
Watersportvereniging  “BURGHSLUIS” 
       

                  Secretariaat: Havenplateau 3, 4328 NT Burghsluis  

Mededelingen van het bestuur: 
 

Parkeren 

Elk lid, dat een pasje van de WSV heeft gekregen voor de slagboom, kan slechts gebruik maken van één  
parkeerplaats. Helaas is het aantal parkeerplaatsen beperkt, dit betekent dat familie, gasten e.d. van de 
leden, op de algemene parkeerplaats moeten parkeren, overigens ook een zeer goede plek. 
Het is niet toegestaan de parkeerplaats te gebruiken voor campers, aanhangwagens, bootrailer’s e.d. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Mededelingen van de evenementencommissie: 

 

Viswedstrijd & Spaanse avond 
 
Op 25 juni is er weer de viswedstrijd met de eigen boten. 
Om 10.30 krijgt u de spelregels op de F steiger. 

 

Vanaf 17.00 uur is er de Spaanse avond, het is de bedoeling                
dat iedereen wat maakt of meeneemt en dat iedereen zijn  
eigen drank, tafel en stoel meeneemt 
 
Meer nieuws hierover vindt u op de flyer. 

In memoriam 
 
Jules Starmans 

Recentelijk bereikte ons het droevige nieuws, dat ons lid de heer Jules Starmans (ligplaats E13) 60 jaar oud op 12 
april plotseling is overleden. 
Onze gedachten gaan uit naar zijn nabestaanden die wij veel sterkte wensen.” 

Waldemar en Ria Finke  
Wij hebben niet lang geleden nieuwe leden verwelkomd die dit seizoen bij ons in de haven zouden komen liggen 
met hun boot: de heer en mevrouw (Waldemar en Ria) Finke. Zij waren op een wereldreis en op weg naar  
Nederland vanuit het Caribische gebied. Met ontzetting hebben wij vernomen dat zij op hun tocht schipbreuk  
hebben geleden wat geleid heeft tot hun overlijden. Wij hebben de nabestaanden ons medeleven betuigd en veel 
sterkte toegewenst met dit onverwachte en dramatische verlies". 

 Jaargang 2016                                             15 mei 



Clubtocht  
 
De Clubtocht gaat op 28/29 mei naar “de Heen”, een heel 
leuk haventje met een gezellig restaurantje en een prachtig  
natuurgebied. 

U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier op de  
website of via de flyer tot 22 mei. 

Er heeft zich nog niemand aangemeld!? De evenementencie 
kijkt met belangstelling uit naar uw registratie, ook omdat 
wij plaatsen moeten reserveren in het restaurant hetgeen 
op het laatste moment voor problemen kan zorgen….. 

10.00 uur Palaver. 

11.00 uur gezamenlijk vertrek. 

Uiteraard hopen we hier weer een gezellig weekend van 
te maken. 

 

  Mededelingen van de redactiecommissie:          

  De Torenmeermin: 

   

   

  U kunt de zomereditie van de Torenmeermin afhalen op het havenkantoor. 

   Copy voor de wintereditie graag aanleveren voor 1 november 2016.  

    

   Nieuwsbrief en mededelingen: 

 

   Nieuwsbrieven en mededelingen worden voortaan alleen nog maar via de 

   email verzonden. 

   Heeft u geen email: Op het havenkantoor kunt u deze nieuwsbrieven en  

   mededelingen alsnog inzien. 

 

Medelingen van de havenmeesters: 

Dwingend verzoek van onze havenmeesters aan alle leden, om de clubvlag zichtbaar te voeren. 

Dit scheelt de havenmeesters veel werk.  

Op deze manier is het bij binnenkomst van de boot direct zichtbaar of het een lid of een passant betreft. 

Gaat u een aantal dagen weg of op vakantie, geef dit dan uiterlijk op de dag van vertrek door aan de havenmees-

ters. Geef dan ook de dag /tijdstip van terugkomst aan. 

Komt u eerder terug dan dat u gepland had, dan moet u minimaal 24 uur van tevoren de havenmeester hiervan 

op de hoogte stellen. 

 

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. 


