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In deze nieuwsbrief een korte terugblik op de Mosselavond, aandacht voor enkele 
nieuwe havenfaciliteiten, de najaars ALV en de noodzakelijke voorbereidingen 

voor het naderende winterseizoen. 

  
 

Mosselavond 

We hebben een zeer geslaagde en uitverkochte 
mosselavond op de MS Onrust achter de rug. De 
kenner onder ons ten aanzien van de kwaliteit van 
mosselen was tevreden en niemand hoefde 
buiten te zitten. Mooi uitzicht op onze geliefde 
haven en de Oosterschelde. Nogmaals dank aan 
de evenementencommissie voor de organisatie 
en aan het team van de MS Onrust voor de 
gastvrijheid. 

  

  



Datum najaars ALV is bekend 

Op zaterdag 12 november vindt de najaars ALV 
plaats in Grand Hotel ter Duin, Hogeweg 55 
4328 PB Burgh-Haamstede. Inloop 14.30u, 
begin 15.00u , einde 17.00u. Aansluitend is er tijd 
om na te praten met een drankje en hapjes. 
Aanmelden kan via de kalender op de website 
van de vereniging. 

  

 

 

  
 

Camerabewaking haventerrein 

Het camerasysteem is geïnstalleerd en werkt. 
Vrijwel het gehele parkeerterrein en de haven zijn 
in beeld inclusief de ingang van de  haven. 
Uiteraard bllijft het advies om alle waardevolle 
spullen zoveel mogelijk van boord te halen.                   

 

 

 

 

 

De AED’s zijn eveneens geïnstalleerd en zoveel mogelijk aan de zijkant 
van de steiger geplaatst. Ondanks de waarschuwingsstrippen is er 
helaas iemand tegenaan gelopen. Er wordt nu geëxperimenteerd met 
stootranden op de overkapping. De overkapping is noodzakelijk om 
directe zonnestraling te voorkomen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

Enquēte HZ Kenniscentrum Kusttoerisme 

Vriendelijk verzoek aan de ligplaatshouders om de 
enquête van HZ Kenniscentrum Kusttoerisme in te 
vullen op www.kenniscentrum-
toerisme.nl/vastegast. Hierdoor kunnen  de lokale 
overheid en ondernemers beter inspelen op de 
behoeften van de “vaste” recreant. 

  
 

  

Fecaliënpomp 

De verplichte fecaliënpomp functioneert goed en 
wordt regelmatig gebruikt. 

  

 

WSV Burghsluis 

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

Mail verstuurd via e-Captain 

  

Voorbereidingen winterseizoen 

Verzoek van de havencommissaris: Indien je van 
de winter blijft liggen word je dringend verzocht 
geen lijnen over de naast gelegen box te spannen 
voor 1 november in verband met gebruik door 
passanten. 

Helaas staan er nog fietsen in de stalling. Deze 
moesten voor 15 oktober verwijderd zijn. 
Coulance halve zal tot 1 november gewacht 
worden met het definitief verwijderen.  Wees zo 
vriendelijk om je fiets, in je eigen belang, voor die 
datum te verwijderen. 

http://www.kenniscentrum-toerisme.nl/vastegast
http://www.kenniscentrum-toerisme.nl/vastegast
https://www.e-captain.nl/

