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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
Jaar om te oogsten.
Op de druk bezochte nieuwjaarsreceptie van 3 januari werd
teruggeblikt op 2014 en vooruit gekeken naar het komend jaar
2015. Joke heeft 2014 vastgelegd in een fraai kleurenfotoboek wat
het bekijken meer dan waard is.
De winter heeft zich niet van zijn slechtste kant laten zien zodat er
in februari alweer door een aantal leden aan hun boten werd
gewerkt, midden april komt alweer in het zicht.
Ook de zelfwerkzaamheid werd spontaan opgestart door op een
mooie zaterdag steiger nr. 5 te voorzien van een nieuw loopdek.
Bravo mannen!!
Op 8 januari bood een kleine bestuursdelegatie wethouder Peter
Ouwendijk, met recreatie in zijn portefeuille, het Compensatieplan
Jachthaven aan en kregen wij ruim de gelegenheid dit nader toe te
lichten. Wij kregen complimenten over de degelijke aanpak en
opzet van het plan.
Van wethouder Meijer kregen wij informatie dat dit jaar het exacte
tracé van de Oostelijke Randweg bepaald zal worden, waarin ook
de consequenties voor de jachthaven worden meegenomen.
De afspraak is gemaakt beide wethouders eind maart te contacten
over de voortgang van een en ander.
De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn op
18 maart waarbij er dan tevens voor een nieuw bestuur van het
Hoogheemraadschap van Delfland gekozen kan
worden. Voor de Algemene Waterschaps Partij (AWP) staan er
Lierenaars op een verkiesbare plaats nml. Jan de Nooy (4) en Leo
Boekestijn (5), geen onbekenden van de vereniging die beiden de
waterrecreatie een warm hart toedragen.

Het is van belang dat de waterrecreatie in zoveel mogelijk
bestuurslagen is vertegenwoordigd, ook in het belang van onze
vereniging.
Op de Algemene Leden Vergadering van 1 april staat de
reglementair voorgeschreven bestuursverkiezing weer op de
agenda. Wij nemen dan afscheid van Joke Kroonen, maar er staat
weer een nieuwe generatie bestuursleden gereed om aan boord te
komen, uiteraard na goedkeuring van de leden (agenda elders in
dit blad).
De ingebruikname van de Oosterleese brug zit er aan te komen.
Wij hebben als vereniging gemeente Westland aangeboden een rol
te willen vervullen bij deze
gebeurtenis, een lang gekoesterde wens van ons gaat hiermee dan
in vervulling.
Het veel besproken Vaarwegen Knooppuntensysteem voor
Westland en Midden-Delfland zal medio juni/juli worden
opgeleverd.
De door ons in samenwerking met WSV ”Bommeer” in Vlaardingen
georganiseerde sloepentocht staat gepland op 6 juni. Was het
vorig jaar een experiment, dit jaar nodigen wij ook onze leden uit
aan deze tocht deel te nemen.
Opgave bij ondergetekende. 6 Juni is tevens de Dag van de
Watersport, georganiseerd door het Watersportver-bond. WSV
”Westland” promoot met deze tocht de
vaarmogelijkheden in het Westland.
Kortom een jaar waarin weer wat te oogsten valt voor de
waterrecreatie.
Ik zie u op de ALV van 1 april.
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, 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
Na 16.30 uur (doordeweeks) en in het
weekend:
Wim van Schaik
06 18 37 47 95
0174 517845
wim1@kabelfoon.net

Beste watersporters.
Het zal niet lang meer duren tot het moment waarop wij weer op
het water zullen vertoeven. Op 11 april zullen de meeste boten
weer het water in gaan. Mogelijk gaan een paar boten een dag
eerder, maar dat gaat dan in overleg. Wilt u er de 11e wel op tijd
zijn? We starten om 07:00 uur!!
Let u er ook op dat er na 15 maart niet meer geteerd mag worden
en dat u geen koolteer meer gebruikt. Deze
koolteer is wettelijk niet meer toegestaan en door ons
vorig jaar ook al verboden. Wij hebben hier eerder heel veel last
van gehad en wij hebben hierdoor extra kosten moeten maken
Als u nu denkt wat een gezeur, op 4
december 2014 heeft er bij ons een
controle plaatsgevonden door de
Omgevingsdienst Haaglanden, afdeling
Toezicht en
Handhaving Milieu, waarbij geen
overtredingen zijn
geconstateerd. Let wel DIT IS EEN
MOMENTOPNAME. Als u toevallig aan uw
boot aan het werk bent en u lapt de
voorschriften aan uw laars, heeft de
vereniging een heel groot probleem. Laten
we ervoor zorgen dat dit niet gebeurt.
Wilt u tenslotte zorgen voor een schone steiger (uw “eigen” steiger
zelf schoonmaken) en de
stootwillen/fenders aan de steiger controleren.
Ik wens u allen een hele mooie
zomer en een goed
vaarseizoen.
John

Rabobank Clubkas Campagne
Ook dit jaar is er weer een Rabobank Clubkas
Campagne.
De stemperiode is van 2 t/m 15 maart 2015.
Ieder lid van de Rabobank heeft 5 stemmen (je mag
zelfs 2 x stemmen op je favoriet).
Op deze manier kunnen wij een extra geldbedrag
verdienen voor onze vereniging!
Maak dus je familieleden, vrienden en buren,
welke lid zijn van Rabobank Westland, attent op deze
actie en vraag of ze willen stemmen op Watersport
Vereniging Westland via www.rabobank.nl/westland
tijdens de
stemperiode van 2 t/m 15 maart a.s.
Groetjes,
Joke Kroonen

Algemene voorjaarsledenvergadering

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de
jaarlijkse voorjaarsvergadering op
Woensdag 1 april 2015
Aanvang 19.30 uur!!
Locatie het Anker, Baron van Gentplein 31, De Lier
1. Opening en vaststelling agenda en ingekomen
stukken
2. Notulen ledenvergadering d.d. woensdag 5
november 2014 (zie clubblad december 2014)
3. Jaarrekening (de penningmeester geeft
toelichting) -Verslag kascommissie
-Besluit ledenvergadering over de
jaarrekening -Benoeming kascommissie.
4. Halfjaarverslag van de secretaris
5. Halfjaarverslag van de voorzitter

6. Havenzaken: Hellingdagen, groot onderhoud en
werkdagen
7. Evenementencommissie, Redactiecommissie -Wie
zetten we in het zonnetje
8. Bestuursverkiezingen
-Aftredend en niet herkiesbaar Joke Kroonen -Kees
Kornaat reglementair aftredend en voor 1 periode
herkiesbaar -Wil van Kester reglementair aftredend en
voor 1 jaar herkiesbaar
Het bestuur stelt voor Corine van Schaik als
penningmeester en Erna Boekestijn als algemeen
bestuurslid.
Tegenkandidaten kunnen zich melden tot 2 weken
voor de vergadering.
9. Rondvraag
10. Sluiting.
Voor na de pauze hebben we Pleun van der Ende
uitgenodigd, die ons het een en ander zal
vertellen over het Hoogheemraadschap van
Delfland.

AED-CURSUS

Op 7 februari was het weer zover.
De eerste groep had weer een
opfriscursus AED. Na een lekker bakje
koffie gingen we aan het werk.
Els had Jannie meegenomen, zij zit bij
het Lotusteam en wat kan zij goed een
slachtoffer spelen!
Op een gegeven moment zag je dat ze
niet goed werd,
zoals het vaak gebeurd in het dagelijks
leven.
We keken ernaar, maar deden eigenlijk
niets , o.k. we waarschuwden Els en die
had zoiets van: Zouden jullie daar niet
eens iets aan doen, hulp verlenen of zo.
Toen kwamen een paar van ons in actie maar dat viel nog niet
mee. Jannie hield zich helemaal slap en probeer dan maar een
volwassen vrouw van een stoel af te krijgen. Maar met de tips van
Els en een beetje hulp van Jannie hoe we onze handen en
voeten moesten plaatsen en
waarom, kwam het slachtoffer redelijk veilig op de grond.
Ze lieten ons ook zien wat er gebeurd als iemand zich
verslikt en hoe je moet
handelen, dus niet gelijk
iemand z’n longen er uit
proberen te slaan maar met beleid en als dat niet lukt de
Heimlichgreep toepassen.
We moesten ook op elkaar
oefenen, dus handen om
iemands middel ter hoogte van de navel, maar ja.
Je eigen navel weet je wel te vinden maar wat als je
oefenpersoon een stuk groter is of kleiner dan jezelf.

Sommige van onze oefenpersonen zijn ook wat
rondbuikiger en dan doe je het maar op de tast want je
armen zijn te kort.
Het was een hele leerzame middag.
Ik vind het knap hoe Els ons steeds weet te boeien, de ene keer
met een film en dan weer met iemand van het
Lotusteam.
Het is ook knap hoe onze havenmeester ondanks dat we niet zo’n
grote watersportvereniging zijn, toch zoveel
mensen een cursus AED heeft laten volgen.
Karin

Aansprakelijkheid bij het bergen en te water laten van uw
vaartuig.
Watersportvereniging “Westland” en/of het bestuur en zij die
handelen namens het bestuur kan, dan wel kunnen nimmer
aansprakelijk gehouden worden voor enigerlei schade door, of in
verband met, het takelen c.q. bergen van of aan uw vaartuig, in
en uit het water, alsmede
tijdens het vervoer van en naar de plaats van
winterstalling.
Indien er aansprakelijkheid is aan de zijde van
bovengenoemde(n) en deze aansprakelijkheid is door de
vereniging verzekerd, dan zal het bestuur al haar
medewerking verlenen om de schade bij de verzekeraar te melden
en voor zover mogelijk te regelen.
Het kan voorkomen dat schade aan uw vaartuig ontstaat, terwijl
niemand daarvoor aansprakelijk is omdat
bijvoorbeeld schuld ontbreekt. Er kan sprake zijn van overmacht.
Dus een cascoverzekering voor uw vaartuig is een overweging!

Namens het
Bestuur WSVW
Wim
Verbeek

Spoorbrug Rijswijk ’t Haantje

Wegens het beleid van het Ministerie van Infrastructuur om meer
treinen te laten rijden worden op diverse plaat-sen in Nederland
dubbele sporen aangelegd. Dit staat ook in de planning voor de
jaren 2017/2018 vanuit Rijswijk naar Delft Zuid en nog verder
door naar Rotterdam. In Delft is bij de ondertunneling en bouw
van het nieuwe station met een verdubbeling al rekening
gehouden, al moet de twee buis nog wel worden ingericht.
Er zijn inmiddels drie informatieavonden gehouden om mee
te denken over het voor genomen ontwerp Tracébesluit,
een in Delft, een in Rijswijk en de laat-ste in Rotterdam.
In Groot Rijswijk stond op 16 januari het volgende bericht. Rijswijk
- "U zou de watersporters een enorm plezier doen wanneer de
doorgang onder de nieuwe spoorbrug over de Kerstanjewetering
bij ‘t Haantje iets hoger wordt", liet een dame woensdagavond
tijdens de informatiebijeenkomst over de spoorverbreding tussen

Rijswijk en Delft Zuid weten. Het zou om een winst van 15
centimeter kunnen gaan. De woordvoerder namens het
projectteam meldde de optie te bestuderen. Met gebruik van een
ander materi-aal kan de doorgang onder de brug inderdaad iets
hoger komen. De wetering is een belangrijke verbindingsvaart
voor watersporters uit het Westland en, straks, ook uit RijswijkBuiten (Sion) naar het ‘grote’ water. Ook in Delft kwam tijdens een
informatiebijeenkomst deze wens naar boven. Ook een lid van
onze vereniging was op de bijeenkomst in Rijswijk aanwezig en
had ook deze wens te kennen gegeven. Een ander groot voordeel
was dat ook de wethouder van de gemeente Rijswijk aanwezig was
alsmede diverse fractieleden uit andere partijen alsmede van de
provincie Zuid-Holland als het Stadsgewest Haaglanden. Wegens
de bouw van huizen in Rijswijk buiten) krijgen diverse woningen
die gebouwd worden aan water dadelijk ook een ontsluiting op het
vaarwater. Uit de reacties van de Rijswijkse fractieleden kon je
merken dat er weinig was stil gestaan bij de gewenste
brughoogten, toch staan in Rijswijk een aantal bruggen die door de
bouw van de huizen op termijn of aangepast gaan worden of
geheel vervangen. Het is dan ook fijn dat deze fractieleden de
wens van een iets hogere brughoogte hebben opgepikt.
Mede namens onze vereniging wordt ook onze zienswijze op het
Tracébesluit schriftelijk ingediend. We houden u via ons
verenigingsblad op de hoogte. Wil je al meer weten, via deze link
leest u meer over de plannen:
http://www.platformparticipatie.nl/projecten/alleprojecten/projectenlijst/spooruitbreiding-rijswijk-delftzuid/index.aspx.
Johan Brouwer

Dringende oproep!
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 is dat Hein van der Laar en vaak is John Kreeft
aanwezig, ook was Kees Kornaat er regelmatig, maar die stopt
ermee 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.
Wim Verbeek

Jubileumjaar 2014
Onze vereniging, hoe bestaat het, viert het 40-jarig
bestaan, en hoe!
In 2013 is er een voltallige feestcommissie samengesteld, die met
hart en ziel samen het jaar, met de leden van
WSVW, waar hebben gemaakt! Voor elke doelgroep
hebben ze voor hen nagedacht en het volbracht.
Januari
De Nieuwjaarsreceptie was de eerste “klapper”, vele leden
kwamen een borreltje nippen met lekkere hapjes en allen een
Gelukkig Nieuwjaar wensen, wat zal 2014 ons
brengen?
Alle leden kregen van het bestuur een heel mooi vlaggetje voor op
de punt van hun schip, hoe kan het ook anders! En een
scheepstoetertje, goed he, het was een kabaal van jewelste, zo
luidden we het nieuwe feestelijke jaar in. We gaan ervoor, voor elk
wat wils, hebben we een keuzemenu te kust en te keur.
Er kwam deze maand ook een héél mooie Jubileumuitgave “40 jaar
WSVW” van het Roerblad uit,prachtig mooi!
Op 18 januari en 1 februari was er een herhalingscursus AED
waaraan weer volop werd deelgenomen. Altijd goed vertoeven en
om een ieder te zien met het AED-apparaat onder leiding van onze
inmiddels bekende Els, die ons aan het hart ligt!
Op 15 maart was er voor onze stoere mannenleden een
dieselcursus, waar dankbaar gebruik van werd gemaakt, onder
leiding van Service Centre Van Wansem met een
demonstratiemotor, vakkundig uiteengezet. Top, top, was erg
leerzaam en vol lof hierover. Iedereen kreeg een
certificaat uitgereikt, kortom, wie niet aanwezig was heeft iets
gemist!
2 april Ledenvergadering in het Anker.
We hadden een spreker uitgenodigd van de Koninklijke
Nederlandse Reddings Maatschappij, de welbekende
Meester Ron van Zwembad Waterloo.

Boeiend en duidelijk gepresenteerd met mooie beelden op het
scherm. Ron werd hartelijk bedankt met een ruiker bloemen en
applaus. Het was een mooie en bijzondere
ledenvergadering.
Dus de uitnodiging: “Laat uw neus eens zien en kom
luisteren wat er speelt in en om onze vereniging” is dus goed
aangekomen, dank!!
4 april Kaart– en spelletjesavond rond het weekend van Pasen. Ja
hoor, vele leden kwamen naar ons bruine café, oftewel de
gezellige kantine (een lust en een lach), zo
gewoon mensen onder elkaar, veel gelachen en genoten! Met een
bakkie, iets van koek, borrel en een hapje. Er was goed voor alles
gezorgd.
De spelletjes, lekker ouderwets Mens Erger Je Niet, of Rummikub,
Klaverjassen, Pesten of Jokeren. Voor elk wat wils.
Volle bak natuurlijk, een mooie avond en natuurlijk voor allen een
doosje “Paaseieren”. Aan alles is gedacht, dat is Vereniging zijn!
10 mei Opening Vaarseizoen. Alles gepland in de
openlucht en alleen maar regen, regen en veel wind! Hoe moet dat
met de rommelmarkt, op een kleedje in de buien regen, zie je vast
al voor je! Vrijdag was het gesprek van de dag, wel of niet
doorgaan? Ja, natuurlijk, maar hoe?
Afblazen, nooit! Dus overleg gehad en er kwam een
oplossing en hoe!
Wij mochten bij het bedrijf van Marcel Veldhoven onze
festiviteiten opzetten! De zaterdagochtend alles bij elkaar
verzameld naar de loods, tafeltjes, kleedjes etc. Zelfs aan een
bloemetje op tafel was gedacht en een bar gemaakt! De
belangstelling was enorm! Vele leden met kids zaten op of om een
kleedje met mooie hebbedingetjes, onder het genot van een
bakkie met speciaal 40-koekje. Heel
gezellig en intiem vond ik.
De sfeer was opperbest, goochelaar Jerry deed het leuk voor onze
kids, o.a. ballonnen als hoofdtooi ging erin als koek. Leuke
spontane act en de trucs waren grappig. Het was zo mooi dat vele
leden richting rommelmarkt kwamen en een proost op ons

feestjaar genoten. Voor de kids een lekkere ijsco, de middag was
zomaar weer voorbij, terug-kijkend, het was Knotsgezellig!
24 mei Het vervolg van de Opening van het Vaarseizoen.
De nieuwe vlag van onze watersportvereniging werd aan de mooie,
nieuwe, strakke vlaggenmast onthuld rond de klok van 1 uur. Héél
officieel en eerbiedig is het gelukt, wat een rijkdom voor onze
“Watersport”.
Eindelijk kwamen een aantal “kleine matroosjes” aan bod, het
manoeuvreren met de boot, grijp je kans, zeker voor ons
“schippersvrouwen”. De 2 vaarinstructeurs wisten wel van wanten,
ze stapten op en vaarden mee op de boten van onze dames. Het
was best spannend, zo zeiden enkele “matroosjes”, dat aanleggen,
dat is het nou net!
Prachtig mooie middag op het water, er is ook zeker veel
gelachen. Zelfverzekerd stapten de dames van hun schip, ze
hebben er vast wel wat van opgestoken. De moeite waard, o ja?
Vaarles noem je dat toch!?
6 september Jaarfeest in De Tuinderij, geweldig, wat een
uitnodiging zeg! En we mogen aanleggen met onze
schepen, wat gaaf! Nou, daar hoefden we niet over na te denken.
Schitterend uitzicht op de versierde schepen met een vlaggenlijn
aan elkaar verbonden, super gewoon! We voelden ons allen heel
welkom, zo gastvrij die Tuinderij!
Een avond om je te blijven herinneren, het was zó bijzon-der met
elkaar, een Topfeest, eigenlijk een “Goud”-feest! Het feestvieren
zit echt wel in ons “vaarbloed”, dat was ook te merken. De
dansvloer was dubbel bezet, de band, onze mannenbroeders, was
in één woord geweldig!!!
Sfeer, lachen en muziek dank—dank—dank.
Het buffet werd aangekondigd en zag er goed verzorgd uit
een lust om naar te kijken en het lekker te laten smaken, heerlijk
he! De watertjes, wijntjes en de biertjes waren voortreffelijk en zo
genoot een ieder ervan. De avond was natuurlijk weer zó voorbij,
hebben wij dat? Helaas, allen naar de boten gewaggeld en we
namen (heus wel) een
afzakkertje, 1 of 2 of…., daarna rolden we zo in onze
hutten, wat hebben we enorm gelachen en we sliepen zo!

‘s Morgens allen, je voelt het al, uit je hut en weinig spraak, maar
we kwamen al snel weer bij met een bakkie. Een ieder bedankt
voor z’n aanwezigheid en inzet voor de sfeervolle avond in De
Tuinderij, waar ‘s morgens nog steeds onze verenigingsvlag
wapperde. TOPPIE!!

24 oktober Heden Bingoavond met weer hele gave
prijsjes en prijzen. Ook weer goed bezet, bedankt weer
leden!
12 december Voor onze damesleden gingen we gezellig een
kerststuk maken in de vorm van een kersttaart. Super mooi en
super in de winterkantine die in Kerstsfeer was gehuld met de
brandende lichtjes en kaarsjes. Veel dames hadden zich
opgegeven dus geheel bezet. Wat een samen eenheid was het, dat
doet een mens goed hoor! Iedereen was verrukt van hun prestatie

van dit of deze Kersttaart. Wat leuk toch om dat met z’n allen te
mogen doen en om ervan te genieten, voor herhaling vatbaar
toch? Doen he!
19 december Kerstkaarten, we krijgen er geen genoeg van, ook
weer top. Mooie prijzen, lekker kerstkoekje,
lekker bakkie en lekker snackie!
Overal weer voor gezorgd, we hebben het altijd goed en gezellig!
Dank voor deze avond.
En zo is het feestjaar alweer voorbij.
Het bestuur en de feestcommissie enorm bedankt voor dit
feestelijke jaar 2014, het was grandioos, heus!!
Groetjes, Adri van Oudheusden
______________________________________________

Dit was met Pinksteren 2014 in Vinkeveen, prachtig weer, naar
eiland 9 gevaren, zo genoten met het fantastische weer! 3
zwemvesten is toch wel bijzonder.
Els en Hein van der Laar

Afscheid
Velen van u zullen al weten dat ik ga stoppen. Op de
ledenvergadering 1 april ga ik het stokje
overdragen (is geen grap). Na 15 jaar ga ik uit het
bestuur, heb het graag en altijd vol overgave
gedaan.
Ik wil u allen bedanken voor het vertrouwen dat u in
mij had, ik heb heel wat (bestuurs) leden zien komen
en gaan.
Maar het goede nieuws is dat er 3 dames zijn die mijn
functie willen gaan overnemen, voor het
financiële gedeelte Corine van Schaik en
Erna Boekestijn als algemeen bestuurslid.
Adri van Oudheusden gaat Lief en Leed doen.
Ik hoop dat u allen op de vergadering voor deze
dames gaat stemmen, ik heb veel vertrouwen in mijn
opvolgers en ik zal nog een jaar op de
achtergrond meekijken.
Ik wil de bestuursleden en de commissies, in het
bijzonder Kantine en Activiteiten, bedanken, ik heb fijn
met jullie gewerkt.
Voor ieder veel vaarplezier en ik kom u vast nog
weleens tegen bij de activiteiten of op het terras.
Groetjes Joke Kroonen

Van de ledenadministratie Maart 2015
Nieuwe leden
P. Oord
Delft
R. de Roo Naaldwijk
D. Poot
Delft
N. Bol
Naaldwijk
Uitgeschreven leden
Jan Kroonen Honselersdijk
Uitgeschreven hellingdonateurs
N. Os
Naaldwijk
Watzema De Lier
Penningmeester:

Mail naar corine1@kabelfoon.net of bel even 0174 517845

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 2015:
27 maart Paaskaart– en spellenavond
1 april
Algemene Ledenvergadering in het Anker
11 april
Berging
30 mei
Opening Vaarseizoen
5 sept.
BBQ
16 oktober Bingo
17 oktober Berging
4 november Algemene Ledenvergadering winterkantine
11 december Kerstkaart– en spellenavond
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

