Hoera voor de Watervogels
Hoera voor WV De Watervogels
75 jaar, een mooi lustrum dat op mooie wijze wordt gevierd aan de Loosdrechtse Plassen.
Watersportvereniging De Watervogels telt 240 leden die hun clubhuis, het Vogelnest zelf
hebben gebouwd. De hele haven werd zelfs door de vereniging gegraven. Zelfwerkzaamheid
staat bij de Watervogels hoog in het vaandel.
De vereniging vindt zij oorsprong aan het eind van de oorlog als een viertal personeelsleden
van de NSF (Nederlandse Seintoestellen Fabriek) bijeen komt om tot oprichting van de NSF
watersportgroep te komen. In de notulen van deze vergadering staat te lezen dat ''het doel
van deze groep is de watersport ook onder het bereik te brengen van hen wie zulks door
ﬁnanciële omstandigheden tot dusver niet mogelijk was''. Na enige omzwervingen bij com
merciële jachthavens in Loosdrecht en omgeving wordt in Nieuw Loosdrecht een nogal ver
waarloosde haven op de kop getikt die kan worden gepacht. Dat lukt en er worden in eerste
instantie 11 boten gestald. De vereniging groeit en bloeit en met de aanwas van veel nieuwe
leden (de NSF is inmiddels een onderdeel van Philips geworden) wordt er uitgezien naar een
nieuwe stek.
Dat wordt weer Oud Loosdrecht waar aan de oostelijke Drecht het clubhuis het Vogelnest
verrijst en een volstrekt nieuwe haven wordt gegraven.
Deze haven wordt eind jaren '90 gerenoveerd, zodat er momenteel ruim100 schepen een lig
plaats hebben gevonden.
Viering
Tijdens de viering van het lustrum waren de leden zeer vereerd dat niet alleen Burgemeester
Ossel een bezoek bracht aan het Vogelnest, ook wethouder Klink van Wijdemeren en afge
vaardigde de Wit van VNM de vereniging kwamen feliciteren en hielden zelfs een toespraak.
Tegel
Uiteraard ontbrak het Watersportverbond niet op deze bijzondere dag. Uit handen van de
voorzitter heer Harry Wagemakers werd een keramiek gebakken tegel met de vlaggen/logo’s
van het Verbond en de Watervogels aangeboden. Ook hier een mooie speech en een hart
onder de riem voor de toekomst, daar de vereniging druk in de weer is met de nodige ver
gunningen en aannemers voor de bouw van een nieuw clubhuis, voor nu en in de toekomst.

