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Het overgrote deel van de huizen in Nederland is tradi-
tioneel gebouwd en moet nog vele jaren mee. Uit on-
derzoek blijkt dat het onderhoud van buitenschilderwerk 
aan woningen en gebouwen naar schatting 35 tot 50% 
van het totaal onderhoudsbudget vergt. Onderhoud is 
het meest effectief en efficiënt als het planmatig wordt 
uitgevoerd.
 
Goed schilderwerk bestaat uit een stappenplan. Dit is 
het inventariseren van de staat van de woning. Onze 
jarenlange ervaring geeft ons voldoende inzicht om te 
bepalen wat er wel en niet moet gebeuren. Een planma-
tig onderhoudsschema bestaat uit een basisverfsysteem 
en periodieke onderhoudsbeurten.
Het basisverfsysteem voorziet in alle maatregelen die 
nodig zijn om een ondergrond te verkrijgen, waarop 
gedurende een lange reeks van jaren het schilderwerk 
met eenvoudige onderhoudsbeurten in goede staat is 
te houden.

Bij het buitenschilderwerk komen wij regelmatig houten 
onderdelen tegen die bij nadere inspectie geen verflaag 
meer waard zijn, maar vervangen moeten worden. 

Daarbij valt te denken aan gevelraamkozijnen, boei-
delen, windveren en andere betimmeringen. Voor de 
vervanging hoeft daarbij geen timmerman ingeschakeld 
te worden, dit kan net zo vakkundig door ons geres-
taureerd worden. De ervaring leert ons dat er heel wat 
schilders zijn waar geen lange termijnvisie aanwezig is en 
waar er dus al gauw over houtrot of slechte ondergrond 
heen geschilderd wordt. Ook worden er vaak ondeug-
delijke sneldrogende vulmaterialen gebruikt die er na 
verloop van tijd uitknappen. Bij ons weet u zeker dat er 
gedegen onderhoud wordt uitgevoerd! We geven dan 
ook een garantie van 3 volledige jaren na oplevering.

Wij werken bovendien alleen met gediplomeerd perso-
neel die u de volledige garantie van goed vakmanschap 
kan bieden.

Wij hebben een lange termijn visie en willen dan ook 
graag terugkomen voor het plegen van het onderhoud. 
Als eenmaal de basis is gelegd met goed schilderwerk 
dan wordt het schilderen in het vervolg relatief goed-
koop en heeft u voortaan nooit meer hoge kosten aan 
het plegen van onderhoud.

Advertentie A4.indd   1 21-11-17   11:00
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BBQ

Zondag 26 augustus vanaf 

15.30 uur staan de barbecues 

brandend voor u klaar.

 
Zorgt u zelf voor h

et vlees?

 
Wij zorgen voor muzikale 

omlijsting en een live 

optreden van een zanger!

 
evenementen@kooihaven .nl
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  VERF – BEHANG – GORDIJNEN – VITRAGES 
LAMINAAT – VLOERBEDEKKING – VINYL – PVC 
        ZONWERING - WONINGINRICHTING 

STUC- EN SCHILDERWERK 
 

Voor ieder probleem een oplossing 
en deskundig advies! 

 Gespecialiseerd in het op maat maken van gordijnen – vitrages - jaloezieën –  
(twist) rolgordijnen – blinds - shades enz. enz. 

 Schitterende collectie behang van o.a. Eijffinger – Hooked on Walls – Voca. 
 Diverse tapijten van o.a. Parade - Dersimo en Heuga. 
 Grote, uitgebreide collectie van laminaat – PVC - Novilon en Marmoleum. 
 Vakkundige stoffeerders – schilders - behangers en stucadoors. 
 Alle soorten verf in iedere door u gewenste kleur te mengen. 

Komt u gerust eens langs in onze winkel om leuke  
ideeën op te doen. 

        De koffie staat klaar! 
Herenstraat 96      www.verfhuis.nl 
2313 AM  LEIDEN      info@verfhuis.nl 
071-5133150       

Adm. Helfrichweg 7 - 2315 VC LEIDEN
Calculatie: Telefoon 071 - 5212980 / E-mail: calculatie@sloosenzoon.nl

Algemeen: Telefoon 071 - 5211687 / E-mail: info@sloosenzoon.nl
Internet: www.sloosenzoon.nl
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Van de voorzitter

Sinds de kersteditie is er weer het een en ander gebeurd op de haven. 

Zo is de nieuwe golfbreker geplaatst zodat de golven van de grote 

schepen die op het kruispunt draaien niet alle bagger bij ons in haven 

brengen. Een hele verbetering want de oude stond bijna op instorten. 

We zij alweer een aantal bestuursvergaderingen verder en alles loopt 

op rolletjes. Er zijn weinig problemen binnen de vereniging en dit 

willen we graag zo houden. In de haven komt na de winter weer enige 

actie, velen zijn weer met hun boten in de weer om het komende 

seizoen weer lekker het water op te gaan. Laten we hopen op een 

goede zomer met veel mooie vaartochten. Waar je ook naartoe gaat, 

of dit nu in buurt is, naar Limburg of misschien Friesland geniet ervan. 

Na de vakantie horen we graag hoe je ervaringen geweest zijn. Zet ze 

een keer ‘op papier’ dan kunnen wij het in de Wimpel plaatsen. 

namens het bestuur wens ik jullie een behouden vaart.

Henk Koelewijn



Maurice is geboren in leiden op 15 mei 1980. Hij is in 
2007 getrouwd met Leonie en heeft twee kinderen 
Charella van 16 en Dylano van 13. De lagere school 
heeft hij doorlopen op het Galjoen. De vervolg 
opleiding heeft bij het Mondriaan doorlopen en 
gekozen voor de richting timmerman, in die tijd 
heel gebruikelijk. Dit was maar voor 2 jaar want het 
was niet echt zijn ding. Op zijn 16e ging hij werken 

In de Roef met .... 

Maurice Bekooij

bij Ravensteijn als kabellasser en deed in die tijd de 
nieuwbouw en storingen. In 2007 werd hij uitvoerder. 
Dit was een binnenbaan waarbij hij het personeel 
aanstuurde maar dit was ook nog gedeeltelijk een 
buitenbaan. In 2017 werd hij projectleider en stuurt nu 
ca 40 man personeel aan in diverse provincies. 
De landen hij heeft bezocht zijn vakantielanden zoals 
Spanje, Italië, Turkije, Duitsland en Frankrijk.
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Nu ook de tien las tige vragen voor Maurice.

1.   hoe lang ben je lid van de kooihaven?
Ongeveer een jaar.

2.  is dit je eerste schip?
Nee, de eerste was een speedboot een Bayliner en we 
vaarden er mee naar Biddinghuizen naar de camping.

3.  Wat is de verste reis met de boot?
Dat zijn vooral de meren hier de buurt.

4. heb je nog andere hobby’s?
Ik heb gevoetbald bij Roodenburg en darten en bowlen 
doe ik graag en af en toe vissen.

5. Wat is het mooiste moment uit je leven?
Ja, dat is toch de geboorte van de kinderen.

6. Wat is je beste eigenschap?
Ik sta altijd voor iedereen klaar desnoods midden in de 
nacht.

7. Wat is je slechtste eigenschap?
Ik ben af en toe eigenwijs maar bijna altijd heb ik wel 
gelijk, zeker met de baan die ik nu heb.

8. hoe kom je aan de naam van de boot?
Dat is heel simpel die heeft geen naam.

9. Wie zou je wel eens willen ontmoeten?
Ik zou het niet weten voor mij is iedereen gelijk of je nou 
beroemd bent of niet.

10.  Waar zou je met je boot nog eens heen willen 
varen?

Naar het buitenland bijvoorbeeld Saint-Tropez of 
Monaco.

Dit was het wel en wee van Maurice. Let op jij kan de 
volgende zijn die gebeld wordt voor deze rubriek.

Henk Koelewijn



Helaas kunnen we de vogels niet 
opvoeden of weren. Mocht er op de 
steiger bij uw ligplaats vogelpoep 
liggen wilt u dan de moeite nemen 
daar een emmer water en een bezem 
overheen te halen? Als iedereen 
dat doet blijft de haven netjes en 
bedenk... uw buurman/buurvrouw 
ligplaatshouder is u dankbaar. Ook 
scheelt het de vrijwilligers van de 
onderhoudsploeg veel werk.

Er is op de haven en in de Ark geen toezicht. Iedereen 
met een ligplaats wordt verzocht de toegangshekken 
ten allen tijde gesloten te houden. Dus draai het hek 
achter u op slot.

Ieder jaar moeten wij weer herinneringen sturen 
aan leden die niet spontaan hun lidmaatschap en/of 
liggeld betalen. Het bestuur van de vereniging bestaat 
uit vrijwilligers en door uw onachtzaamheid/late 
betaling hebben wij meer werk dan noodzakelijk. 

Vanaf volgend jaar overweegt het bestuur bij te late 
betaling extra kosten in rekening brengen. U bent 
gewaarschuwd.

Mededelingen van het bes tuur

Toezicht/
toegang haven

Late betaling

8

graag uw aandacht voor de volgende zaken:

In memoriam
Op 27 maart van dit jaar bereikte ons het 
droevige bericht dat Will Kret was overleden. 
Ze was de vrouw van de voormalige 
penningmeester Bart Kret. Will was een graag 
geziene gast bij alle kaartavonden en zorgde 
voor veel hilariteit bij het jokeren. Ze kreeg nooit 
een goede kaart maar wist toch vele potjes te 
winnen. De aanstekelijke lach van haar zullen we 
niet snel vergeten. Er waren velen bij de uitvaart 
aanwezig. 
We zullen haar erg gaan missen, wij wensen Bart 
en verdere familie veel sterkte toe.

Namens het bestuur en leden van de  
W.S.V. De Kooihaven. 

Vogelpoep 
op de s teigers

Havenetiquette

Het bestuur wordt regelmatig 

aangesproken op het feit 

dat leden/ligplaatshouders 

op de haven zich anoniem 

bewegen . Het komt er op neer 

dat iedereen het op prijs stelt 

als er wordt gegroet a
ls u 

iemand op de steiger, bij
 het 

toegangshek of in 

de Ark tegenkomt.
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His torische Schepen in Leiden

woensdag 25 & donderdag 26 juli: 

voorprogramma op de kaag

vrijdag 27 juli: 

‘Sail in’ en opening

zaterdag 28 juli: 

Sail Leiden manifestatie

zondag 29 juli: 

Sail Leiden manifestatie

Het is een reünie van de Landelijke Vereniging tot 
Behoud van het Historische Bedrijfsvaartuig (LVBHB). 
Van de Morspoort tot aan de Zijlpoort zullen de Leidse 
wateren vol liggen met bedrijfsvaartuigen die meer dan 
honderd jaar oud zijn.

De stichting Sail Leiden 2018 ziet in de komst van de 
tweehonderd historische schepen naar Leiden een 
unieke kans voor een groot evenement en organiseert 
er van alles omheen: een korenfestival, een ’drijf-in’ waar 
mensen vanaf het water naar nautische films kunnen 
kijken, een groente- en fruitveiling op westlanders in de 
Rijn bij de Aalmarkt.

Een deel van de historische schepen is voor het 
publiek toegankelijk. Een reünie van LVBHB in 
Groningen trok maar liefst honderdduizend 
belangstellenden.

(bron Leidsch Dagblad)

meer informatie www.sail-leiden.nl

eind juli (27/28/29) komen er zo’n tweehonderd historische schepen naar Leiden!

Programma
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Stukje his torie, 
‘wie kent hem niet’?
Familiebedrijf in een oer-hollands landschap

van Schie Watersport werd in 1920 opgericht 
door klaas van Schie toen hij begon met de 
verhuur van zelfgebouwde zeilboten aan 
de kagerplassen. Toen zoon albert in 1956 
het bedrijf overnam heeft hij nooit kunnen 
vermoeden dat hij zou uitgroeien tot een begrip. 

Uniek gelegen op een prachtige locatie midden 
in het Groene Hart, op slechts 10 minuten rijden 
van Leiden, groeide het familiebedrijf in de 
naoorlogse periode al snel uit tot een vakkundig 
watersportbedrijf. Bijna 100 jaar later en generaties 
verder is Van Schie Watersport nog steeds wat het 
was toen het begon: een klein familiebedrijf in een 
oer-Hollands landschap met een vleugje nostalgie.

Fenomeen
Albert van Schie werd met zijn schipperspet, 
klompen en nooit ontbrekende sigaar een 
herkenbaar fenomeen. Door de jaren heen 
kwam Albert zichzelf ook steeds vaker tegen in 
tijdschriften, op schilderijtjes van schilder A.J Zwart 
en zelfs op een ansichtkaart bij een bezoekje aan 
Amsterdam (hij kocht er geen).

Volvo Ocean Race finisht 24 juni in Scheveningen
In 2014 was Scheveningen slechts een tussenstop 
voor de zeilende racemonsters van de Volvo Ocean 
Race. 

De Volvo Ocean Race is de langste en zwaarste 
zeilrace ter wereld. In juni 2018 eindigt deze 
legendarische race voor het eerst in de historie in 
Nederland. Na 45.000 zeemijlen is Den Haag de 
ultieme bestemming.

Op 24 juni worden de zeiljachten verwacht vanuit 
Gotenburg en beginnen de feestelijkheden die 8 
dagen zullen duren met als hoogtepunt op 30 juni 
de VO65 In-Port Race en de prijsuitreiking aan de 
winnaar van deze monstertocht.

Er doen maar liefst 6 Nederlanders mee in de 
Volvo Ocean Race, waarvan 2 als schipper. Wie 

weet kunnen we Bouwe Bekking, schipper 
van Team Brunel en meervoudige deelnemer 
wel verwelkomen als winnaar. Maar ook Team 
AkzoNobel met schipper Simeon Tienpont en de 
andere Nederlanders zullen het waarderen als ze 
worden toegejuicht. 

meer informatie volvooceanracedenhaag.nl

Volvo Ocean Race
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Algemene Ledenvergadering 2018

6 maart jl. was de ledenvergadering, een 
jaarlijks moment van verantwoording van 
het bestuur aan de leden.

Op deze dinsdag waren er 19 leden 
aanwezig en het werd wederom gehouden 
in de kantine van W.S.W. Leiden.  
19 leden van de 95 lijkt niet veel, is het 
ook niet, maar dat is een feit waar bijna 
alle verenigingen ervaring mee hebben.

Er is stilgestaan bij het overlijden van 
Wil Koelewijn, Wil was altijd actief in de 
evenementen commissie en de steun 
en toeverlaat van onze voorzitter.

Met betrekking tot de evenementen 
commissie: twee andere leden 
Marja en Bea Sloos hebben 
besloten dat het tijd is om, na 
jaren van inspanning, het het 
stokje over te dragen. Dit 
is jammer maar de reden 
is begrijpelijk en we zijn 
ze erg dankbaar voor 
de jarenlange inzet en 
betrokkenheid. Gelukkig 
hebben nu Esther van 
der Zon, Inge Florison 
en Anja van Duuren 
aangegeven de 
taken van Bea en 
Marja over te 
willen nemen. 
Samen met Rob 
van der Steen 
en Henk 
Koelewijn 
vormen zij 

nu de evenementen-
commissie.

In het verslag van de 
secretaris zijn geen 

schokkende zaken, alles 
loopt goed, de haven is 

nagenoeg altijd vol en 
vanaf heden weer helemaal 

vol. Een punt van aandacht 
is wel dat de vraag naar 

grote boxen nihil is en er juist 
veel vraag is naar boxen en 

plekken tussen de 5 en 8 meter. 
Mogelijk kan dit met de tijd 

leiden tot een andere indeling 
van de haven.

Financieel gaat de vereniging 
goed, de kosten zijn binnen de 
prognoses en ook voor volgend jaar 
ziet het er goed uit. Alles is betaald 
en kan betaald worden.

Twee nieuwe leden worden met 
naam voorgesteld, de heren Blok en 
Nieuwenburg zijn lid per 6 maart 2018 
en staan op de wachtlijst.

Puntje van aandacht voor de leden: 
wanneer je stopt met je hobby en je 
plek of je je lidmaatschap wil opzeggen 
moet dit vóór 1 november gebeuren. 
Dit wordt nog wel eens vergeten.

Het complete verslag van de algemene 
leden vergadering staat op de website, 
www.kooihaven.nl 
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Evenementen Commissie

A
A

A

A

A

Kaarten voor  
de kers t 2017

Met een wat matige opkomst hebben we de 
laatste kaartavond van 2017 afgesloten. Op 
deze avond hebben we de dames Bea en Marja 
voorzien van een mooi boeket bloemen voor de 
verdiensten die ze de afgelopen jaren binnen de 
EC hebben gedaan. Dames dank voor al die jaren!

Er werd ook gestreden voor de prijzen en die 
zijn naar de volgende personen gegaan. Voor 
het jokeren waren dat 3e prijs Marja Sloos met 
366 punten, 2e prijs Bea Sloos met 296 punten 
en de 1e prijs was voor Cor de Bruin met 190 
punten. Bij het klaverjassen waren de prijzen als 
volgt verdeeld, 3e prijs Judith Sinteur met 4837 
punten, 2e prijs Cyntia Brandenburg met 4841 
punten en de 1e prijs was voor Henk Sinteur met 
5474 punten.

De evenementen commissie

Nieuwjaarsreceptie 
2018

Op 14 januari was er weer de jaarlijkse 
nieuwjaars-receptie, die dit keer matig werd 
bezocht. Dat komt misschien omdat er zoveel 
recepties zijn aan het begin van het nieuwe 
jaar en iedereen het een beetje zat was. Maar 
het kan ook zijn dat de betrokkenheid bij de 
club wat minder is en dat betreuren we wel. 
Maar desondanks was het wel heel gezellig. 
Met heerlijke salades en bitterballen werd de 
inwendige mens goed verzorgd. Er werden vele 
goede wensen uitgedeeld en hopend op een 
goed vaarjaar. 
Ook werden de drie nieuwe dames voorgesteld 
die de evenementen mede gaan organiseren. Ik 
zal ze even aan je voorstellen, Inge Florison, Anja 
van Duuren en Esther van der Zon. Dames heel 
veel succses. We gaan op naar een goed jaar en 
het bestuur wenst iedereen een goed vaarjaar toe. 

Henk Koelewijn

Barbecue zondag 26 augustus bij de haven  15.30 uur

Klusdag Haven zaterdag 20 oktober   9.00 uur

Kaarten en Jokeren vrijdag 21 december in de Ark  20.00 uur

Evenementen kalender

AAA
A

A
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Op de jaarlijkse reanimatiecursus van de 
Kooihaven hadden zich 3 nieuwe leden 
gemeld. t.w. Kieboom, Nieuwland en van 
Weesel. Een goede ontwikkeling denk ik zo. 

Na het openingswoord van Henk voor alle 
aanwezigen werd hij zelf verrast door  
Kees de Hartog. Die bood hem een fles 
kruidenbitter aan als waardering voor het al 
jarenlang organiseren van deze avond, hij was 
daarmee blij verrast. 

We hebben eerst naar een filmpje gekeken van 
wat de symptomen zijn van een hartstilstand, 
met een duidelijke uitleg van Kees. Daarna 
kwam het praktijkgedeelte aan de orde, het 
oefenen op de poppen, twee keer beademen 
en daarna 30 keer masseren. Dit ging iedereen 
goed af getuige de complimenten van Kees. 

Reanimatie 2018

Er werd een “slachtoffer” uit de aanwezigen 
gehaald om als proefpersoon te fungeren voor 
het kijken naar de ademhaling en het luisteren 
naar de hartslag. Ook dat ging allemaal goed. 
Daarna de stabiele zijligging geoefend en 
de avond afgesloten met het uitreiken en 
ondertekenen van de diploma’s. 

Iedereen was geslaagd en zeer verheugd met 
deze avond.

De geslaagden zijn: H. v.d. Bosch, H. Koelewijn, 
P. Borreman, L. Lantrok, K. Oudshoorn,  
H. Borreman, G. Kieboom, S.van Weesel en  
F. Nieuwland.

Volgend jaar is er weer een cursus je bent van 
harte welkom!

Een cursist  



15Watersportvereniging ‘de kooihaven’



16 De Wimpel

Secr. 2317 jW 4


