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Met kerst voor de deur kijken wij allemaal terug op weer een vreemd 
verenigingsjaar. Door corona stonden onze activiteiten ook dit jaar op een lager 

pitje dan dat we gewend zijn. Zo was er bijvoorbeeld dit jaar geen clubtocht en 
moesten we ons feest in het kader van ons 40-jarig bestaan, net als in 2020, 
uitstellen.                                                                                  

Geen fijn verenigingsjaar om te starten als voorzitter samen met een bijna geheel 
nieuw bestuur. Je wilt natuurlijk dat alle activiteiten die je als vereniging op de 
kalender zet ook door kunnen gaan en dat het er bruist van gezelligheid. 

Maar goed, ik ben iemand die optimistisch is, in mogelijkheden denkt en bij wie het 
glas altijd halfvol is. 

Zo was het gelukkig goed te doen om toch volop vaarplezier te hebben op de eigen 

boot met veelal goede weersomstandigheden. En dat is toch vooral waar het bij 
watersport om gaat. Ook wisten heel veel passanten onze geweldige haven te 
vinden en hebben we ondanks de beperkingen een prima jaar gedraaid. 

We kunnen natuurlijk klagen over alle beperkingen die ons op dit moment worden 
opgelegd en kijken wat er allemaal niet kan, maar van werkelijk belang is dat wij en 
onze naasten gezond zijn en blijven. En ja als daar maatregelen voor nodig zijn dan 

dienen we die te respecteren en gaan zaken anders dan we gewend zijn. 

Natuurlijk hoop, ik net als u, de Kerstdagen door te kunnen brengen met degenen 
die ons lief zijn en dat we nog lang kunnen genieten van onze prachtige haven en 

gezellige vereniging op die prachtige plek aan de Oosterschelde. 

Ik wens namens het bestuur alle leden dan ook heel fijne Kerstdagen en vast 
fantastische vooruitzichten op een fijn maar bovenal gezond 2022.  

Met nautische groet van uw voorzitter, 

Gerrit Bussink 



 

 

  

 

 

 

 

Belangrijk: In verband met de coronamaatregelen wordt de ALV verplaatst 
naar zaterdag 29 januari om 14.30 uur in Dorpshuis De Schutse. Eindtijd uiterlijk 

17.00 uur. Bijkomend voordeel is dat mensen die van ver komen weer op tijd thuis 
zijn. 

  
 

 



 

Inbraakgolf 

 

Jammer genoeg is er weer ingebroken in 
een van de schepen. Het is jaren goed 

gegaan maar dit winterseizoen helaas 
meerdere inbraken. Het advies blijft om, 
zeker bij overwinteren in het water, te 

zorgen voor goed hang- en sluitwerk en 
alle inboedel zoveel mogelijk van boord te 
halen. Uiteraard wordt ook nu 

gesuggereerd om alle toegangen naar de 
steigers af te sluiten. Het open karakter 

van de haven gaat daarmee verloren, het 
is lastig om altijd een pasje bij je te 
moeten dragen en het is kostbaar. Maar 

het is uiteraard een overweging. Dit 
onderwerp zal opinierend aan bod komen 
tijdens de ALV. 

  

 

 

Aanschaf mobiele bluspomp 

De Veiligheidsregio Zeeland heeft aanvullende eisen gesteld voor snelle toegang tot 
bluswater. Binnenkort wordt overgegaan tot de aanschaf van een door de 

veiligheidsregio geadviseerde mobiele pomp waarmee snel een grote hoeveelheid water 
opgepompt kan worden. 

  



 

Webcams 

Sinds de zomer is onze vereniging in het 
trotse bezit van 2 camera's. Een voor het 
weidse uitzicht over de Oosterschelde, de 

andere voor een privé uitzicht over de 
haven. De laatste achter een 
toegangscode vanwege de privacy. Het 

idee is geboren bij het vorige bestuur en 
sommigen onder ons vroegen zich af of er 
eigenlijk wel iemand naar zou kijken. 

  

 

Toen de camera's operationeel werden kwam daar niet of nauwelijks commentaar 
op.... totdat ze uitvielen. Leden bleken wel degelijk te kijken. Het oplossen van 

het probleem blijkt echter toch niet zo eenvoudig en heeft te maken 
met installateurs, beveiligingen, ICT systemen en webpagina's. De betrokken 
firma’s hebben aangegeven dat zij gezamenlijk naar een oplossing gaan zoeken. 

De camera met zicht op de Oosterschelde werkt weer, hopelijk binnenkort ook 
weer een blik op onze prachtige haven. 
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