Watersport Vereniging Westland

IBAN: NL93RABO0135369835

onder voorbehoud
5 september
10 oktober
17 oktober
4 november
7 november
19 december

BBQ
Berging kleine boten
Berging grote boten
Algemene Ledenvergadering najaar
Bingo
Kerstkaart en –spelletjesavond

In het Roerblad vindt u de uitnodigingen voor de activiteiten.
Voor alle activiteiten kunt u zich opgeven via de lijst in de
kantine of u kunt mailen naar activiteiten@wsvwestland.nl. U
kunt eventueel ook bellen met Christine op 06-11390856.
Deelname aan alle activiteiten is gratis. U betaalt alleen voor
uw consumpties. U bent van harte welkom.

Heeft u nog wat leuks voor in ons volgende clubblad?
Dat zou mooi zijn! Kopij kan tot eind augustus worden
ingeleverd via redactie@wsvwestland.nl of gewoon via
de brievenbus: Roerblad, Korenmolen 8, 2678 DE De Lier.

Interim-Voorzitter
Ruud Cybulski
015-2569616
ruud@wsvwestland.nl
Veiligheid

Secretaris
Erna Boekestijn
0174-513186
secretaris@wsvwestland.nl

Penningmeester
Corine van Schaik-De Munnik
0174-517845/06-50280546
penningmeester@wsvwestland.nl

Algemeen bestuurslid
Christine Boekestijn
06-11390856
christine@wsvwestland.nl
Activiteiten en kantinezaken

Algemeen bestuurslid
Richard ten Kate
06-53131688
richard@wsvwestland.nl
Havenzaken

Opgericht 26 oktober 1974

Havenmeester
Wim van Schaik
Na 16.30 uur:
06-18374795
0174-517845
havenmeester@wsvwestland.nl
Jachthavenlocatie
Kantine
Laan van Adrichem 18
2678 CZ DE LIER
06-10369133
Kantinebeheer en activiteiten
Christine Boekestijn
06-11390856
activiteiten@wsvwestland.nl
Redactie clubblad
Erna Boekestijn
0174-513186
redactie@wsvwestland.nl
Communicatie internetadres
Website wsvwestland.nl
E-mail info@wsvwestland.nl
Webmaster Ruud Cybulski
ruud@wsvwestland.nl
Bergingszaken
Quinten Bril
06-20598005
berging@wsvwestland.nl
Havenonderhoud
Richard ten Kate
06-53131688
richard@wsvwestland.

Algemeen bestuurslid
Quinten Bril
06-20598005
quinten@wsvwestland.nl
Bergingszaken

Algemeen bestuurslid
Ab Gilbert
06-45072281
Ab@wsvwestland.nl
Relatiebeheer
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Bestuur Watersportvereniging Westland
Inhoudsopgave / Fotografie achterkant
Voorwoord van de interim-voorzitter
Uitslag puzzel maart
De Meerpen
De kantine en corona
Verzoek van de havenmeester
Even voorstellen
Rooster zelfwerkzaamheid 2020
Wat wij u wilden vertellen bij de ALV
Fantastisch Pinksterweekend
Puzzel
Rooster kantinedienst 2020
Gewoon lekker met de boot!
Nieuws over brugbediening
Kokkie Kombuis
Uitnodiging BBQ
Van de Ledenadministratie
Kalender

Achterpagina Roerblad
Op de achterpagina van ons clubblad publiceren
we vanaf dit nummer foto’s gemaakt door onze
leden. Deze keer zijn ze van Esther Volkering.
Deze prachtige foto’s zijn gemaakt op de Zwet
ter hoogte van de Bonte Haas en net na de brug
bij de molen. Verderop in dit Roerblad nog een
reisverhaal van Esther en Jurjen.

Nieuwe leden:
K. de Roo
H. Lochmans
H. Boekestijn
J. Kuyvenhoven
Uitgeschreven leden:
Geen
Nieuwe hellingleden:
I. Povee
H. Molenaar
K. Zwetsloot
Fam. Van Noord
D. Pigmans
H. Hulspas
P. van Essen
F. Scholte
A. Marlissa
Uitgeschreven helling-leden:
D. Kester
J. Dessing
G. Karlas
E. Vogler
P. Schellevis
D. Schiltmeier
S. Boers
J. Heskes
A. Dukker
H. Boekestijn
M. Klomp
Wilt u alstublieft wijzigingen in uw adres, telefoonnummer
of e-mailadres aan mij doorgeven?
Penningmeester Corine van Schaik

Stuur dus jouw eigen foto’s naar redactie@wsvwestland.nl als je
zelf ook op de achterpagina wilt komen!

Telefoon:
E-mail:

0174-517845 / 06-50280546
penningmeester@wsvwestland.nl

Bij voorbaat dank, de redactie.
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Voorwoord

Uitnodiging voor de WSVW-barbecue
Beste leden.

Het jaarlijkse zomerfeest van Watersportvereniging
Westland staat op de kalender voor 5 september 2020.
Hou deze datum dus vrij, ook al is nu nog niet bekend of
dit feestje kan doorgaan. Dit is afhankelijk van de regels,
die door de overheid aan ons worden opgelegd om de
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zoals
het er nu naar uitziet bent u op 5 september allemaal
van harte welkom bij de BBQ. Vanzelfsprekend zal er
voor gezorgd worden dat we op gepaste afstand van
elkaar kunnen zitten en dat alle hygiënevoorschriften
in deze coronatijd door de koks en alle mensen in de
bediening keurig worden opgevolgd.
Eten en drinken zijn gratis, dus kom allemaal! Je kunt je
tot 31 augustus aanmelden via de lijst in de kantine of
bij Christine op telefoonnummer 06-11390856.

Wie had, toen ik op 7 maart van dit jaar het voorwoord schreef
voor het Roerblad, kunnen denken dat het COVID-19 virus een
onwerkelijke situatie zou creëren die ons dagelijkse leven aardig
op zijn kop heeft gezet. Op televisie werd er toen al wel over
gesproken en was het allemaal nog een ver van bed show, maar
de keiharde realiteit werd al snel duidelijk: Nederland ging op
slot…
Het coronavirus is een onvoorspelbaar en nog ongrijpbaar
monster dat al te veel slachtoffers heeft gemaakt over de hele
wereld. En de onzekerheid zal nog aanblijven tot het moment
dat er een geschikt vaccin zal worden gevonden. Als bestuur
hopen wij dat u en uw geliefden nog allemaal gezond zijn en
ervan gevrijwaard bent gebleven. Mocht u door het coronavirus
dierbaren zijn verloren , dan wensen wij u veel sterkte toe.
Het COVID-19 virus heeft er ook toe geleid dat wij als bestuur
helaas onpopulaire maatregelen moesten nemen, die ons
werden opgelegd door de Veiligheidsregio Haaglanden. Het
Kleine Café aan de haven werd gesloten, boten mochten niet
het water in op de geplande data en de zelfwerkzaamheid werd
tot nader order stopgezet. Door het mooie weer werden de
eigenaren van de boten die op de kant lagen onrustig. Dat
begrepen wij als bestuur als geen ander. Maar helaas moesten
ook wij ons aan de regels houden. Via via kwam ik gelukkig in
contact met de juiste veiligheidscoördinator van de Gemeente
Westland en na enig gelobby en het doen van de juiste beloftes
en toezegging kregen wij het groene licht om alle boten begin
mei te water te laten. Dank aan Quinten en de rest van de
bergingsploeg en natuurlijk ook dank aan de leden voor het
begrip en het geduld.
Het is trouwens de laatste berging geweest op de “ouderwetse”
manier. Het was eigenlijk de bedoeling om op de ALV van 1
april een stemming te houden over de aanschaf van de nieuwe
bergingswagen. Maar COVID-19 lag ook hier dwars. Middels ‘n
digitale stemming werd met grote meerderheid van stemmen
besloten om de bergingswagen aan te schaffen. Het is de
bedoeling dat de wagen gebruikt kan gaan worden in de berging
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van dit najaar. We hebben de firma Schilstra in Friesland de
opdracht gegeven de bootwagen plus 15 bijbehorende bokken
de eerste week van oktober af te leveren.

Kokkie Kombuis
Zomerse macaronischotel voor twee personen
Ingrediënten: 150 gr macaroni, 250 gr (voor-)gesneden
Italiaanse groente (prei, rode ui en 3 kleuren paprika),
200 gr rundergehakt, 1 blikje tomatenblokjes (400 gr),
250 gr gezeefde tomaten, 1 tl paprikapoeder, 1 tl tijm,
handje geraspte kaas, 1 tl basilicum, snufje zout en peper.

Zoals al eerder gemeld heeft door de COVID-19 de ALV op 1
april van dit jaar niet door kunnen gaan. Omdat wij als bestuur
de verplichting hebben om ons halfjaarverslag richting onze
leden te doen en het ernaar uitziet dat er op korte termijn nog
geen evenementen mogen plaatsvinden, hebben wij besloten
om in dit Roerblad de verslagen van de leden van het bestuur
te vermelden.

Bereiding: Giet een scheutje olie in een pan en bak het gehakt
met een snuf zout en peper rul. Daarna voeg je de groenten toe
en bak je die ongeveer 5 minuten mee. Vervolgens mogen de
tomatenblokjes, de gezeefde tomaten, de kruiden en de rauwe
macaroni erbij. Meng alles goed door elkaar en laat dit geheel
ongeveer 15 minuten zachtjes pruttelen totdat de macaroni
zacht is (even proeven is handig). Vergeet niet om zo nu en dan
te roeren. Verdeel de macaroni over twee borden en serveer
met de geraspte kaas en eventueel wat verse basilicum.
Eet smakelijk!

Inmiddels is ook Ab Gilbert toegetreden tot het bestuur als
Algemeen Bestuurslid. Welkom Ab en fijn dat je ons bestuur
komt versterken. Kortgeleden heeft ook een ander lid zich
gemeld op onze oproep voor nieuwe bestuursleden. Dat is goed
nieuws voor het huidige bestuur! Zeker gezien het feit dat er
enkele bestuursleden zijn die volgend jaar hun taken zullen
neerleggen. Hierbij dus nogmaals een oproep voor enthousiaste
leden onder ons om het bestuur te komen versterken, want
vele handen maken licht werk!
Namens het bestuur van de WSVW wens ik jullie allemaal een
zonnig en mooi vaarseizoen toe.
Blijf gezond en let op elkaar!
Ruud Cybulski
4
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Nieuws over brugbediening in de omgeving
Lijndraaiersbrug in Maassluis door onderhoud gesloten voor
vaarverkeer
Het wegdeel van de Lijndraaiersbrug kwam zaterdagmiddag 16 mei
2020 bij het sluiten van de brug naar beneden. De brug is sinds die
zaterdag afgesloten voor vaarverkeer. Wanneer de brug weer open
gaat voor vaarverkeer is nog niet duidelijk.
Sinds 29 mei geldt een aangepaste zomerbediening van de
bruggen en sluizen in Vlaardingen.
Deze maatregel is een gevolg van de landelijke versoepeling van de
coronamaatregelen. De bruggen en sluizen worden als volgt bediend:
Maandag tot en met donderdag bediening van 08.00 tot 17.00 uur.
Vrijdag, zaterdag en zon- en feestdagen 08.00 tot 20.00 uur. Voor alle
dagen geldt: bediening op afspraak, minimaal 1 uur voor gewenste
doorvaart.
Nadere informatie via de centrale brug/sluisbediening van de Havendienst Vlaardingen: 010-2484333 of marifoonkanaal 20. Of
via: www.vlaardingen.nl/havendienst

Uitslag watervogelsudoku maart
De juiste volgorde van de watervogels
in de sudoku was:
Eend, aalscholver, zilvermeeuw,
waterhoen, fuut, ijsvogel, reiger,
witte zwaan, gans
Er zijn weer vele goede inzendingen
binnengekomen en de prijswinnaar is
blind getrokken. Deze keer gaat de
hoofdprijs naar Anke Smallegange.
Doe ook mee en maak de puzzel op
pagina 22 en 23. Wie weet bent u de
volgende keer de winnaar!
Veel plezier!

Aangepaste zomerbediening in Midden-Delfland
De gemeente Midden-Delfland is vanaf vrijdag 29 mei jongstleden
overgegaan tot een aangepaste zomerbediening. Dit besluit is een
gevolg van de landelijke versoepeling rondom het coronavirus.
Vrijdag t/m zondag en feestdagen: bediening van 8:00 tot 20:00 uur
Maandag t/m donderdag: bediening van 8.00 tot 17.00 uur.
Voor alle dagen geldt bediening op afspraak, 2 uur voor gewenste
doorvaart. Houdt u rekening met langere wachttijden.

28

5

GEWOON LEKKER MET DE BOOT!

De Meerpen
Bedankt voor de “Meerpen” Wendy. Mijn eerste reactie was wel
“oei” maar ik neem de pen van je aan. Ik ben Jan van Leeuwen,
geboren in Boskoop, getrouwd met Carlieke van Staalduinen en
we wonen in ’s-Gravenzande.

Hoe kom je aan het varen? In de familie komt het bezit van een
boot niet voor. Varen was niet noodzakelijk, je had een fiets,
brommer of een auto. Varen gaat langzaam, maakt soms te
veel herrie of stinkt. Er moet dus iets zijn waarom je toch die
vrijwillige stap neemt. In mijn jeugd, de tijd dat eenden, reigers
en ganzen wegstoven als je ze op 100 meter naderde, bouwde
je wel vlotten van triplex gedicht met wagensmeer uit WOII. Die
vlotten gingen één gegarandeerde richting in, naar de bodem.
Daarna was er jaren geen sprake van varen.
Mijn varen begon met lol in sleutelen. Van twee DAF-jes ééntje
gemaakt en een Petter één cilinder diesel gerestaureerd. Maar
wat te doen met het eindresultaat? Je koopt er een bootje,
een stalen 6 meter vlet van Beenhakker omheen, je plaatst de
Petter er in en sleutelt de bak van één van de DAF-jes erin tot
je erachter komt dat een DAF-bak weliswaar alleen een vooruit
en een achteruit heeft maar naar bleek, werkte het toch niet zo.
De bak laat zich pas schakelen bij stilstand! En het bleek bij
nader onderzoek dat de Petter onvoldoende vermogen zou gaan
leveren. En toen had ik
een boot. Hoe kan het
gaan. In de boot had ik
inmiddels een schroefasconstructie aangebracht
en een roerinrichting
geplaatst. Dus een motor
aangeschaft en erin gezet
en een Turkse ééncilinder
van 17,5 pk met Bosch
onderdelen uit België
gehaald. Ik moet en zal
met die boot gaan varen.
6

Een paar weekenden geleden was het prachtig weer en werd
het hoog tijd om eens lekker een weekendje te overnachten aan
de Fop. We waren niet alleen, ook al wisten we dat natuurlijk
wel. Toch was de schok groot hoeveel mensen er opeens een
boot hadden. En vooral de grote klasse waarmee mensen
probeerden te varen. Menig gezellige zuipschuit passeerde ons
kleine bootje. De stoere kapiteins van prachtige sloepen en
speedboten met wat jolige jongelui passeerden ons en toch
voeren wij gewoon vrij normaal. Gelukkig hadden ze een plekje
voor ons overgelaten met wat heerlijk groen gras met prachtige
paarse bloemen.
Bram en Thijs konden
zich niet bedwingen
en moesten zo snel
mogelijk het heerlijk
verkoelende water in.
Na een heel lekkere
maaltijd en nog wat
gelukwensen van de
buren toch maar naar
binnen om te schuilen
voor moordzuchtige
muggen.
Een prachtige avond
met het geluid van
koekoek en kikkers
op de achtergrond,
een heerlijk biertje en
het geklots van het water. Wat kan het leven mooi zijn.
De volgende ochtend een stoere wandeling
langs Aad en Hettie, met natuurlijk daarna
weer zwemmen. Aan het eind van de middag
lekker naar huis met een heerlijk herinnering
aan een warme lentedag in mei.

Groetjes van Christine.
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“De wereldproblemen die zijn tussen twee glazen bier opgelost
voor altijd
Op de rand van 'n bierviltje staat daar je rekening
Of je staat in 't krijt
‘t enige wat je aan eten kunt krijgen
dat is daar een hard gekookt ei
De mensen die zijn daar gelukkig gewoon
Ja, de mensen die zijn daar nog blij.
Daar
Daar
Daar
Daar

in dat kleine café aan de haven
zijn de mensen gelijk en tevree
in dat kleine café aan de haven
telt je geld of wie je bent niet meer mee”

Deze hit is gezongen door Vader Abraham. Zijn echte naam is
Petrus Antonius Laurentius (Pierre) Kartner. Hij is geboren op
11 april 1935 in Elst. Toen hij acht was, won hij zijn eerste
talentenjacht. Hij werkte in een chocoladefabriek als chocolade
gieter in Hoboken (Antwerpen), een baan waarmee hij zo weinig
verdiende, dat hij soms chocolade morste op zijn overall om er
thuis hagelslag van te maken. Verder werkte hij als banketbakker en baatte hij een frietkraam uit. In de jaren zestig deed
Kartner ervaring op als artiest in het trio The Headlines, later
The Lettersets genoemd. Hij heeft onder diverse namen en met
veel verschillende artiesten opgetreden. Het echte succes kwam
toen hij de carnavalskraker “Vader Abraham had zeven zonen”
uitbracht in 1971. Sindsdien is hij bekend onder deze artiestennaam. In 1975 bracht hij het “In het kleine café” aan de haven
uit. Inmiddels is dit nummer een evergreen en is het door 250
artiesten gecovered, onder andere door André Rieu, de Ierse
band The Furyes (The Red Rose Café) en Joe Dassin, die met de
Franstalige versie (Le Café Des Trois Colombes) een nummer 1
hit scoorde in Frankrijk, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.
Pierre was zanger, componist en producer van verschillende
amusementsliedjes, die landelijk bekend was, maar die ook ver
buiten ons land bekendheid genoot. Verder
zong hij politiek getinte liedjes, die vaak tijdens carnaval uitgroeiden tot echte hits. Wie
kent nog zijn “Den Uyl is in den olie”, waarvoor
hij samen met Boer Koekoek in 1974 een gouden plaat ontving?
(bron: Wikipedia)
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En toen gebeurde het. Varen werd een feestje in het vaargebied
van de Gouwe, Braassem, Westeinder, Biesbos en de rest van
Nederland. Het was niet weg te denken. Het geeft ontspanning
in een waterwereld en de natuur. Na meerdere boot ervaringen
ontstond de wens over een kajuit te beschikken om in weer en
wind op het water te kunnen zijn. Deze boot, een stalen Tukker
vlet met een buitenboard motor heeft ook een vast dak boven
de kuip.

En toen hadden we twee boten.
Belachelijk natuurlijk, de Thor, een Beenhakkervlet van 6 meter
staat nu te koop. Met de Action die in de haven ligt gaan we
verder. Deze is omgevaren vanuit Boskoop, Gouda, Hollandsche
IJssel, Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg via de sluis bij Maassluis
het Westland in. Dat was een heftige tocht met veel wind en
een zeer stevige (kruis) golfslag. De vlet doorstond de tocht en
ook bij het lage achtersteven kwam geen druppeltje binnen.
Natuurlijk werden we gevolgd door de Rotterdamse havenpolitie
die ons toezwaaide al vanaf de Brienenoord. Zo’n tocht buiten
het seizoen valt op. Wijdbeens moest ik me staande houden
aan het stuurwiel en met de andere hand aan het naar binnen
lopende dek van de kajuit. Wat een ervaring, dat varen.
Nu staan we voor de laatste opgave. De opbouw van de boot
vervangen door een neerklapbare huik en ramen om na slecht
weer ook van de zon te kunnen genieten.
Ik geef de Meerpen door aan Quinten Bril.
Goede vaart, Jan van Leeuwen.
7

WSVW en Corona,

24

okt

Wim van der Wal

De afgelopen periode was een vervelende tijd door het
coronavirus. Hierdoor werden door de overheid aan ons
beperkende maatregelen opgelegd. Maar we hebben nu
goed nieuws !
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okt

Jacques en Nellie van Geest

7

nov

Wendy van der Veldt

14

nov

Stefan Devies

De horecavoorzieningen van de sportverenigingen, dus
ook onze kantine en terras, mogen onder voorwaarden per
1 juli weer helemaal open, als tenminste eind juni blijkt
dat de cijfers over de verspreiding van het coronavirus dat
toelaten. We kunnen dan dus weer gezellig een drankje
drinken en bijkletsen in "Het Kleine Café".

21

nov

Els van de Laar

28

nov

Martin Solleveld

5

dec

J. Vreugdenhil

12

dec

Arthur Zuidgeest

19

dec

Ron Koote

26

dec

Met onder voorwaarden wordt bedoeld:
- Heb je zelf klachten, blijf dan thuis
- Ook als iemand in je gezin koorts of benauwdheid heeft
- Was regelmatig je handen
- Houd 1.5 meter afstand
- Schud geen handen
- Niezen en hoesten in je ellenboog
Dat houdt in dat we op het terras en in de kantine met
markeringen op de grond zullen aangeven waar u kunt
zitten. Maximaal 2 personen aan een tafeltje tenzij uit
hetzelfde huishouden. Bij niet opvolgen van deze en de
andere voorwaarden wordt u gevraagd naar huis te gaan.
Als je het water op gaat dan zijn is dat mogelijk als je één
gezin vormt, maar als je kennissen mee aan boord neemt
of familie maar uit een ander huishouden dan geldt voor
hen ook op het water de 1.5 meter regeling. Als je het
water opgaat kijk dan ook even op de site van
"Voortvarend Westland" in verband met de openingstijden
van de bruggen en sluizen. Ook deze zijn aangepast in
verband met de coronamaatregelen.

Kerst

Kantine gesloten

Op de dag dat u kantinedienst heeft bent u om 14.00 uur in het
clubhuis. Breng uw heksleutel mee voor de AED-kast. Hierin
kunt u de sleutel van de kantine vinden. U begint met de
schoonmaakwerkzaamheden, die voor die week op de kalender
en het whiteboard staan en die u krijgt doorgemaild. U bent de
gastheer of gastvrouw en ontvangt de gasten. U schenkt de
drankjes in. Als u aanwezig bent mogen er geen gasten achter
de bar komen. U bent verantwoordelijk voor het noteren van de
drankjes en voor het afrekenen door de gasten. Als iemand
heeft afgerekend wordt dat genoteerd op de lijst. Mocht u
onverhoopt niet kunnen dan moet u zelf ruilen met een ander
verenigingslid, niet met een familielid. Op het afzeggen van
uw dienst of het niet op komen dagen staat een boete van
250 euro. Als u een dienst met een ander lid heeft geruild
geef de wijziging dan op tijd door aan Christine via 0611390856 of activiteiten@wsvwestland.nl. Christine gaat
geen vervanging voor u zoeken. Dat moet u zelf doen.

Veel plezier tijdens uw kantinedienst!

Tenslotte wenst het bestuur jullie een behouden vaart dit
seizoen en blijf gezond! Vriendelijke groeten, Ab Gilbert
8
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Havenmeester:
Wim van Schaik
Na 16.30 uur en in het weekend:
06-18374795 of 0174-517845
havenmeester@wsvwestland.nl
Rooster Kantinedienst
4

juli

Hans en Nicolè vd Hoeven

Vriendelijk verzoek van de havenmeester:

11

juli

Marcel Veldhoven

18

juli

Hans Bruinsma

25

juli

Wendy van der Veldt

1

aug

Debbie den Heijer

8

aug

Nicoline vd Velden

15

aug

Wibo Valstar

Onderstaand formulier alstublieft bij mij inleveren als u
met uw boot voor langere tijd afwezig zult zijn. U kunt mij
natuurlijk ook e-mailen. Mocht u toch eerder dan verwacht
terugkomen, graag even bellen met de havenmeester.
Let op: Als uw plaats langere tijd leeg is zonder afmelding
loopt u de kans dat er een ander schip op uw plaats ligt
wanneer u terugkomt. Het is beter dat officieel te regelen.
—————————————————————————————MELDING VAN AFWEZIGHEID

22

aug

Patricia en Jeanette

29

aug

Dames Krijgsman

5

sept

BBQ

12

sept

Jan Verburg

Datum terugkomst……………………………………………………………..

19

sept

Wil Vreugdenhil

Ligplaats = steigernr.………………………………………………………...

26

sept

Robert vd Ende

Opmerkingen:

3

okt

Karel Toet

10

okt

berging

Christine

17

okt

BERGING

Karin en Adri

24

Naam schip…………………………………………………………………………..
Naam eigenaar…………………………………………………………………...
Datum vertrek…………………………………………………………………….

—————————————————————————————-

9

Lierweg 46H
2678 CX De Lier
info@puurdelier.nl
06-11390856

Kijckerweg 119, De Lier, 0174-284347/06-51667813
10

Bij welke firma is de botenwagen besteld? (5,8)
Hoeveel bokken hebben we besteld? (8)
Hoe heet ons nieuwe bestuurslid? (2,7)
Wie heeft de sudoku hoofdprijs gewonnen? (4,11)
Waarmee werd vroeger een triplex vlot gedicht? (10)
Wie schreef de Meerpen in dit Roerblad? (3,3,7)
Welke boot staat te koop? (4)
Bij wie moet je langere afwezigheid melden? (12)
Bij …… moet je thuisblijven (8)
Hoe heet het bedrijf van Christine? (4)
Wat voor bedrijf heeft Niek? (6)
Welk bedrijf geeft ICT-advies? (5)
Hoe heet de boot van Ab en Riet? (6)
Waar wordt uw boot weer als nieuw? (3)
Aan welke straat is het bandenbedrijf gevestigd? (5)
Wat voor groens hebben we van de gemeente gekregen? (6)
Wie hebben de buitenkant van ‘t clubhuis geschilderd? (3,2,4)
Wat komt er binnenkort beschikbaar in de haven? (4)
Op welk eiland lag de Mary Lou? (2,4)
Wat moet je meebrengen als je kantinedienst hebt? (10)
Waar waren ze gewoon lekker met de boot? (2,3)
Wat kun je inleveren tot eind augustus? (5)
Wat is de voornaam van de penningmeester? (6)
Wat is er op 5 september onder voorbehoud? (3)
Op welke zaterdag is het Kleine Café gesloten? Met …… (5)
Wat kun je zien vanaf het Koeieneiland? (1,5)
Wat gaan Corine en Wim volgend jaar doen? (5)
Wat is de voornaam van de interim-voorzitter? (4)
Wat voor verlichting krijgen we in de haven? (3)
Wat is het 1e gerecht in de advertentie van de Kwalitaria? (5)
Bij wie kun je hekwerken kopen? (6)
Wat is de voornaam van de eigenaar van A.S. (4)
Welk bedrijf bedenkt slimme producten? (7)
Hoe heet de broer van Jeroen? (3)
Waarvoor hebben we onlangs een machine aangeschaft (4)
Wie heeft op 4 juli én 19 september zelfwerkzaamheid? (5)
Welke voornaam heeft op 4 en op 18 juli kantinedienst? (4)
Wat is de afkorting van onze vereniging? (4)
Welk merk motor is niet zo geschikt voor een boot? (3)
Wat is de meervoud verleden tijd van varen? (7)
Wie heeft kantinedienst op 19 december? (3)
Wat was de laatste vogel in de oplossing van de sudoku? (4)
Mail de oplossing van de puzzel naar redactie@wsvwestland.nl of
stop hem in de brievenbus bij Korenmolen 8 in De Lier. Veel plezier!!
23

Quizwoordzoeker
In onderstaande woordzoeker staan alle antwoorden van de
vragen op de rechterpagina verstopt. U kunt ze allemaal vinden
in dit Roerblad. Lees de teksten en advertenties aandachtig
door! Schrijf de overgebleven letters in volgorde op.
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Mag ik mij even voorstellen?
Ik ben Ab Gilbert, inmiddels 73 jaar en getrouwd met Riet
en wij wonen in Hoek van Holland.
Ik ben al 15 jaar gepensioneerd. Toen ik met pensioen
ging heb ik een zeevisboot aangeschaft. Riet wilde mij niet
de hele dag thuis hebben dus moest ik een hobby hebben
en dat werd dus zeevissen. Na dit een aantal jaren gedaan
te hebben, hebben wij de boot ingeruild en een sloep
aangeschaft, dat werd de "Viskus" omdat op binnenwater
varen ons toch leuker leek dan op zee.
Na eerst een aantal jaren hellinglid te zijn geweest zijn wij
sinds drie jaar lid van WSVW en hebben wij een ligplaats
in de nieuwe haven. Wij hebben de afgelopen jaren al vele
leuke tochten gemaakt o.a. naar Leiden, Woerden en
omgeving, Nieuwkoopse plassen en de Rottemeren. Ook
een dagje Westland of Foppeplas blijft altijd leuk.
Afgelopen voorjaar ben ik door het bestuur benaderd met
de vraag of ik wat voelde voor een bestuursfunctie. En nu
maak ik dus ook deel uit van het bestuur als algemeen
bestuurslid. Wij hopen, na de coronamaatregelen, nog vele
gezellige uurtjes in het " kleine café" met alle leden van
WSV Westland door te brengen.

We besloten om naar de Unie te gaan, we waren daar allemaal
nog nooit geweest. Een paar kennissen van ons hielden een
mooi plekje voor ons vrij. Eenmaal aangekomen was het er
superleuk, lekker een beetje chillen, zwemmen met het kleine
bootje varen, het bos in. De kids verveelden zich geen moment.

En natuurlijk gingen we ‘s avonds heerlijk met z’n allen BBQ'en.
Wat was het gezellig en wat een superweertje hadden we het
hele weekend. Er waren dan ook een hoop bekenden van ons op
de Unie en overal zijn we gezellig even aan gelopen en hebben
we een praatje gemaakt. Wat is het een leuk eiland de Unie en
wat was het druk. Geen plekje meer te bekennen op het hele
eiland, er lagen zelfs boten voor anker. Je had dan ook niet het
idee dat er corona heerste en dat we in een rare tijd zitten. Op
tweede Pinksterdag zijn we weer naar huis gegaan. Wat een
heerlijk weekend was het, lekker weer, gezellig en druk. Wij
hebben genoten. Dit is toch wat je wilt als je een boot hebt!

Groetjes Jurjen, Esther, Joyce
en Roy (met de boot Mary Lou)

12

21

Fantastisch Pinksterweekend!!
Hallo allemaal,
Ondanks de corona hebben de meesten van ons een fantastisch
pinksterweekend gehad. Wij zijn met ons gezin heerlijk een lang
weekend naar de Kaag geweest. We zijn op vrijdagmiddag 29
mei om half 4 vertrokken vanaf ons huis. Helaas konden we niet
eerder omdat onze kids nog online les hadden (i.v.m. de corona
hebben ze al 3 maanden online lessen). Eenmaal weg hadden
we ook meteen een heerlijk vakantiegevoel, want het weer zat
erg mee. Het was die vrijdag 22 graden.
We gingen met nog een ander gezin: met Dennis en Natasja en
de kids. Voor de meeste leden ook geen onbekenden. Zij gingen
nog wat later weg dan wij in verband met Dennis z’n werk.
Rond 16:00 u vaarden we over de Zwet langs de Bonte Haas.
We kwamen rond kwart over zes bij de sluis van Leidschendam
aan en moesten daar nog even wachten, want tussen 16:00 en
18:30 u is de sluis dicht omdat het dan spits is. Maar dat kwam
ons mooi uit want konden we daar mooi even wat eten halen.
We kwamen om 20.45 u aan bij
de Kaag en hadden een mooi
plekje op het koeieneiland met
uitzicht op ‘t Joppe. Even later
kwamen Dennis, Natasja en de
kids er ook aan. We hebben even
heerlijk een sapje gedronken met
elkaar en besproken waar we de
volgende dag heen zouden gaan.

Rooster zelfwerkzaamheid 2020
4 juli

Jan Verburg

Rokus Harteveld

Peet Rodenburg

22 aug

Piet Smallegange

L. Gardien

Hans Bruinsma

31 aug

Robin vd Salm

Ramon Smits

Peter Oord

Ron Bijl

Rokus Harteveld

Ricardo Galama

Karel Toet

Cor vd Sar

Martin Solleveld

Hans vd Hoeven

Arie Zeeman

Wim vd Wal

Peet Zuidgeest

Nico Bol

Jacob de Bruin

Ricardo Galama

Jacques van Geest

Robert vd Ende

5 sept
19 sept
3 okt
24 okt
7 nov
21 nov

Bbq gepland

Hierboven staat vermeld wanneer je verwacht wordt voor jouw
zelfwerkzaamheiddienst. Let op: er zijn wat veranderingen
doorgevoerd ten opzichte van het rooster dat in het Roerblad
van maart stond. Tijd 8.30u tot 12.30u. Deze dienst is verplicht.
Niet opkomen kost € 250 boete. Zet de juiste datum meteen in
je agenda zodat je het niet kunt vergeten. Zie je nu al dat jouw
dienst niet gaat passen zoek dan ruim van tevoren zelf een
vervanger en meld direct telefonisch bij Christine wie jouw
dienst komt uitvoeren in jouw plaats. Zij zal geen vervanging
voor jou zoeken, dat moet je zelf doen.

Helaas hebben we nog niemand gevonden die alleen
of met een groep de zelfwerkzaamheidscoördinator
wil vervangen. De zelfwerkzaamheid zal daarom iets
anders verlopen nu er geen begeleider is. De klussen
worden van tevoren aangegeven en de hiervoor
benodigde spullen zullen klaar staan.
Christine is telefonisch te bereiken op 06-11390856.
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maar onder strenge voorwaarden. Die kunt u elders lezen in dit blad.
De kantinediensten aan het eind van vorig jaar en in het begin van dit
jaar verliepen niet allemaal vlekkeloos. Er zijn nog steeds leden, die
hun verantwoordelijkheid niet nemen en niet op komen dagen. Als ze
niet kunnen komen moeten ze zelf ruilen met een ander lid en ook dat
is al teveel moeite voor sommige leden. Bovendien worden de bij de
kantinedienst behorende schoonmaaktaken niet altijd uitgevoerd. Die
taken staan op het rooster dat op het prikbord hangt en die worden
rondgemaild aan de leden die het betreft. Dat moet verbeteren en
daarom zullen we strenger worden met het opleggen van de boete van
250 euro voor niet opkomen. Dit geldt ook voor de zelfwerkzaamheid.
Veiligheid en internet
Om de eigendommen van de leden en van onze vereniging te kunnen
bewaken zijn er diverse camera’s geplaatst, die het terrein, de kantine
en de waterkant goed en duidelijk in beeld brengen. In en rond het
Kleine Café zal WiFi beschikbaar komen. De belangrijkste reden daarvoor is om de camerabeelden op afstand te kunnen bekijken en ze op
den duur via een link op de website beschikbaar te maken voor alle
leden. Ook werken we toe naar invoering van digitale sloten. Op welke
termijn dit gerealiseerd wordt kunnen we nu nog niet zeggen.

Hier nieuwe advertentie AS
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Vacatures
Voor volgend jaar (2021) zoekt het bestuur nog enkele mensen m/v,
die onze vereniging willen helpen. Aan het eind van hun periode zullen
Richard ten Kate en Corine van Schaik allebei aftreden en niet herkiesbaar zijn. Gelukkig heeft zich al een kandidaat-bestuurslid gemeld, die
binnenkort mee komt lopen in het bestuur. Ook krijgt de penningmeester al een poosje hulp van een dame, die overweegt die functie
vanaf 2021 te gaan vervullen. Verder zoeken we nog een kandidaatvoorzitter. De interim-voorzitter vervult deze functie tijdelijk. Voelt u
zich geroepen? Meldt u dan aan bij het bestuur. We speuren ook naar
een of meerdere kandidaten, die de havenmeester kunnen opvolgen.
Behalve Corine stopt Wim namelijk ook, zodat ze samen kunnen gaan
varen nadat ze zich vele jaren hebben ingezet voor onze vereniging.
De functie van Havenmeester willen we het liefst verdelen over meer
personen, zodat ze elkaar bij afwezigheid kunnen vervangen. Wat
houdt deze functie in? De havenmeester houdt toezicht op de indeling
en het gebruik van ligplaatsen. Hij houdt ook toezicht op het gebruik
van de trailerhelling. Hij is het aanspreekpunt voor hellinggebruikers
en potentiële nieuwe leden en hij beheert de wachtlijst voor nieuwe
ligplaatsen. In de praktijk kan veel werk op afstand gedaan worden en
hoeft u niet voor elke hellinggebruiker naar de haven te komen. Met
de havenmeestertelefoon, eventueel doorgeschakeld, kunt u gewoon
thuis of op uw boot blijven. Wie van u wil deze taak samen met een of
meer andere leden uitvoeren? Meldt u zich dan bij het bestuur!
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Het hekwerk, dat de gemeente had toegezegd, is eind april geplaatst
waardoor de nieuwe haven vanaf de walkant niet meer zo makkelijk te
bereiken is. Als bestuur zijn wij zeer blij met dit hek, het heeft een
mooie uitstraling en is hopelijk effectief. Er wordt wel een beroep
gedaan aan de leden om de hekdeuren te sluiten na elke toegang.
Halfjaarverslag van de secretaris
Het bestuur was samengesteld uit de volgende leden: Ruud Cybulski
Interim-Voorzitter, Erna Boekestijn Secretaris, Corine van Schaik
Penningmeester, Christine Boekestijn Algemeen Bestuurslid, Richard
ten Kate Algemeen Bestuurslid, Quinten Bril Algemeen Bestuurslid,
Ab Gilbert Algemeen Bestuurslid.
Het bestuur heeft van november tot en met maart zes keer regulier
vergaderd en in verband met de aanleg van de Oostelijke Randweg is
een afvaardiging van het bestuur ook tweemaal te gast geweest bij de
gemeente Westland voor overleg. Tevens zijn er diverse ambtenaren
te gast geweest bij onze vereniging om de situatie te bekijken en om
te praten over alle ontwikkelingen.
Alle activiteiten, die dit voorjaar plaats hadden moeten vinden, zijn
niet doorgegaan met uitzondering van de Nieuwjaarsreceptie. Dit jaar
was er een andere opzet: alle hapjes en drankjes gratis maar voor een
beperkte duur van 2 uur. Dat beviel de leden goed, hoewel sommige
heel erg hun best deden hun persoonlijk drinkrecord te verbeteren.
Vanwege corona konden de paaskaartavond, de ALV, de opening van
het vaarseizoen, de netwerkvaartocht maar ook de tewaterlating niet
doorgaan op de geplande datum. Gelukkig heeft die laatste onlangs
wel plaatsgevonden. Wat de komende activiteiten betreft kunnen we
al wel melden dat de Lierse feestweek niet doorgaat dus ook de gondelvaart niet. Nadenken over leuk thema hoeft dus niet voor dit jaar,
maar als er mensen zijn, die een goed plan hebben voor volgend jaar
laat die zich dan melden bij het bestuur. Over de andere activiteiten
van het najaar, zoals de bingo en de kerstkaartavond, is helaas nog
geen duidelijkheid, maar we houden u op de hoogte.
Financiën
De jaarstukken konden door de coronamaatregelen niet tijdens een
ALV ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leden. De stukken zijn
wel bestudeerd door de kascommissie en die heeft geconstateerd dat
de penningmeester haar werk goed gedaan heeft. We hebben u daarvan middels een nieuwsbrief op de hoogte gesteld en uw goedkeuring
gevraagd. Er zijn geen reacties op de nieuwsbrief gekomen. Het
bestuur neemt daarmee aan dat de stukken zijn goedgekeurd.
Kantinebeheer en activiteiten
Helaas is de kantine de afgelopen maanden dicht gebleven vanwege
het coronavirus. De sportkantines mogen als het goed is vanaf 1 juli
weer open. Ook ons Kleine Café en het terras kunnen dan weer open,
18

Autobanden, maar ook
voor trucks en bussen
Tevens onderhoud en APK
Ook voor velgen, uitlaten,
accu’s en trekhaken
Kom naar Priel 80
Hoek van Holland
0174-388075
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Havenzaken gras
Helaas is recent onze oude benzine grasmaaier gesneuveld door puin
en brokken steen die in het hoge gras verstopt lagen. Het bestuur
heeft hierop besloten om een gebruikte professionele grasmaaier aan
te schaffen die van een tuinder uit Maasland is geweest.

Helaas kon afgelopen voorjaar door de uitbraak van het coronavirus
de Algemene Ledenvergadering van 1 april geen doorgang vinden. De
zaken, die we als bestuur met u, de leden, wilden delen, hebben we
daarom maar hier voor u op een rijtje gezet.
Havenzaken waterzijde
We zijn druk bezig om de haven zo veilig mogelijk te maken. In het
bijzonder het nieuwe deel van de haven. In het kader hiervan hebben
we eerst tijdelijke bouwhekken geplaatst om het eenvoudig betreden
van de nieuwe haven te bemoeilijken. Tussentijds heeft het bestuur
flink gelobbyd bij de gemeente Westland. En met succes: we hebben
een mooi groen hek gekregen. Uiteraard kunnen we het waterdeel niet
beveiligen met hekken, maar wel met camera’s. Onze haven heeft nu
diverse camera’s hangen, die met internet verbonden zijn. Uiteraard
worden de beelden ook opgenomen. Het bestuur is verder van plan
om LED-verlichting aan te brengen in de nieuwe haven en in de oude
haven de verlichting te vervangen.
Havenzaken clubhuis
Zoals het er nu naar uitziet gaat ons clubhuis per 1 juli weer open
(uiteraard met inachtneming van alle coronaregels die hierbij horen).
Het bestuur heeft besloten om de buitenkant van het clubhuis toch in
eigen beheer te schilderen. Het kan nog heel lang duren voor definitief
duidelijkheid vanuit de gemeente komt. Na veel lobbyen hebben we
wel een bijdrage voor de aanschaf van de benodigde materialen
gekregen van de gemeente westland. Het bestuur wil Aad Boers en
René Duivesteijn bedanken, want deze twee toppers hebben de
schilderklus op zich genomen! Het ziet er nu al fantastisch uit!

Halfjaarverslag van de voorzitter
Tijdens de laatste vergadering die wij hadden met Gemeente Westland
was er afgesproken dat wij pas eind eerste kwartaal weer een bijeenkomst zouden hebben om de laatste ontwikkelingen te horen over de
Oostelijke Randweg en de Jachthaven, ook vanwege het feit dat er
een nieuwe projectleider is aangetreden. Medio maart heeft die vergadering plaatsgevonden. Buiten het feit dat de vertrouwde projectleider
afscheid had genomen waren er ook twee nieuwe ambtenaren die zich
nu met de casus Jachthaven WSVW gingen bezighouden. Zij waren
nog niet geheel op de hoogte van de afspraken en toezeggingen die
de afgelopen jaren door diverse voorgangers aan ons waren gedaan.
Dus tijdens de bijeenkomst hebben Erna en ik ze even bijgepraat. De
toonzetting tijdens de bijeenkomst was wel zakelijker dan tijdens de
vorige die wij hebben gehad. Wederom hebben wij gevraagd of de
gemeente gaat voor een erfpachtconstructie of verdere huur. Vanwege
de wisseling van de wacht kon ook daar helaas nog geen antwoord op
worden gegeven. De ambtenaren zouden zich verder inlezen en er
werd beloofd om contact te houden.
Met betrekking tot de ontwikkelingen rondom de Oostelijke Randweg
was er tijdens die bijeenkomst weinig nieuws te melden. De plannen
voor de aanleg zijn nog ongewijzigd en er is niet bekend wanneer wij
als vereniging daar last van gaan krijgen.
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