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Algemeen 

Stichting Westlander Nostalgie is in 2013 opgericht. Al meer dan 12 jaar wordt er door 
diverse vrijwilligers jaarlijks gewerkt aan Zeilende Westlander Nostalgie. Westlander 
Nostalgie is een zeilend varend monument uit 1908. In 2013 is besloten om Beheer 
stichting Westlander Nostalgie op te richten. Dit besluit is genomen omdat er een tweede 
schip opgeknapt gaat worden. Dit schip is een vrachtschip derde klasse uit 1928 genaamd 
„Cubaard” . Dit historisch casco wordt met ondersteuning van de stichting geheel 
gerestaureerd. Wel worden moderne technieken toegepast wanneer dit niet de originaliteit 
te veel aantast. 
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Aan de Nostalgie heeft de beheersstichting in 2013 geholpen met het laten zien en 
gebruiken van de Nostalgie. Er is aan diverse zeilwedstrijden en activiteiten meegedaan.  
De stichting heeft aan de Cubaard veel uren aan onderhoud gestopt. De vrijwilligers hebben   
in 2013 gezamenlijk ca. 720 uur aan werk geïnvesteerd in de Cubaard.


Eerste kwartaal 2013 

Er is in deze periode veel werk verzet bij de Cubaard. Teer krabben, naaldenbikken en 
stralen is er in het eerste kwartaal met name uitgevoerd aan de Cubaard. Alle oude teer 
moest verwijderd worden. De nostalgie is plaatselijk hersteld met coating. Zo ook het 
houtwerk van de Nostalgie. Voor de Nostalgie heeft de beheersstichting een nieuw 
dekkleed aangeschaft. 


Tweede kwartaal 2013 

Bij de Cubaard zijn alle delen die met de naaldenbikker kaal gemaakt zijn met de straalketel 
goed schoon gemaakt en voorzien van een zinkprimer. 


De eerste evenementen voor de Nostalgie zijn in het tweede kwartaal ook gestart. De 
nostalgie is bij de volgende evenementen geweest.


Broekpolder regatta Vlaardingen;


Westlander Business Trophy in het Westland - Midden-Delfland gebied;


Geuzenpenning in Vinkenveen;


OKWH Braassemermeer te Roelofarendsveen;


Westlander Zeildagen te Warmond.
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Enkele impressie 
foto’s van de 
Nostalgie. Deze 
zĳn gemaakt bĳ 
diverse 
activiteiten. 
- Edwin Bom 



Derde kwartaal 2013 

Het werk aan de Cubaard heeft stil gelegen. Dit ingebrand met de vakantieperiode en de 
activiteiten met de Nostalgie.


Mid-zomerzeilen op de Foppenplas te Maasland;


OKWH Vlietland te Voorburg;


Vloot over de Vliet Leidschendam-Voorburg;


Furieade in Maassluis;


Rondje Tiengemeten in Willemstad.
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Vierde kwartaal 2013 

Het werk aan de Cubaard is weer hervat. De Nostalgie is door de vrijwilligers afgetuigd en 
leeg gehaald voor de komende winterperiode. Er is bij de Cubaard een vlak koeler 
ingebouwd. Voor de Nostalgie is er een nieuwe zeilhuik aangeschaft door de 
beheersstichting. 
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