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Voorjaarsbijeenkomst op woensdag 8 mei 2019
Deze keer hadden we gekozen voor het Deltahotel in Vlaardingen. Het bestuur had dit besloten
na een test bezoek met lunch, echter de zaal die we hadden besproken op de eerste verdieping
met een geweldig uitzicht op de Nieuwe Waterweg/Nieuwe Maas was op 8 mei niet bereikbaar
met de lift vanwege een storing die jammer genoeg niet op tijd kon worden opgelost, wel met
de trap maar dat risico wilden we niet lopen. Het deelnemers aantal was toch al niet zo hoog
(38) en dan zouden er zeker nog een aantal zijn afgevallen, dus uitgeweken naar een kleiner
zaaltje met een werkende lift en de toepasselijke naam Kraaiennest met jammer genoeg wat
minder uitzicht maar net groot genoeg.
Desalniettemin kunnen we weer spreken van een geslaagde bijeenkomst die in 1e instantie leek
te mislukken vanwege het geringe aantal dat zich 2 weken voor de 8e mei pas had aangemeld,
maar gelukkig kwam alles toch weer op zijn pootjes terecht we hadden zelfs een
spookdeelnemer Piet Boerboom, hij dacht dat hij zich had aangemeld met zijn partner Resy
maar wij konden hem niet vinden op de presentie lijst, gauw even 2 stoelen er bij gezet en ook
dit was weer opgelost. Na de koffie opende Voorzitter Fred de bijeenkomst met zijn
welkomstpraatje dat begon met het herdenken van de overledenen in de laatste periode, de
heren Marius Putting (92) en Siebe Vlietstra (87) en de echtgenoten van Kees Kusse, Ina (69) en
Eize Boonstra, Mieke (81), met een minuut stilte. Ons nieuwe lid Ton Wanders werd voorgesteld.
Daarna werd het woord gegeven aan Piet Visser in zijn werkzame leven na het varen
verbonden aan het drinkwaterbedrijf Dunea in Den Haag.
De presentatie was interessant en gaf een goede indruk hoe het element water wordt
behandeld voordat het gebruiksklaar uit de kraan komt en ook hoe het georganiseerd is om de
vraag naar, dat vaak groot is, te kunnen garanderen door de aanleg en beheer van grote
spaarbekkens en duinwatergebieden. Ook een belangrijke taak van het waterleiding bedrijf is
het leveren van gedemineraliseerd water (dat maakten wij vroeger met de verdampers aan
boord ook, en we dronken het ook nog) voor de industrie. Verder bleek dat Piet als vrijwilliger bij
de Stichting Waterpas zorgt voor schoon drinkwater op scholen in en rond Mombassa (de stad
met de olifantstanden) in Kenia en dat niet alleen hij is ook nog Hoofdstoker op de
stoomsleepboot “Jan de Sterke” in Gorinchem.
De timing van een en ander verliep prima want toen Piet klaar was met het beantwoorden van
diverse vragen kon tegen 12 uur de bar open en onder het genot van een drankje werden de
verhalen van vroeger weer opgepakt tot we rond 1 uur ons op de goed verzorgde uitgebreide
lunch konden storten met keuze uit 2 soepen, broodjes met divers beleg, salade, saté, zoete
broodjes, vers fruit en een fruitsalade, melk en jus d’orange en er kwam nog een verassing uit
de hoed geserveerd met de na-koffie/thee van het Deltahotel in de vorm van een Chinees
geluks koekje, waar een gratis overnachting met ontbijt voor 2 personen in verstopt zat. Deze
werd gewonnen door Rien en Janny Schoondermark, proficiat!!
Bij het laatste woord van Fred kwam er nog even een discussie op gang over de plaats waar
we volgend voorjaar bijeen zullen komen, Papendrecht (SHVP) of weer in het Deltahotel, we
zullen zien wat ons dan het beste past. Ook het verstrekken van ledenlijsten kwam ter sprake,
wij zijn daarin beperkt door de wet AVG. Ons standpunt hierin hebben wij aan alle leden per
mail/brief kenbaar gemaakt eind 2018.
Al met al het was een gezellige intieme geslaagde bijeenkomst dachten wij zo.
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Voor de puzzel liefhebbers hebben we bedacht om deze keer in de nieuwsbrief eens onze
brains te testen, en te kijken hoe onze Topografische kennis is,

In welke steden staan de volgende bekende gebouwen. Een spatie is een -. In het grijze vlak
ontstaat een woord.
Succes er mee, de organisatie.
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Vredespaleis
Paalwoningen (NL)
Pantheon
Nieuwe Kerk
Crystal Palace
Chrysler Building
Sint Jan
Rijksmuseum
Wat Artun: Tempelcomplex in Azië
Acropolis
Petronas Twin Towers
Burj Khalifa
Taj Mahal
Borobudur
Basiliuskathedraal
Capitool
Opera House
Gouden Tempel
Mauritshuis
Atomium

Organisatie oud WTK’s bij Delta Hotel

Secretaris Arie & Penningmeester Cor

Voorzitter Fred

Openingstoespraak Fred

Ton Wanders

Even bij kletsen

De koffie wordt geschonken
3

Koos Landers & Kees Kusse in gesprek

Cor Verschoor
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Fam van Vuuren & Kathy de Waardt

voorbereiding door Arie en Piet Visser

Piet Visser

Presentatie watermanagement

Presentatie watermanagement

Foto Arend Schmale
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Nog even napraten
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Een heerlijke lunch met prima
bediening.
De indruk is dat de dames en heren
het prima vinden.
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Een prachtig uitzicht over de Nieuwe waterweg

See you next time
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