van 2015 en de begroting voor 2016, die zijn samengesteld
met de hulp van Joke Kroonen. Het negatieve saldo
van 2014 is in 2015 omgebogen naar een positief saldo. De kantineopbrengst was hoger, met dank aan Karin en Rob. Er staan enkele
reserveringen op de jaarrekening en begroting, zodat duidelijk te zien is
waarvoor ons spaargeld bestemd is.
-Verslag kascommissie: Nicolette van der Hoeven vertelt dat de boekhouding
er tiptop uitziet en geeft de penningmeester decharge.

- Besluit ledenvergadering over de jaarrekening: Een lid merkt op dat er een
flinke reservering op de begroting staat voor het compensatie-plan. De
voorzitter legt uit dat het een groot bedrag lijkt, maar dat dit
komt omdat de gemeente bij het realiseren van het gewenste
compensatieplan ook van de vereniging zelf een bijdrage verwacht. Benoeming kascommissie: Johan Brouwer meldt zich aan als tweede lid voor
de kascommissie. Het eerste lid en daardoor tevens voorzitter is Natasja
Vlamings.
4. Halfjaarverslag van de secretaris van november 2015 tot april 2016
-Het bestuur was samengesteld uit de volgende leden: Kees Kornaat,
voorzitter, Wil van Kester-Zwinkels, secretaris, Corine van Schaik,
penningmeester, Erna Boekestijn, 2e secretaris, Wim Verbeek, algemeen
bestuurslid, John Kreeft, algemeen bestuurslid. Het bestuur heeft het
afgelopen half jaar 5 keer vergaderd en nog een paar extra vergaderingen
i.v.m. de brand. Onze voorzitter is bij verschillende bijeenkomsten geweest
die met waterrecreatie te maken hebben, zoals de Regiobijeenkomst
Waterwegbeheer bij HHD in Delft. Kees zit ook in Denktank Toerisme en
Recreatie van de gemeente Westland.
-Vrijdag 16 oktober zijn de boot van de dames Krijgsman en twaalf andere
boten uit het water gehaald. Voortaan gaan de boten de tweede zaterdag
van april in het water en de derde zaterdag van oktober uit het water.
-Vrijdagnacht 16 oktober is er brand uitgebroken op de haven. De loods van
Monna vatte vlam en daarna de boot van Wilfried Bleidorn. Daardoor kon de
berging op 17 oktober niet afgemaakt worden. Er is veel gemaild over de
brand binnen het bestuur en naar de leden.
-Wim Verbeek en Wil van Kester hebben aangegeven om in april 2016 te
stoppen als bestuurslid. Er worden verschillende mensen benaderd voor een
bestuursfunctie.
- De Oostelijke randweg wordt een feit. Kees gaat met een van de
bestuursleden langs bij alle fractie om in te spreken over de Oostelijke
randweg en hoe het nu verder moet met de haven. Dat zijn zeer goe-de
gesprekken geweest met de fracties.
- Vrijdag 11 december was er een gezellige kaart en spellenavond, er
waren leuke prijzen te verdienen. In het roerblad van december had Erna
een puzzel geplaatst die er erg leuk uitzag.
- Wim heeft enkele keren een oproep gedaan onder de leden om de
zelfwerkzaamheid aan te sturen maar daar komt weinig reactie op.
-De Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 9 januari vanaf 4 uur is prima verlopen:
het was erg gezellig en er was een grote opkomst.
-23 januari en 13 februari was er weer een AED cursus waar veel
belangstelling voor was.
-18 maart was er een klaverjas en spellenavond waar veel leden op af
kwamen en er waren leuke prijzen te winnen.
- In januari kwam Christine Boekestijn een bestuursvergadering bijwonen
om te kijken of wat het wat voor haar is en zij zag het wel zitten. Ze stelt
zich 6 april 2016 beschikbaar voor een bestuursfunctie.

-Kees heeft contact gehad met de Hr. Weijsenfeld van de gemeente
Westland en er komt een damwand die in april wordt geplaatst.
-Er zijn verschillende gesprekken geweest met Kees en Wim en John bij P.
Vellekoop en Dhr. Monna. Maar dat loopt niet zo soepel.
-Vrijwilliger van de week. Ze zijn het hart van iedere vereniging. Ze zijn
onmisbaar. Zonder hun energie, passie inzet, liefde en trouw,
doorzettingsvermogen en vele andere eigenschappen kan een vereniging
niet bestaan. Voor de WOS een reden om deze vrijwilliger nader voor te
stellen in een nieuw radioprogramma tijdens WOS SPORT, genaamd “De
vrijwilliger van de week”: iedere zondagmiddag vanaf 16.30 uur. Voor
zondag 10 april is onze voorzitter Kees Kornaat uitgenodigd voor een
gesprek. Dus allemaal luisteren zou ik zeggen.
Wil van Kester-Zwinkels, Secretaris WSVW.
5. Halfjaarverslag van de voorzitter Nov. 2015-April 2016.
-Nasleep van de brand.
Wij hebben een tweetal pittige gesprekken gevoerd met de erven Monna
over de nasleep van de brand. Zij wilden namelijk met ons dis-cussiëren
over de conclusies die getrokken waren door de beide brandexperts van hun
verzekering. Deze luidden: "De brand is VER-MOEDELIJK ontstaan door een
technische storing aan de linkerzijde van de opstal” en “Zowel technisch als
tactisch onderzoek heeft helaas niet tot duidelijkheid met betrekking tot de
oorzaak van deze brand kunnen leiden“. Wij hebben aangegeven niet te
twijfelen aan de door de experts getrokken conclusies. Het is nu een kwestie
tussen de verzekeringsmaatschappijen onderling.
-Ontwikkeling Oostelijke Randweg.
Begin januari is het tracé van de Oostelijke Randweg ambtelijk
v astgesteld Dit voorstel zal in mei door de raad worden beoordeeld waarna
de gelden voor de aanleg vrijgemaakt zullen worden. Het bestemmingsplan
zal worden opgesteld en het verwerven van de gronden zal dan aanvangen.
Indien de verwerving zonder problemen verloopt, dan is de weg in 2018 een
feit. Rekening houdend met een onteigeningsprocedure kan dit 2020 worden,
maar de weg komt er wel. Met een kleine bestuursdelegatie hebben wij in de
afgelopen maanden alle acht gemeenteraadsfractie bezocht en ons
compensatie-plan uiteen gezet en toegelicht. Tijdens deze presentaties
kregen wij sterk de indruk dat men zeer positief staat tegenover ons plan.
Ook zal in april de raadscommissie EFO nog worden toegesproken. Wij
hebben ook overleg gehad met Hoogheemraadschap Delfland over de
mogelijkheid tot het aanleggen van de compensatiehaven. Het
Hoogheemraadschap zag vooralsnog geen technische bezwaren wat betreft
de doorstroming van het water ter plaatse.
-Opstelplaats kraanwagen.
Zoals u heeft kunnen zien is inmiddels de opstelplaats aanzienlijk verbeterd
en versterkt dmv het slaan van zware damplanken en het fixeren van het
geheel met diverse trekankers. Vakwerk door de firma van Zeijl. Wij zijn de
gemeente Westland uiterst dankbaar dat zij dit werk op ons verzoek hebben
doen uitvoeren.

-Vaarroute Reijnerwatering / Strijp.
Het overleg met het Hoogheemraadschap van Delfland heeft geleid tot een
gepland overleg met de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Delft een dezer
weken.
-Verhoging spoorbrug tot 1,80 m in de Kerstanjewetering.
Informatie van verschillende zijden geeft aan dat de provincie bereid is om
de meerkosten voor deze verhoging op zich te nemen.
-Radio-interview WOS.
Uw voorzitter zal zondagmiddag (10 april) in het sportprogramma van de
WOS “Vrijwilliger van de week “ worden geïnterviewd.
Hein van de Laar vraagt hoe het staat met de Overgaag brug. Als de brug
niet verhoogd wordt zal een rondje Schipluiden-Delft vooral tijdens de spits
erg moeilijk worden, omdat de brug dan niet snel bediend zal kunnen
worden als al het autoverkeer eroverheen gaat. De voorzitter zegt dat de
brug 3,5 miljoen euro gaat kosten en dat er nog geen budget voor gevonden
is. De bediening zal dan misschien wel helemaal stil liggen tijdens de spits,
maar daar is op dit moment nog geen duidelijkheid over.
Koos Langelaan merkt op dat de gemeente negatief is over het compensatieplan. De voorzitter legt uit dat het hier ging om antwoorden
van ambtenaren op artikel 26 vragen, die gesteld waren door West-land
Verstandig. Deze ambtenaren kunnen geen beloftes doen en ze hadden de
antwoorden niet anders kunnen formuleren, want eerst moet er budget
vrijkomen voor de totale Oostelijke Randweg. Pas daarna kan door de
politiek (College en Gemeenteraad) beslist worden over ons
compensatieplan.
6. Huurcontract en aanpassing huishoudelijk reglement
-Verlenging huurcontract.
Voorzitter: In januari heeft de eerste bespreking plaatsgevonden met de
erven Monna over de verlenging van het huurcontract na 15 april 2016. Wij
hebben onze uiterste best gedaan om weer te komen tot een volgende
huurperiode van 3 jaar, maar de erven Monna willen de komende jaren
slechts in perioden van 1 jaar de haven aan ons
verhuren om de handen vrij te houden in de komende onderhandelin-gen
met de gemeente Westland. Deze koopt alleen gronden vrij van huur of met
korte verhuurtermijnen. Mogelijk kan, als over enige jaren de situatie
Westland/Monna/WSVW duidelijker is, er weer over langere huurtermijnen
gesproken worden. Ons is het voorstel gedaan dit te accepteren en het
huurcontract op deze wijze van korte huurperioden aan te passen. De
huurprijs wordt zoals eerder overeengekomen voor de periode april 2016 tot
april 2017 verhoogd met de inflatiecorrectie van 2015 namelijk 0,64% zijnde
€ 140 per jaar. Welke keuze hebben wij? Wij zullen ook in de toekomst met
elkaar op moeten kunnen trekken, dus een goede verstandhouding is
belangrijk. Wij als bestuur stellen u voor om dit voorstel te accepteren.

Joke Kroonen vraagt of de gemeente al bezig is met Monna. De voorzitter
zegt dat er al verkennende gesprekken zijn gevoerd maar dat er nog geen
overeenstemming is. De familie Monna wil het liefst alles of niks verkopen.
Hein van de Laar vraagt of de bestemming wel recreatie blijft. De voorzitter
gaat ervan uit van wel, want wethouder Ouwendijk roept steeds dat de
waterrecreatie zo belangrijk is voor het Westland. Bovendien heeft de
gemeente een flinke som geld uitgegeven aan de nieuwe opstelplaats met
damwanden en zo'n investering zullen ze niet doen als dat maar voor een
korte periode is.
De voorzitter vraagt of er iemand tegen de voorgestelde verlenging van het
huurcontract is voor de periode van een jaar. Niemand tegen.

-Aanpassing huishoudelijk reglement
De voorzitter stelt voor het huishoudelijk reglement aan te passen.
Huisdieren dienen op alle terreinen van WSVW inclusief de terrassen kort
(lijn maximaal 1 meter) aangelijnd te worden. Huisdieren worden niet meer
toegelaten in de zomer- en winterkantine.
Harry van Leeuwen vindt het maar onzin dat honden uit de kantine worden
geweerd, want als zijn hond niet welkom is voelt hij zich ook niet welkom.
De voorzitter zegt dat een sportkantine ook aan de eisen van de warenwet
moet voldoen en dat er daarom geen huisdieren kunnen worden toegelaten.
Bovendien is niet iedereen gecharmeerd van honden en is het voor de
vrijwilliger die de kantine schoon moet maken niet fijn vanwege de
hondenharen.
Gerrit de Bruijn vraagt of de lijn niet langer mag worden dan 1 meter. De
voorzitter antwoordt dat de strekking duidelijk is en brengt het
voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement in stemming. Erna
Boekestijn (van Arie), Harry van Leeuwen en Koos Langelaan stemmen
tegen. Daarmee is een meerderheid voor en wordt het voorstel aangenomen.
7. Havenzaken en zelfwerkzaamheid
-John Kreeft vraagt aandacht voor het inleveren van een bewijs van
verzekering . Die is aan alle leden gevraagd in de vorige vergadering en ook
is een oproep geplaatst in het roerblad. Helaas zijn er pas 11 formulieren
binnen. Hij vraagt de aanwezigen een kopie van het meest recente polisblad
in de doos in de winterkantine te doen, want anders kan hij de
booteigenaren geen ligplaats aanbieden. Op de opmerking van de leden dat
je op je bergingsformulier je polisnummer toch al moet noteren antwoordt
de voorzitter, dat je dat volgens het huishoudelijk reglement ook moet
kunnen bewijzen.
-John meldt ook dat hij met Wim van Schaik en voorzitter Kees Kornaat naar
Mennens is geweest, waar het door Wim gemaakte hijsraam is gekeurd. Met
deze afstandhouder moet een hijskraan maximaal 10 ton uit het water
kunnen hijsen. Het hijsraam is belast tot 13 ton en goedgekeurd.

-John vraagt ook of iemand zich beschikbaar wil stellen als coördinator voor
de opruimwerkzaamheden na de zomerberging van aanstaande zaterdag 16
april. Alle bokken en andere materialen moeten weer netjes worden
opgeruimd en het winterterrein moet schoon zijn. Helaas biedt niemand zich
aan als coördinator dus John roept iedereen op zijn eigen plek dan netjes
achter te laten.

-John doet ook een oproep voor personen die de zelfwerkzaamheid
willen begeleiden. Wim Verbeek zegt dat deze persoon niet zelf mee hoeft te
werken maar dat hij wel de werkploeg moet aansturen en faciliteren. Harry
van Leeuwen biedt zich aan en daar krijgt hij een
applaus voor. Wim vraagt nog meer mensen om zich aan te melden want
voor een man is dat teveel werk. Het moet een klein groepje zijn van
ongeveer drie personen. Helaas gaan er niet meer vingers omhoog maar de
hoop is dat zich nog meer kandidaten aanmelden buiten de vergadering.
Jurjen Ypma vraagt of er een lijst is met wat er dit seizoen allemaal moet
gebeuren. Het antwoord van John en Wim is dat in de loop van het seizoen
de werkzaamheden zich aandienen. Er hangt een lijst in de kantine waar de
klussen op kunnen worden geschreven, die de leden nodig vinden. Daarvan
wordt bekeken of ze inderdaad noodzakelijk en uitvoerbaar zijn en dan
worden ze ingepland.
8. Presentatie Hellingen in de toekomst
De voorzitter presenteert een plan om bij de berging gebruik te maken van
standaard bokken, een hydraulische botenwagen (lepelwagen) en een
trekker. Dit systeem wordt bij enkele andere watersport- verenigingen in
onze regio al toegepast en werkt erg goed. Het bergen wordt veiliger omdat
de boten niet meer op wiebelige losse bokken komen te staan en omdat de
boten slechts een keer gehesen hoeven te worden in plaats van twee keer
zoals nu het geval is. De boot wordt door een hijskraan in de bok getild. De
bok staat al op een grote lepelwagen, die door een trekker naar de juiste
plaats wordt gereden en daar laat men de bok met de boot rustig zakken.
De voorzitter heeft uitgerekend wat de berging zoals die nu is kost over een
periode van 10 jaar en komt uit op € 55.000. Daarvoor hebben we
kraanhuur, huur van rijplaten en draglineboards en de consumpties van de
hellingploeg, maar we bouwen er geen bezit mee op. Met het nieuwe
hellingsysteem komen de kosten uit op € 42.500 voor 10 jaar. De besparing
is € 12.500 en die kan nog oplopen als we zelf de bokken lassen met de
zelfwerkzaamheid (na een lascursus van de havenmeester). Bovendien
bouwen we dan kapitaal op. De bokken kunnen misschien wel 30 jaar mee in
plaats van de 20 jaar waarop de berekening gebaseerd is. De voorzitter
heeft ook diverse afbeeldingen laten zien en vraagt of de leden hier over na
willen denken. Ook wil hij graag een commissie van 3 of 4 wijze mannen
aanstellen. Deze mensen moeten de plannen tot in detail uitwerken.
Aanmeldingen zijn welkom, maar zijn nog niet binnengekomen tijdens de
vergadering

9.Wie zetten we in het zonnetje en jubilarissen
Adri van Oudheusden van de lief- en leedcommissie mag een aantal leden in
het zonnetje zetten en doet dat met veel humor.
Nicolette van der Hoeven omdat zij al drie jaar de kascommissie heeft
gedaan. Rinus Klop omdat hij altijd erg vroeg op de haven is en de koffie
klaar heeft als de anderen komen. Jaco van Beusichem omdat hij altijd komt
als we hem nodig hebben. Johan Brouwer omdat hij altijd trouw het gras
maait en de tuin onderhoudt. Joke Kroonen omdat zij Corine nog het hele
jaar heeft bijgestaan bij het penning-meesterschap. Wim van Schaik omdat
hij zóveel doet voor de haven en bijna altijd aanwezig is. Kees Kornaat
omdat hij heel enthousiast lobbyt voor onze haven en veel tijd in de
vereniging steekt.
Verder zijn er nog enkele jubilarissen, namelijk Henk Krijgsman en de dames
Krijgsman, die al 25 jaar lid zijn van onze vereniging. Henk Krijgsman krijgt
bloemen omdat hij de gouden WSVW-erespeld al heeft ontvangen toen hij
erelid werd. De dames Krijgsman worden ook in de bloemen gezet en een
van hen krijgt ook de zilveren WSVW-erespeld opgespeld. Met dank voor hun
trouw aan de vereniging.
10. Bestuursverkiezingen
-Aftredend en niet herkiesbaar zijn Wim Verbeek en Wil van Kester, die al 6
en 7 jaar een bestuurfunctie hebben vervuld. Zij worden door de voorzitter
toegesproken en bedankt voor hun inzet.
-Christine Boekestijn heeft zich gemeld bij het bestuur. Zij is erg enthousiast
en wil zich graag inzetten voor de vereniging als algemeen bestuurslid. Het
bestuur stelt voor haar in het bestuur op te nemen. Alle leden zijn het daar
mee eens en Christine wordt met een applaus beloond, waarna ze plaats
neemt achter de bestuurstafel.
11. Rondvraag
Jacques van Geest vraagt hoe het compensatieplan, waarover in de
vergadering gesproken is, eruit komt te zien. De voorzitter vertelt dat het
compensatieplan in een Algemene Ledenvergadering is gepresenteerd toen
Jacques nog geen lid was en dat hij graag een afspraak met hem wil maken
in de kantine om het te laten zien.
12. Sluiting
De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en hun inbreng en nodigt
allen uit om na een korte pauze, waarin een drankje zal worden geserveerd,
te luisteren naar de gastspreker van die avond. Meneer Jacques Moerman zal
ons van alles vertellen over de historie van de trekvaarten in onze omgeving,
waarover we als watersporters nu nog steeds varen.

De jubilarissen, de dames en Leo?? Krijgsman, werden in de
bloemetjes gezet tijdens de Algemene Ledenvergadering

Hallo medewatersporters.
We hebben onlangs 2 nieuwe, grote parasols aangeschaft voor op
het terras bij de zomerkantine, betaald vanuit de fooienpot. Leuk
toch om te zien wat er met uw fooi gedaan wordt! Kom dit
vaarseizoen eens een keer aan bij ons gezellige terras om ze met
eigen ogen te bewonderen....
Corine van Schaik

Op zaterdag 3 september aanstaande wordt weer de
jaarlijkse barbecue voor de leden 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. De kosten zijn
10 euro pp. U kunt zich inschrijven door een mailtje te sturen naar
christine@puurdelier.nl. U mag natuurlijk ook gewoon even bellen
met 06-11390856. Ook zal er een intekenlijst komen te hangen in
de zomerkantine.
Hoe meer zielen hoe meer vreugd, dus hopelijk tot dan!
Namens de organisatie,
Christine Boekestijn.

Openingsvaart 2016
Wat begon als een druilerige ochtend in mei werd een heerlijke dag.
Vrijdag avond werd met een paar stoere mannen de tent opgezet en
werd er nog het nodige aan organisatorische dingen besproken.
Zaterdag de 21ste mei was het dan eindelijk zo ver: na heel wat ritjes
met de boot en heel wat ballonnen opblazen werd er verzameld om 1
uur om de vlag te hijsen en voor een heerlijke bak koffie van Rob.
Het was heerlijk warm buiten maar het regende wel en de wind liet
zich van zijn erg sterke kant zien. Gelukkig stopte het snel met
druppelen en liet de zon zich wel twee seconden zien toen de eerste
boot het ruime sop koos.
Nadat alle boten waren weg waren
werd het even stil op de haven maar
gelukkig zorgde Bob Dylan met zijn
“perfect day” voor wat fijne
afleiding. De Deejay was lekker op
tijd en ging zijn installatie
opbouwen. En daarna kwam de
eerste boot al met het bericht dat ze
door allemaal feestboten aan het laveren waren. De Openingsvaart
hadden we precies gepland op de dag dat feestboten niet getolereerd
zouden worden op het water vanwege de overlast maar het zag er
wel heel gaaf uit onderweg. Gelukkig hadden onze boten er geen last
van behalve dan wat onderbroekenlol en een lichte
gehoorbeschadiging.
Alle mensen hadden een leuke tocht gehad. Vooral de kinderen
hadden prachtige creaties gemaakt
om kapitein Grijsbaard te helpen zijn
verloren schat terug te vinden. De
Boot van Patricia met Rob, Karin en
Harry had de meeste punten maar er
was weinig verschil met de rest.
Anil en Christine van de organisatie
danken iedereen heel hartelijk voor
het meedoen. Het was een echte “perfect day”!

Van de ledenadministratie maart 2016

Nieuwe leden:
Ruud Cybulski
Leen en Cocky Moor
Cor van der Sar
Robin van der Salm
John Dries

Den Hoorn
Naaldwijk
De Lier
Maasdijk
‘s-Gravenzande

Uitgeschreven leden:
Rick de Roo
Naaldwijk
Gijs Kortekaas
Den Haag
Nieuwe hellingdonateurs:
H. de Bruijn
De Lier
G. Koornneef
Maasdijk
S. de Kreek
De Lier
Uitgeschreven hellingdonateurs:
K. Lancee
Naaldwijk
E. Eberhardt
Honselersdijk
N. v.d. Houwen
Naaldwijk
M. Zwinkels
De Lier
Als uw adres, telefoonnummer of e-mailadres wijzigt,
wilt u dat dan alstublieft aan mij doorgeven?
Penningmeester Corine van Schaik
Telefoon:
E-mail:

0174-517845 / 06-50280546
corine1@kabelfoon.net

3sept.

BBQ, aanvang 16.00 uur, €10 pp

15 oktober

Winterberging

21 oktober

Bingo avond

2 november

Algemene Ledenvergadering winterkantine

9 december

Kerstkaart– en spellenavond

7 januari

Nieuwjaarsreceptie

Voor alle activiteiten kunt u zich opgeven via de lijst in de kantine
of via blad@kabelfoon.nl.
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.

