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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.
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Opvolging Henk

In memoriam Henk

Hier had de oude vertrouwde rubriek “Van de voorzitter” 
moeten staan. Door het recente overlijden van Henk 
staat er nu een stukje van mij, uw interim voorzitter.

Henk had ons op zijn eigen directe manier al 
aangekondigd dat hij niet lang meer te leven zou 
hebben maar toch kwam zijn afscheid sneller dan 
verwacht.

Naast een uitmuntende voorzitter is Henk ook altijd 
de drijvende kracht geweest achter onder andere 
het magazine De Wimpel en de vrijwilligers die onze 
vereniging draaiende houden.

We hebben ook geen moment getwijfeld om deze 
speciale editie van De Wimpel op te dragen aan Henk. 
De Wimpel is altijd Henk zijn project geweest, weken 
lang was hij teksten aan het schrijven, nam interviews 
af en probeerde iedereen te motiveren om een eigen 
stukje tekst aan te leveren. 

De wereld met daarop W.S.V. De Kooihaven draait, 
ondanks het gemis, echter gewoon door. Ook onze 
vereniging moet doordraaien. Door het overlijden 
van Henk is de functie van voorzitter vrijgekomen. 
Als tweede voorzitter neem ik deze rol tijdelijk waar. 
Vacatures worden volgens onze eigen reglementen 
voorzien op een bijeen te roepen vergadering of op de 
Algemene Ledenvergadering.

Daarom zal op de komende Ledenvergadering 
hopelijk de toetreding van een nieuw bestuurslid 
en een voorzitter in stemming worden gebracht. Wij 
hopen dat u zich als voorzitter en/of ander bestuurslid 

Zoals u verderop kunt lezen is het ontbreken van de 
drijvende kracht van Henk ook de reden dat dit de 
laatste Wimpel is die zal verschijnen.

Woorden voor een ‘In memoriam’ schieten altijd te kort. 
Als echte verbindende kracht binnen de vereniging 
heeft Henk decennia lang De Kooihaven met hart het 
ziel geleid tot de vereniging die het nu is. Ik weet zeker 
dat ik namens een ieder de juiste woorden heb mogen 
uitspreken op zijn mooie uitvaart. Voor wie niet in de 
gelegenheid is geweest bij de uitvaart aanwezig te zijn, 
hebben wij die woorden ‘He did dit  his way’ en ook de 
woorden van K&G in deze laatste editie van De Wimpel 
opgenomen.

Dankjewel Henk voor jouw inspirerende inspanningen 
voor onze vereniging!

Barry van der Zon
Voorzitter a.i.

verkiesbaar wilt stellen. U kunt dit tijdens de Algemene 
Ledenvergadering doen, maar uiteraard ook al eerder 
telefonisch bij een van de bestuursleden of via e-mail 
(voorzitter@kooihaven.nl).

Twijfelt u nog? Haak dan niet af, maar neem eerst even 
contact op met mij of een van de andere bestuursleden.

Met vriendelijke groet,
Barry van der Zon
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25 september 2018 
in memoriam henk koelewijn

Amper een jaar na zijn vrouw Wil, is maandag 24 
september 2018 Henk Koelewijn overleden. Dat hij ernstig 
ziek was, was al bij velen bekend. Echter dat hij ons zo snel 
zou verlaten, hadden we niet voorzien. Henk heeft samen 
met zijn twee kanjers van dochters bewust gekozen voor 
de kwaliteit van het leven en niet voor de lengte ervan.  
De artsen adviseerden hem om zich te concentreren op 
die dingen die hij nog graag wilde doen. Op zijn bucketlist 
stond al jaren een bezoek aan New York. Begin september 
heeft hij dan ook samen met zijn twee dochters een week 
lang alle bezienswaardigheden van die stad bezocht.  
Ze hebben er intens van genoten. 

Als je aan Henk denkt, leg je onmiddellijk een verband met 
zijn vriendelijkheid en met zijn hobby’s muziek, fotografie, 
Leiden, 3 oktober, bakdekkruisers en de Oude Glorie.
Een van Henk’s grootste hobby’s was muziek. Hij speelde 
vele jaren lang altsaxofoon bij Kunst en Genoegen (K&G) 
in Leiden. Met zijn ouderwetse, grote grijze snor was 
hij een opvallende figuur in het orkest. Tot op het laatst 

heeft hij nog in het orkest 
gespeeld en gerepeteerd. 
Hij beleefde veel plezier aan 
de uitvoeringen, concerten 
en toernooien die hem soms 
zelfs in Engeland brachten. 
Hij zal in het orkest een lege 
plek achterlaten. 
Een andere liefhebberij van 
Henk was fotografie. In zijn 
vrije tijd maakte hij onder 
andere bruidsrapportages 

en menigeen kent hem als de onvolprezen 
‘hoffotograaf’ van de Oude Glorie. Bij elk 
evenement waaraan hij met Wil deelnam, 
was hij met zijn camera present en maakte 
er mooie verslagen, cd’s of video’s van. Wie 
kent niet de groepsfoto gemaakt tijdens het 
25-jarig jubileum van de club bij het kasteel 
van Coevorden, waarop iedereen verschrikt 
een hand voor zijn mond slaat, omdat Henk 
het schuifraam op de eerste verdieping - 
van waaruit hij de foto van de groep wilde 
nemen - op zijn hoofd kreeg. Precies op 

Vereniging Booteigenaren  

Oude Glorie
dat moment drukte hij op de ontspanner. De wond moest 
gehecht worden, maar Henk had een fantastische foto 
gemaakt. 
Henk verdient grote waardering voor het feit dat hij het 
heeft kunnen opbrengen om in augustus een rapportage 
van het 40-jarig jubileum van de Oude Glorie te maken. 
Hij ging daarbij niet over één nacht ijs. Hij is begonnen in 
Aalsmeer, heeft een hotel genomen in Leeuwarden en was 
present bij vele tussenstops van de aanbrengtocht om zijn 
plaatjes te schieten. Ook in Leeuwarden was hij elke dag 
present. Menige Gloriaan heeft hem daar gezien of nog 
met hem gesproken. Zijn fotorapportage stond een paar 
dagen later al op de website van de Oude Glorie.
Zijn verdienste als coördinator van het 3-oktoberfeest in 
Leiden mag niet onvermeld blijven. Hij heeft ons samen 
met Wil leren houden van Leiden en het 3-oktoberfeest. 
Wat een gezelligheid hebben we daar jarenlang 
meegemaakt! Gratis ligplaatsen, welkomstgeschenk, 
goodie bag, hutspot, haring en wittebrood, reveille, 
muziek, polonaise door onze boten, nautische markt, 
groots vuurwerk, het was er allemaal. Elk jaar werden we 
weer verrast door zijn enthousiasme en organisatietalent. 
De laatste jaren namen we met een klein groepje 
Glorianen deel aan diverse evenementen. Henk heeft de 
term ‘vaarvrienden’ voor ons groepje verzonnen en die 
naam zijn we blijven gebruiken. Het doet ons veel pijn dat 
we na Wil ook Henk moeten missen, maar vinden troost in 
de tekst op de rouwkaart:
Ik heb het leven liefgehad, u allen evenzeer.
Graag had ik hier nog wat vertoefd, helaas, het mocht niet 
meer.
Wanneer er iemand aan mij denkt, dan zonder veel verdriet.
Bedenk, het leven is maar kort, dus is mijn wens, geniet!

dat gaat goed komme henk!

De Vaarvrienden
Co en Hans, 

voormalige 
eigenaren van de 
Ma’at, 
Fred en Liesbeth 
van de Reiger 

Pierre en Tea van de 
Jacaranda
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Eind juni kondigde Henk als voorzitter van het bestuur 
van Watersport Vereniging De Kooihaven zelf zijn ziekte 
aan. 

Een samenvatting uit zijn e-mail:

Heren, even een triest bericht. In het kort: ik ben de laatste 
tijd veel afgevallen. Ik heb een tumor in mijn linkerlong met 
uitzaaiingen naar de botten en de lever. Kortom niets aan 
te doen. Hoe lang nog weten we niet. Ik heb behoefte aan 
een gesprek met het bestuur waar ik een aantal dingen 
even wil regelen, om in de toekomst de club zo goed 
mogelijk achter te laten. Laat het even weten. 
Groet Henk

Typisch Henk, om het belang van anderen zo zwaar te 
laten wegen!

Henk is ruim 15 jaar bestuursvoorzitter geweest. Ik heb 
Henk in 2013 leren kennen als lid van de vereniging 
en ben op zijn verzoek begin 2016 toegetreden tot 
het bestuur. Toch krijg je in relatief zo’n korte tijd best 
wel een beeld van iemand, al is het alleen maar omdat 
sinds ik Henk ken, hij in 734 e-mail wisselingen van De 
Kooihaven betrokken is geweest. Anderen hebben Henk 

vanaf dag 1 meegemaakt en zeggen over hem onder 
andere het volgende:

•  Er is geen betere voorzitter te bedenken

•  Hij was een 110% verenigingsman

•  Altijd op en top gedreven

•  Henk stond altijd voor iedereen klaar

•  Hij was verbindend: wist altijd goede mensen om 
zich heen te verzamelen en behield de rust bij kleine 
onenigheden tussen leden en loste deze samen op

•  Motiverend en inspirerend, waardoor hij altijd mensen 
vond die een handje wilde helpen. Je kon geen nee 
zeggen tegen Henk!

•  Henk ging zelf altijd voor in de strijd, zoals 
bijvoorbeeld tijdens de renovatie van onze club-
accommodatie de Ark, waar hij elke dag aan het werk 
was met zijn gouden handen

•  Niet alleen was hij de grote motor achter de bouw van 
De Ark, maar heeft hij als een echte aannemer de boel 
bij elkaar gekregen en gehouden

He did it His Way
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•  Hij was een man met een groot 
incasseringsvermogen, maar er waren ook wel 
grenzen. Ging je over die grens dan schroomde hij 
niet actie te nemen

•  Henk had respect voor iedereen, arm of rijk, handig of 
niet. Hij ging puur uit van het goede in de mens 

•  Hij heeft het clubblad de Wimpel opgezet en tot de 
laatste editie toe gevuld met zijn foto’s en teksten. 

 

•  Henk zocht altijd de weg van bemiddeling en nooit de 
harde lijn

•  Hij genoot zelf ook zichtbaar als verenigingsman van 
de kaartavonden, puzzeltochten, nieuwjaarsrecepties, 
maar nog meer als iedereen het naar zijn zin had.

•  Hij was geen man van strakke regels. Praktisch 
hanteren, daar ging het om!

•  Met Henk kon je geen ruzie krijgen. Hij loste 
problemen op met een biertje en een goed gesprek.

Na het verlies vorig jaar van Wil bleef Henk positief 
en bleef vooruit kijken. Nadat hij had aangekondigd 
ongeneeslijk ziek te zijn wilde hij zijn vervanging 
wel geregeld zien, want het ‘cluppie’ moest wel 
goed worden achtergelaten. Ik kan me die ingelaste 
vergadering nog goed herinneren. Het ging niet over 
Henk, maar over de vereniging en zelfs over een aantal 
leden in het bijzonder. Ook heeft hij het bestuur nog 
een aantal praktische opdrachten meegegeven, voor 
na zijn overlijden. Wij zullen die uiteraard met respect 
opvolgen!
Henk is niet alleen ons anker geweest, maar ook zeker 
een moreel kompas voor velen onder ons.
Nog geen maand voor zijn overlijden was Henk op 
de BBQ van de vereniging, waar ik mocht optreden 
als zanger. Op zijn verzoek heb ik My Way voor hem 
gezongen. Met tranen in zijn ogen wist hij dat dit het 
laatste evenement zou zijn, ook al maakten we -tegen 
beter weten in- nog plannen voor een filmavond. We 
hebben samen stiekem gehuild, want het mocht de pret 
voor anderen natuurlijk niet drukken. Daarna hebben 
we geknuffeld en later die avond kreeg ik zelfs een paar 
dikke kussen van hem.

Er waren geen woorden meer 
nodig..
Dag Henk!



henk was een groot k&g’er . 
Hij is ruim 64 jaar lid geweest en heeft veel betekend 
voor de hele muziekvereniging Kunst en Genoegen.
Daarom was het vanzelfsprekend om hem bij zijn 50 
jarig lidmaatschap in 2004 te benoemen tot erelid.

Henk is in 1954 op 9-jarige leeftijd lid geworden van 
K&G. Begonnen op de pijperfluit. Daarna als slagwerker 
op de grote trom (bij de toen nog grote houtgroep van 
het tamboer, trompetter en pijperkorps). In de jaren 70 
was hij enkele jaren tambour-maître. Later stapte hij 
over op de bariton sax. Eerst bij de SMB en de laatste 
periode bij K&G3 en het Reünie-Orkest.

maar henk deed meer!
Henk heeft jaren lang veel werk verzet met de 
materiaalploeg als bestuurslid materiaal. 
Henk stond altijd klaar om de helpende hand te bieden 
en had ook vaak goede en originele ideeën.
En:
Hij is meerdere jaren HO (Hoofdofficier) van het K&G-
Kamp geweest.

henk was ook creatief! 
Ik weet nog dat hij samen met zijn materiaalploeg een 
ruimtevaartuig op het podium van de Stadsgehoorzaal 
realiseerde voor het nummer Star Wars. 

De Zeemansshow van Jong K&G verrijkte met een 
werkende vuurtoren, een dukdalf met meeuw, een 
stuurrad en de dekzwabber act met emmers gevuld met 
confetti en schuimrubber vissen.

henk had ook humor! 
Samen met de eerder genoemde slagwerkgroep 
kwam hij op het idee om tijdens de Mexicaanse Show 
van het pijperkorps in de Groenoordhal een potje te 
gaan dobbelen. Midden op het veld, grote trom af en 
dobbelen op het vel van de trom. De rest musiceerde en 
marcheerde gewoon verder.

Ook tijdens de Zeemanshow in AHOY kwam hij op het 
idee een JK&G-er te laten vissen in de vijver van het 
decor. Henk had toevallig een hengel bij zich!? Dus……..
Groot applaus toen de JK&G-er een (schuimrubber) vis 
aan het eind van de show omhooghaalde!

Henk Koelewijn
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ook buiten k&g was henk actief .
Veel Leidenaren leerden hem kennen als die vrolijke 
chauffeur met snor op de borrelbus tijdens de 
kroegentocht in de Leidse Jazz week.

Tijdens de Taptade en British Tattoo in de 
Groenoordhallen was hij hoofd-beveiliging.

Zelfs was hij een paar keer schipper/stuurman/gastheer 
op zijn boot tijdens een mini-cruise over de Kaag 
(inclusief hapjes en drankjes) van een Taptade of K&G 
vergadering. Henk stelde zijn boot dan ter beschikking, 
maar wel onder zijn toezicht!

Dit is slechts een greep van het vele werk dat Henk voor 
de vereniging en samenleving heeft verzet.

kortom: 

Henk was een veelzijdige man met veel kwaliteiten!

Een groot K&G’er en een groot mens!

kwaliteit en groot……….k&g!

We zullen Henk met zijn markante grote snor gaan 
missen.

Namens de hele muziekvereniging K&G wensen we
(de dochters van Henk), Helga en Petra,
schoonzoons, 
kleinkinderen 
en overige familie en vrienden
heel veel sterkte toe!

Henk bedankt
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Van Wimpel naar Nieuwsbrief

In memoriam Henk Koelewijn

(bestuurs)leden aan een bijdrage te leveren aan De 
Wimpel. De realiteit was dat bijna alle kopij voor ons 
verenigingsblad uit de pen / tekstverwerker van Henk 
kwam. 

Het is dan ook met pijn in het hart en enigszins 
bezwaart dat het bestuur heeft moeten constateren 
dat het instandhouden van De Wimpel een schier 
onmogelijk taak is zonder aanjager en ‘hoofdredacteur’. 
Mocht zich een vrijwilliger melden die de schone taak 
op zich wil nemen om 2x per jaar voldoende kopij bij 
elkaar te krijgen om een Wimpel te vullen dan vragen 
wij om u te melden bij het bestuur. 

Het bestuur is echter ook realistisch en is voornemens 
als vervanging van de Wimpel enkele malen per jaar 
een nieuwsbrief te doen verschijnen die per post aan de 
leden zal worden toegezonden.

legertent naast de haven, toen er een storm opstak 
verhuisde de BBQ zelf naar binnen in de tent, polonaise 
rondom de BBQ; het was hilarisch dat iedereen lichtelijk 
geblakerd van de BBQ naar huis ging.

Uiteraard was hij, zoals bij eenieder bekend, ook een 
zeer verdienstelijk fotograaf. 

Menig uitje en activiteit is door hem vastgelegd. Hij 
was ook de drijvende kracht achter het ontstaan van de 
Wimpel dus hoort een herinnering aan Henk in “zijn” blad.

We gaan hem tijdens de activiteiten, klusdagen en 
vergaderingen missen en denken liefdevol aan hem 
terug.

Kees Oudshoorn
Manus Mink
Rob van der Steen
Bram Florissen

Gedurende vele jaren 
was Henk naast 
voorzitter van W.S.V. 
de Kooihaven de 
drijvende kracht 
achter De Wimpel. 
Het is niet 
overdreven om te 
stellen dat  
De Wimpel 
zonder Henk als 

geestelijk vader en 
drijvende kracht niet had bestaan. 

De laatste jaren is de frequentie van De Wimpel van 
4 keer naar 2 keer per jaar gegaan. De Wimpel was 
natuurlijk regelmatig onderwerp van gesprek op de 
bestuursvergaderingen. Onvermoeibaar spoorde Henk 

Namens de commissie onderhoud Kees en Bram 
alsmede de altijd actieve vrijwilligers Manus en Rob 
willen ook wij even stilstaan bij het overlijden van onze 
geliefde voorzitter Henk.

Hoe herinneren wij ons Henk: als de joviale regelaar, die 
veelvuldig te laat op een afspraak kwam en die je blij 
kon maken met een kop koffie en een sigaretje.
Hij werd op de laatste klusdag, 20 oktober jl. al zeer 
gemist.

Als er iets gekocht moest worden voor de Ark regelde 
Henk dat: b.v. tafels bij de Kringloop en stoelen die bij 
“zijn” NZH vandaan kwamen. Samen met Manus een 
koelkast gekocht maar afdingen op de prijs daar hield 
Henk niet van, dan geneerde hij zich en liet dat maar 
aan Manus over.

Niets was hem te veel; alles was te regelen!!
Er werd eens een BBQ gehouden in een opgezette 
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Uit de oude doos....
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BBQ Kooihaven
Op zondag 26 augustus j.l. namen zo’n 22 personen 
deel aan de door de Evenementencommissie (EC) 
georganiseerde barbecue. Het was die dag een afwis-
seling van zon, wind en regen maar dankzij een partytent 
en grote parasol bleef de BBQ droog op het terras.
Vanaf half 4 werd er gezellig geborreld met de nodige 
versnaperingen en muzikale omlijsting door Barry van 
der Zon die zijn apparatuur had meegenomen en zelf 
ook diverse liedjes zong; vooral de Elvissongs vielen 
zeer in de smaak.

Vanaf zo half 6 stond de BBQ klaar voor gebruik; 
ieder had zijn eigen vlees/vis meegenomen en de EC 
had gezorgd voor stokbrood, sausjes, salades e.d.
Tijdens de BBQ ook nog een loterij met leuke 
prijzen!!
Het was supergezellig dus ik zou zeggen: kom 
volgende keer ook, je krijgt er geen spijt van.

Namens de EC
Inge Florisson 

nieuwjaarsreceptie Zondag 13 januari 2019 Van 15.00 tot 18.00 uur

algemene leden vergadering Dinsdag 5 maart 2019 Aanvang 19.45 uur

De ALV zal op een andere lokatie dan de laatste jaren plaatsvinden en wel op kantoor van 
Liferay Benelux, Admiraalsweg 6a, 2315 SC Leiden op industrieterrein De Waard, links als men  
over de brug vanaf de Surinamestraat komt.
 
herhaling reanimatie Cursus Woensdag 17 april 2019 Aanvang 19.00 uur
 
klusdag Zaterdag 25 mei 2019 Aanvang 9.00 uur

klusdag Zaterdag 26 oktober 2019 Aanvang 9.00 uur

BBQ Zondag, lente kaartavond en kerst kaartavond
Over het of en wanneer deze evenementen zullen plaatsvinden zal nog worden gecommuniceerd. 
Suggesties en vragen kunt u altijd sturen naar evenementen@kooihaven.nl of naar  
voorzitter@kooihaven.nl

kijk altijd even op de website!
Evenementen kunnen om verschillende redenen soms op een ander tijdstip of een andere locatie  
plaatsvinden.  Kijk daarom regelmatig op de website voor actuele informatie.

Evenementenkalender

AAA
A

A
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W.S.V. de Kooihaven is een vereniging die (zoals de meeste verenigingen) bestaat bij de gratie van haar leden en 
vrijwilligers.

Wat is nu eigenlijk de definitie van een vereniging?
“Een vereniging is een organisatievorm die gericht is op een immaterieel doel. Dit in tegenstelling tot 
organisatievormen als nv’s en bv’s, die commercieel van aard zijn. Het immateriële doel van een vereniging kan 
van charitatieve, ideële, kunstzinnige of levensbeschouwelijke aard zijn. Dat een vereniging geen commercieel 
doel nastreeft, betekent niet dat een vereniging geen winst mag maken. Het betekent wel dat gemaakte winst 
niet mag worden uitgekeerd aan leden of andere bij de vereniging betrokken personen. De winst mag uitsluitend 
worden gebruikt ter verwezenlijking van het doel van de vereniging.”

W.S.V. De Kooihaven heeft uiteraard geen winstoogmerk, alle inkomsten komen aan ons doel ten goede, betaalbare 
ligplaatsen voor de leden. 

“De vereniging is bij uitstek de organisatievorm die wordt gebruikt om de belangen van haar leden te 
behartigen. Hierbij kun je denken aan sport-, vak- en gezelligheidsverenigingen. De leden van zo’n vereniging 
zijn vaak nauw betrokken bij het verenigingsleven.”

In de loop der jaren constateert het bestuur dat er een kleine harde kern is van leden die zich inzetten voor W.S.V. 
De Kooihaven. Vrijwilligers die in diverse commissies en samenstellingen werkzaamheden verrichten die aan alle 
leden ten goede komen. ook aan leden waarvan de betrokkenheid zich beperkt tot het jaarlijks voldoen van de 
contributie en ligplaatsgelden.

“Daarnaast zijn er verenigingen waarbij de betrokkenheid van de leden zich min of meer beperkt tot het betalen 
van contributie. Voorbeelden van dergelijke verenigingen zijn Amnesty International en het Rode Kruis.”

Laten we met elkaar vaststellen dat W.S.V. De Kooihaven meer kan en moet zijn dan een vereniging waar de 
betrokkenheid van de leden zich beperkt tot het betalen van contributie. We kunnen niet zonder leden / vrijwilligers 
die zich inzetten voor de vereniging. 

vraagt u zich weleens af wie
•  ons drijvende clubhuis De Ark (inclusief toiletblok) zo netjes onderhoud, 

•  de walkanten maait, 

•  er twee keer per jaar onderhoud doen op de klusdagen, 

•  de vuilcontainers tijdig laat legen,

•  de meterstanden van elektra opneemt en doorgeeft, 

•  de rekeningen op tijd betaald, 

•  opdracht geeft waterplanten te maaien

•  u een herinnering stuurt als uw betaling voor lidmaatschap / ligplaats opzich laat wachten

•  initiatief neemt tot barbecue / kaart avond 

•  etc.

Met elkaar vormen we Watersport Vereniging De Kooihaven. Een vereniging heeft geen bestaansrecht zonder 
betrokkenheid van leden en de (geweldige) inzet van vrijwilligers. 

Draag uw steentje bij in ons aller belang. 

Vereniging bes taat bij de gratie van leden
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Overlas t op en rond het Joppe

Warmond, 5 november 2018 – Burgemeester Breuer 
heeft maandagmiddag een samenscholingsverbod 
afgekondigd voor het gebied rondom de gemeente-
haven, het recreatie-eiland Koudenhoorn en de daarbij 
behorende wateren. Daarnaast is er de komende twee 
weken cameratoezicht op de gemeentehaven. De 
maatregelen volgen op de explosie zondagavond bij 
een woonboot aan de gemeentehaven en langdurige 
overlast, bedreigingen en diefstallen op en rond het 
recreatie-eiland Koudenhoorn.
Het samenscholingsverbod houdt in dat groepen van 
twee of meer personen, die zich overlastgevend, orde 
verstorend, intimiderend of bedreigend gedragen 
niet samen mogen scholen. Het verbod geldt voor de 
Gemeentehaven (zijnde het gebied ingesloten door de 
Dorpsstraat te Warmond en de Jan Steenlaan te War-
mond) en het recreatie-eiland Koudenhoorn (inclusief 
de daartoe behorende openbare wateren). Met het 
instellen van het samenscholingsverbod wil Breuer 
voorkomen dat de overlastgevers zich in groepen op-
houden en men vanuit de groep orde verstorend en in-
timiderend gedrag vertoont. De gemeente wil hiermee 
ook voorkomen dat het veiligheidsgevoel verder wordt 
aangetast. Afgelopen week is het proces opgestart om 
cameratoezicht te verkrijgen op de gemeentehaven. 
Vanaf morgen is dit effectief voor de duur twee weken.

Wijziging aPv
Aanvullende maatregelen tegen de overlastgevers kan de 
gemeente pas nemen als de Algemene Plaatselijke Veror-
dening (APV) is aangepast. Deze ligt nu voor ter besluit-
vorming in de gemeenteraad. Het voorstel is de APV aan te 
vullen met (onder meer) het verbod op overnachten (dan 
wel voor anker liggen) in voer- en vaartuigen en hinderlijk 
drankgebruik op openbare plaatsen en openbaar water. 
Dit verbod is bedoeld om te kunnen handhaven als er mis-
bruik gemaakt wordt van de mogelijkheid tot overnachten 
(dan wel voor anker liggen). De gemeente overlegt nog 
met ondernemers en andere belanghebbenden om te 
voorkomen dat de APV regels economische en recreatieve 
activiteiten onmogelijk maken.

Samenwerking
De gemeente werkt nauw samen met de politie en het 

Openbaar Ministerie rondom de Koudenhoorngroep en 
de overlast die ervaren wordt. De politie onderzoekt 
op dit moment de toedracht van de explosie bij de 
woonboot aan de gemeentehaven. Burgemeester Carla 
Breuer heeft vanochtend direct contact gehad met de 
bewoner van de woonboot. Zij kan de onrust en zorg 
van inwoners goed begrijpen en zoekt regelmatig con-
tact met diverse ondernemers en inwoners. De gemeen-
te werkt nauw samen met de politie en het openbaar 
ministerie om er voor te zorgen dat het gevoel van 
veiligheid weer terugkeert.
Getuigen van de aanslag op de woonboot of van 
voorvallen of incidenten die te maken hebben met 
een verstoring van de openbare orde kunnen gemeld 
worden bij de politie via 0900-8844 of anoniem via Meld 
Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Warmond - In Warmond is zondagavond de brug bij 
het recreatie-eiland Koudenhoorn beschadigd, nadat er 
een harde knal is gehoord. Het gebied rond de brug is 
afgezet met linten. Politie en brandweer zijn ter plekke 
om onderzoek te doen. Volgens ooggetuigen is er zwaar 
vuurwerk afgestoken, maar de politie kan dit nog niet 
bevestigen. 
Volgens nieuwssite De Teyding zou er een gat van 20 
centimeter in de brug zijn geslagen en zijn er restanten 
gevonden van een pijpbom. Het eiland in Warmond 
wordt al langere tijd geteisterd door overlastgevende 
jongeren. Op 4 november raakte de bewoner van een 
woonboot gewond nadat er illegaal vuurwerk ontplofte 
op zijn boot in de gemeentehaven. Ook zijn er al veel 
vernielingen gepleegd en is er een samenscholingsver-
bod van kracht. 
Afgelopen donderdag ging de gemeenteraad akkoord 
met een aanpassing van de algemene plaatselijke 
verordening, ofwel de apv. Dat betekent dat er nieuwe 
regels komen om de jongerenoverlast tegen te gaan. 
De apv wordt woensdag gepubliceerd, daarna treedt de 
verordening officieel in werking en kan vanaf donder-
dag worden opgetreden. Zo staat er nu in de apv een 
ankerverbod, is het verboden om te overnachten op 
en rond het eiland, zijn er regels opgenomen die het 
alcoholgebruik aan banden moet leggen en mogen 
ambtenaren niet worden uitgejouwd.

Het rommelde al een tijdje op en rond het eiland Koudenhoorn, zie onderstaande stukjes uit de krant. Deze groep 
veroorzakers hebben vorig jaar in de winter ook bij omliggende havens gepoogd aan te meren. Wij hebben het 
beleid geen passanten, maar mocht je een vreemde boot of boten de haven in zien komen is het verzoek om zsm 
het bestuur te informeren. Zie onderstaande stukjes uit de krant om een indruk te hebben van de personen.
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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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W.S.V. De Kooihaven wenst u  
hele fijne kerstdagen en  
een gelukkig nieuwjaar


