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Nieuws van het bestuur 

  

Het bestuur nodigt de leden uit voor de najaars ALV 
op zaterdag 27 november in dorpshuis De Schutse 
in Burgh-Haamstede. Deze accommodatie biedt 

voldoende ruimte zodat indien nodig voldoende 
afstand kan worden gehouden. Bovendien biedt het 
dorpshuis goede audiovisuele hulpmiddelen en een 

prima verzorging. Aanvang: 20.00 uur. 

 

In het tweede en lopende 
derde kwartaal zijn 12 
aanmeldingen ontvangen 

waarmee het totale aantal 
leden op 199 komt 

.We verwelkomen als 

wachtlijstlid: Gerrit de Boer, 
Jan Bonjer, Taco Vergeer, 
Christoffel Melis, Margreet 

Schakel, Bert Slob, en Peter 
Zirkzee. Als ligplaatshouder 
Pim van Zoest en lid zonder 

ligplaats Aart de Valk. En 
last but not least 
gezinsleden Hilde 

Degreaen, Cindy Hofman en 



  

  
 

  

In navolging van het advies van de Commissie Werving 
heeft het bestuur besloten dat in het vervolg alle 

potentiële leden een kennismakingsgesprek krijgen met 
het bestuur waarna besloten wordt of zij lid kunnen 

worden. Hiermee wordt nogmaals benadrukt dat wij een 
verenigingshaven zijn en geen commerciële instelling. 

  

 

 

  

Het bestuur gaat onderzoeken waar en hoe er in de haven de verplichte afzuiginstallatie 
voor de zwartwater tanks geïnstalleerd kan worden. Op de ALV in november meer nieuws 

hierover.  

  

Nieuw: 

Webcams op de website van WSV Burghsluis.De 1e webcam staat gericht op de 

Oosterschelde en is voor iedereen toegankelijk. De 2e webcam staat gericht op de 
haven en is alleen toegankelijk voor WSV-leden na inloggen op de website. 

Voor deze webcam moet apart ingelogd worden in verband met de privacy 
wetgeving. 

Christine Vel-van 

Woerkens. 

We hopen jullie allen dit 
seizoen te ontmoeten op en 

rond de steigers of bij een 
van de 
verenigingsactiviteiten. 



 

Je kunt inloggen op de webcam met de volgende gegevens: 

 
Gebruikersnaam: wsv 

Wachtwoord: wsv@camview!sec 

  

 

 

  
Evenementen 

  

Vergeten aan te melden voor de befaamde 
Mosselavond? Het kan nog! De Mosselavond vindt 
plaats op 16 oktober in ons clubrestaurant ’t Oliegeultje. 

Er zijn drie menu’s: mosselen, biefstuk en vegetarisch. 
Inschrijven via activiteitenkalender op de website. De 
dan geldende toegangsmaatregelen zijn van toepassing. 

  



  

  

 

Havenbeheer 

  

 

 

 

Deze winter wordt het loopdek vernieuwd van de A-steiger. Tevens worden er anti-
wiebelbeugels op alle steigers aan de vingerpieren gemaakt voor zover dat nog niet 
gebeurd is. 

  

 
 
Het project Renovatie/uitbreiding sanitaire 

voorzieningen loopt. De werkgroep brengt verslag uit op 
de ALV. 

  

 

  

  

 

Joop Mastenbroek en vele vrijwilligers 

hebben 4 september jl. weer gezorgd 
voor een fantastisch Captain's dinner. 
Vele uren voordat we ons bordje konden 

opscheppen circuleerden de heerlijke 
geuren al rond het clubgebouw. Alle 
gerechten waren zelf gemaakt, van 

capucijners, gebakken uien, 
gehaktballetjes, speklappen, kaantjes, 
appelmoes, picallilly tot de 

bitterkoekjespudding. Het mooie 
nazomerweer en de grote opkomst van 
zo'n 60 leden maakten dat het een 

bijzonder genoeglijke avond werd. 



  

 

  
 

 
Ledentafel 

De beperkingen die golden in coronatijd voor de 
ledentafel in clubrestaurant ’t Oliegeultje zijn met 
ingang van 25 september opgeheven. Leden kunnen 

altijd aan deze tafel aanschuiven voor een hapje en/of 
een drankje. Reserveren is niet nodig. Maak er gebruik 
van!  

  

 

Nieuwe bewegwijzering 

  

 

 

De oplettende kijker is het vast al opgevallen. Er zijn nieuwe borden gemaakt voor 
het haventerrein. En ja, als je dan eenmaal begint vallen andere oude borden ook 

ineens op. Dus hebben Roland Krijger (havencommissaris) en Marleen Groen 
(webmaster/communicatie) laatst nog een ronde gelopen over het terrein om ook 
die borden in kaart te brengen. 

  

WSV Burghsluis 

Havenplateau 3 
4328 NT Burgh-Haamstede 
Tel: 0111-653114 

 
Diegenen die een fiets in de 

fietsenstalling hebben staan 
worden verzocht deze, zoals 
gebruikelijk, voor 15 

oktober te verwijderen 
onder andere in verband 
met schoonmaak en 

onderhoud. 



 

Mail verstuurd via e-Captain 

  

https://www.e-captain.nl/

