
Watersportvereniging  “BURGHSLUIS” 
       

                  Secretariaat: Havenplateau 3, 4328 NT Burghsluis  

Mededelingen van het bestuur: 
 
Met ingang van 2015 zijn er een aantal mailadressen aangepast en/of bijgekomen. 
De nieuwe emailadressen zijn als volgt: 
 
Jos de Sonneville: voorzitter@wsvburghsluis.nl 
Madeleine Pollaerts: secretaris@wsvburghsluis.nl 
Willem Vogt: penningmeester@wsvburghsluis.nl 
Leen Verloo: havencommissaris@wsvburghsluis.nl 
Redactiecommissie: redactie@wsvburghsluis.nl 
Webmaster: webmaster@wsvburghsluis.nl 
Lustrumcommissie: lustrum@wsvburghsluis.nl 

 
Regels inzake het betalen van WTB (water toeristen belasting). 
Naar aanleiding van een vraag door een lid van onze vereniging, is er aandacht besteed aan de  
precieze regelgeving, inzake het wel of niet betalen van WTB. 
Helaas zijn de regels ongunstig voor leden met een 2e woning op Schouwen Duiveland. 
Naast de belasting welke zij verschuldigd in samenhang met hun 2e woning, dient men tevens de  
reguliere WTB te betalen. 
Naar aanleiding van deze spelregels, zal de penningmeester enige aanvullende facturen versturen. 

 

Graag in uw agenda de ALV datum noteren!!! 
De Algemene Leden Vergadering wordt, in tegenstelling tot wat u eerder hebt kunnen lezen, op vrijdag 10 april gehouden  
in het Oliegeultje en start om 20.00 uur.  
U ontvangt de stukken twee weken voor de vergadering. 
 
 

Van onze penningmeester. 
Onze penningmeester verzoekt de mensen die hun liggeld nog niet betaald hebben, dit per omgaande te doen.  
 

  
 Er zijn nog steeds leden die hun pasje nog niet hebben  
 opgehaald. 
 U kunt het pasje ophalen op het havenkantoor. 

 

Er is een korte wachtlijst voor boten in de 10 meter klasse. 

 Jaargang 2015                                                  18 februari 



Bert Oomen, lid van onze vereniging en eigenaar van de Bleusette aan de E steiger heeft als rasechte Vughtenaar een 

boek geschreven over de geschiedenis van Vught in de oorlog. 
 
De titel luidt: “Ze bouwen daarginds een  concentratiekamp” (Adr. Heinen Uitgevers). 
 
Deze week heb ik het boek grotendeels uitgelezen en ik kan niet anders concluderen, dat Bert er 
zeer goed in geslaagd is om in te voelen en te beschrijven hoe Vught en Nederland rond zijn en mijn 
geboortedatum dacht, voelde en reageerde. 
Ik kan voor diegenen die interesse hebben in ons oorlogsverleden dit boek van harte aanbevelen. 
Tevens kan ik u vertellen, dat zijn vrouw zeer trots op hem is en dat zijn schoonzusje en zwager hem 
alleen nog durven aan te spreken als “Meneer de schrijver”. 
 
Willem Vogt 
 
U kunt het boek eventueel bestellen bij bol.com via onderstaande link:  (De redactie) 
Ze bouwen daarginds een concentratiekamp 
 
 
 

Mededelingen van de evenementencommissie:  
 

In 2015 vieren wij ons 35 jarig jubileum. 
 
Wij hebben het volgende voor u in gedachten: 

Op vrijdag 3 juli komt een viertal historische Zeeuwse schepen van de Stichting Behoud 
Hoogaars (SBH) naar onze haven en komt ook de stoomsleepboot “Hercules”.  
 
Op zaterdag 4 juli, onze LUSTRUM dag, wordt de vloot versterkt met ongeveer 12 andere historische Zeeuwse vaartuigen.  
Op zaterdagochtend 4 juli wordt er met de schepen van SBH een wedstrijd gevaren voor de kop van de haven. Met elk schip 
kunnen 10 leden mee en is het de bedoeling dat de leden de boten ook daadwerkelijk varen. Dan is er om 15.00 uur een  
receptie in het Oliegeultje om ons jubileum te vieren. In de avond is er voor leden een diner in een grote feesttent op de kade 
met daarna een knalfeest met een live-band. 

Op zondag 5 juli, de TOUR dag,  is iedereen in afwachting van de Tour de France. In de ochtend zijn alle historische schepen 
(zo’n 16 in totaal) te bezichtigen door leden, gasten en bezoekers van de haven van Burghsluis. Het is de bedoeling dat alle 
schepen, met opstappers, zich ruim voor de verwachte aankomst van de Tour etappe bij Neeltje Jans naar buiten varen, daarbij 
vergezeld van een aantal mosselschepen die uit Yerseke komen, en een plek innemen vlak bij de kering zodat er een prachtig 
finishplaatje is van historische Zeeuwse schepen met de kop van Schouwen en de haven van Burghsluis op de achtergrond.  

Onderwijl kan de eigenlijke finish van de Tour de France op het haventerrein rechtstreeks gevolgd worden op een supergroot 
scherm in de feesttent die open is voor leden, gasten en bezoekers. 

Wij horen graag van u of u van plan bent het jubileum mee te willen vieren, zodat wij de omvang van de accommodatie en het 
diner kunnen inschatten. Laat het ons weten via: lustrum@wsvburghsluis.nl 

Of u kunt uw belangstelling heel makkelijk direct kenbaar maken, schrijf u in via het digitale: Inschrijfformulier . Als u hierop 
klikt hoeft u alleen maar uw gegevens in te vullen en op “verzenden” te klikken. Een definitief inschrijfformulier ontvangt u  
te zijner tijd.         

 

        Zaterdag 11 april: het begin van het nieuwe vaarseizoen  
 

 We beginnen met de viswedstrijd met de eigen boten. 
 De viswedstrijd begint om  10.00 uur en eindigt om 16.00 uur. 
  

 

http://www.bol.com/nl/p/ze-bouwen-daarginds-een-concentratiekamp/9200000035888971/
mailto:activiteiten@wsvburghsluis.nl
http://goo.gl/forms/OEqRB1jWMy


Mededelingen van de redactiecommissie: 

            De Torenmeermin: 

Wij willen graag van u horen hoe u onze eerste uitgave van de torenmeermin vond. 

Elke opmerking is welkom om ons blad te verbeteren, opmerkingen graag via  

redactie@wsvburghsluis.nl 

De zomeruitgave van de nieuwe torenmeermin zal voor 1 juli uitgebracht worden. 

Hier zal dan extra informatie over de vereniging en de omgeving in vermeld worden. 

Deze zomeruitgave is niet alleen een uitgave voor de vereniging maar ook voor de vele  

passanten die in onze haven afmeren. 

Kopy voor de nieuwe uitgave dient uiterlijk op 1 april ingeleverd te worden in PDF formaat  

op: redactie@wsvburghsluis.nl.  

 

De website: 

De website van de vereniging is ondertussen onder constructie, we hopen er binnenkort mee aan de slag te kunnen gaan. 

 

Multimediakanalen: 

Voor diegenen die het nog niet weten, we hebben tegenwoordig een foto en videokanaal, deze zijn te vinden op: 

 

 Youtube:          Videokanaal WSV Burghsluis        

 Fotokanaal:     Mediakanaal WSV Burghsluis         

 

Hier kunt u de foto’s en de video’s bekijken en eventueel downloaden, heeft u zelf foto’s en video’s die geschikt zijn voor  

de website, dan kunt u dit kunt aangeven bij de webmaster op: webmaster@wsvburghsluis.nl 

 

Verzoek om reactie(s) 

Als u nog vragen, commentaar of suggesties heeft, laat ons dit weten.  
U krijgt antwoord van ons en wij bouwen graag verder met u aan onze vereniging.  
 

Het Bestuur. 

 

 

Aangepaste agenda zomer 2015 

 

10-04-2015  ALV in het Oliegeultje 

11-04-2015  Viswedstijd vanaf eigen boot  

15-05-2015  Ruilbeurs 

16-05-2015  BBQ vanaf 18.00 uur op de jeue de boule-baan 

13/14-06-2015 Clubtocht naar Tholen 

04-07-2015  35 jarig lustrum & ruilbeurs & Regatta 

05-09-2015  Mosselavond in het Oliegeultje 

10-10-2015  Afsluiting seizoen  & ALV 

https://www.youtube.com/channel/UCa4eeg3ygcRgEYC9jzwC_Yw/videosC:/Users/Peter/Documents/Aangepaste%20Office-sjablonen
https://plus.google.com/u/0/114969103407482040856/posts

