Nieuwsbrief - April 2014
Voorwoord van de voorzitter
Winter 2014 en winter 2013; een wereld én een temperatuur van verschil. Een winter
die we niet echt een winter konden en mochten noemen is alweer achter de rug.
Sterker nog; de eerste zonnestralen hebben de Kaag, de Braassem en omgeving
alweer stevig bereikt. U, als Watersportgebonden Ondernemers Kaag Braassem e.o.,
zult er ongetwijfeld iets van hebben gemerkt. Terwijl u de eerste terrassen alweer
buiten zet, de eerste particuliere boten te water laat en de eerste gasten alweer aan
boord heeft mogen ontvangen treft u hierbij de eerste nieuwsbrief van het nieuwe
seizoen van de Watersportgebonden Ondernemers Kaag Braassem e.o. aan.
Het bestuur wenst u veel leesplezier in deze nieuwsbrief waarbij de diverse
portefeuillehouders jullie wederom in vogelvlucht meenemen door de huidige projecten
die momenteel spelen binnen de WOKB. Ook blikken zij vooruit naar de komende
ontwikkelingen op, rond en in het (ruime) gebied watersportindustrie beslaat. Graag
wijst het bestuur op de bestaansbeginselen van de WOKB; de WOKB is er vóór de
leden. Mocht u dus als enkele of meerdere watersportgebonden ondernemer tegen
een kans of probleem oplopen waarbij u denkt 'daar kan ik wel wat hulp, expertise of
visie bij gebruiken' dan staan het bestuur van de WOKB u graag terzijde en werken we
aan een gezamenlijke oplossing en/of steun waar nodig. De portefeuillehouders
steunen u graag in uw kansen of problemen die u op en rondom het water tegenkomt;
hoe groot of klein deze kans of probleem ook is.
Het verleden wijst uit dat oplossingen en/of kansen vaak voor de hand liggen en
binnen enkele contacten al is bereikt.
De zon schijnt niet alleen weer in de lucht maar ook de zonnige berichten over het
herstel van de watersportbranche bereiken zo langzamerhand het water van ons
prachtige grachten-, singels-, en plassengebied. Voor komend watersportseizoen
wenst het bestuur van de Watersportgebonden Ondernemers Kaag Braassem e.o.
een succesvol en bovenal zonnig jaar toe vol met (nieuwe) samenwerkingen.
Als traditie nodigen wij jullie allen van harte uit om met elkaar op vrijdag 11 april het
glas te heffen op het nieuwe watersportseizoen onder de 'Jeneverboom'. De officiële
uitnodiging van Het 'Genootschap De Jeneverboom' ontvangt u apart via de mail.
Met zonnige groet namens het bestuur van de WOKB,
Johan Klerks
Voorzitter
_________________________________________________________

Het bestuur van de WOKB is blij om weer een aantal nieuwe leden te mogen
verwelkomen. Wij hebben een aantal leden bereid gevonden zich voor te stellen. Op
de website vindt u een totaaloverzicht van alle leden.
.

Idylle op De Lindenhof
Deze 17e eeuwse herenhoeve is een onvergelijkelijke huwelijkslocatie.De weidse
vergezichten van het Groene Hart omgeven een viertal luxe verblijven die ook als
geheel en voor meerdere dagen gereserveerd kunnen worden. De grote dag in alle
rust en privacy beleven, omringd door je allernaasten. De Wagenschuur beschikt over
een luxe living met royale keuken, openhaar den een tweetal comfortabele
slaapkamers met elk een eigen badkamer. Verder zijn er een tweetal riante
appartementen met uitzicht over de landereijen, een wellness-fitnessruimte met een
bar-zitgedeelte. Kan het idyllischer dan een ja-woord onder de fruitbomen, terwijl in de
kapschuur een fantastisch dinner of buffet klaarstaat.
www.delindenhofbenb.nl

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Watersportschuur
Watersportschuur – Amphoraweg 15 – 2332 ED LEIDEN –
T. 071-3411254 of 06-54281987 – W: www.watersportschuur.nl - E:
info@watersportschuur.nl – F: www.facebook.com/watersportschuur
Watersportschuur verkoopt boten, buitenboordmotoren en trailers, zowel nieuw als
tweedehands. Ook voor onderhoud, reparatie en winterstalling hét adres in Leiden. Wij
zijn laagdrempelig, vakbekwaam en service-gericht. Wij zeggen wat we doen en doen
wat we zeggen! Men kan ons vinden aan de Amphoraweg 15 in Leiden waar we ook
via het water te bereiken zijn.

_
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Holstnautic, bootverhuur en events!
Marco Holst: een bevlogen en enthousiaste ondernemer met flair. Nee bestaat niet
voor hem. Laat je verrassen door zijn meer dan originele bedrijf holstnautic.nl. Wie er
wel eens langs of op de ringvaart rijdt of vaart, nabij Kaageiland en Abbenes heeft
deze onderneming misschien al eens opgemerkt… bij de Adermolen ligt de Pizzaboot.
Een wel heel bijzonder afhaalrestaurant. Maar daarnaast is er nog veel meer.
Holstnautic, bootverhuur en events! Want wat je vanaf de Ringvaart niet ziet, is het
vredelievende onderkomen dat Marco Holst hier sinds 2009 heeft opgebouwd. De
konijnen hupsen tussen de speeltoestellen in het gras vrij rond. In de achterste ruimte
van het oud, achtiende-eeuws boerderijtje kunnen gasten van bedrijfsfeestjes of
groepen worden ontvangen. Er is een ontspannen lounge in het zand en een
geïmproviseerde dansvloer. "We willen dat mensen zich hier lekker relaxed en
ongedwongen kunnen voelen. Laat je vooral verrassen door wat we te bieden
hebben", stelt Marco voor. Om een van de boten te huren die in alle soorten en maten
aan de kade liggen, er te barbecueën of een feestje te geven, is reserveren
noodzakelijk. "Wij stellen de locatie ter beschikking, zorgen dat er goed te eten en te
drinken is en bieden de vrijheid om het op je gemak en naar je eigen idee naar de zin
te maken."Op een bonnetje schrijft de klant op wat hij gebruikt. Een beetje terug naar
de jaren ’60. Ja, we horen vaak zeggen dat het ze hier een beetje aan Woodstock
doet denken." Marco is een horecaman in hart en nieren en kwam hier in 2008 terecht
toen hij de bedrijfjes waar hij gerenommeerde wijnhuizen en restaurants bediende,
verkocht had. "Ik heb alles totaal omgegooid, wilde het liefst de rest van mijn leven in
korte broek en slippertjes lopen." In de Aderpolder kwam hij ‘op de set van een bizarre
aflevering uit Jambers ‘ terecht. Het boerderijtje was sterk verouderd, werd verwarmd
met een kolenkachel én ligt op een eiland. Veel van zijn collega’s en vrienden
verklaarden hem voor gek: "Die zeiden: ‘wat moet je daar nu mee?" Terwijl ik hier juist
wel wat in zag." Voor die ondernemende blik werd hij beloond met een nominatie voor
een ondernemersprijs in de gemeente.
Met de Pizzaboot erbij sinds 2011, trekt Marco veel bekijks. Zoveel dat hij inmiddels
óók een vaste plek heeft om ’n deel van de catering voor z’n rekening te nemen bij de
jaarlijkse "natte" HISWA @AmsterdamMarina. "Daar ben ik heel trots op", stelt Marco
Holst. En zo is het!

____________________________________________________________

Woensdag 11 juni 2014
Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op woensdag 11 juni
aanstaande bij Mulder Shipyard te Zoeterwoude.
Aanvang van de ALV is 19.00 uur met aansluitend een rondleiding over de jachtwerf.
Noteer datum en tijd alvast in uw agenda.

________________________________________________________________
WARMOND, Na een grondige renovatie en herinrichting heeft wethouder Kees van
Velzen, samen met Holland Rijnland bestuurder Kees Wassenaar, vrijdag 7 maart
Koudenhoorn opnieuw opengesteld voor het publiek. Bij de opening werd een fraai
vormgegeven "boomspiegel" onthuld. Nog niet alles op het eiland is helemaal gereed,
maar de grote grondwerkzaamheden zijn afgerond.

Foto: Henk Keijzer

Aan alle inwoners van Teylingen en andere betrokken is gevraagd mee te denken
over de herinrichting van het eiland Koudenhoorn. Er werden verschillende scenario’s
voorgelegd, variërend van een nadruk op recreatie tot een sterke focus op natuur. De
Teylingers kozen in grote meerderheid voor deze laatste variant, scenario 1.
Wethouder van Velzen had toegezegd de keuze van de bewoners te zullen
overnemen, maar kwam bij de behandeling in de gemeenteraad toch met een nieuwe
variant; scenatio 1+ . Hierin was de natuurvariant aangevuld met elementen uit de
andere keuzevarianten.

Uitvoering
De totale opknapbeurt van het eiland is gefaseerd uitgevoerd in twee jaar tijd. In 2012
werd het startsein gegeven. Er zijn passantenplaatsen aangelegd en de speeltuin is
vernieuwd. Voor de zomer van 2013 is het strand vergroot en is er een hondenstrand
aangelegd. Groen
Afgelopen winter is het aannemingsbedrijf Gebroeders Van der Poel uit Oud Ade flink
in de weer geweest. Zo zijn er grasaanmeerplaatsen aangelegd, is de aanlegsteiger
voor de scouting gereed gemaakt, een deel van het groen op het eiland en het riet aan
de randen is verdwenen, er is een jeugdplek ingericht en een geitenweide
gerealiseerd. Daarnaast is voor het toekomstige paviljoen een afscheiding gemaakt
van het strand naar het terras. Op die plek heeft het eiland nu een stenen plein. De
natte gronden zijn voorzien van (nieuwe) drainage en alle paden zijn vernieuwd. Ook
zijn er overal op het eiland nieuwe houden banken en tafels geplaatst. De eerste bank
heeft echter al brandschade.

Gebouwen
De laatste fase van het project bestaat uit het realiseren van nieuwe gebouwen voor
de kinderboerderij en het aanleggen van speelvoorzieningen in het bos nabij het
scoutinggebouw. Deze werkzaamheden zullen nog dit voorjaar gereed zijn. Daarna
wordt gewerkt aan het realiseren van een nieuw paviljoen waarin een
horecagelegenheid, een natuureducatiecentrum en een historische scheepswerf zich
zullen vestigen. Van de totale kosten van ongeveer € 1,3 miljoen wordt bijna € 0,7
miljoen bijgedragen door de Europese Unie, de provincie Zuid-Holland en Holland
Rijnland.
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