
Watersportvereniging  “BURGHSLUIS” 
       

                  Secretariaat: Havenplateau 3, 4328 NT Burghsluis  

Mededelingen van het bestuur: 
 
Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Leden Vergadering op 7 april 2017. 

 
 
 

 

 

 

 

 
Mededelingen van de havencommissaris: 
 
Aangezien het seizoen weer snel gaat beginnen worden alle leden, die niet in hun eigen box liggen, verzocht 
om per direct terug te keren naar hun vaste ligplaats. 

Er vinden momenteel werkzaamheden aan de elektra- en watervoorzieningen plaats aan de steigers. 
U dient er rekening mee te houden dat beide afgesloten kunnen zijn. 

Het streven is om voor het Paasweekend alles afgerond te hebben. 

 
Mededelingen van de havencommissaris: 

De recente lijst met de indeling voor zelfwerkzaamheid is te vinden op de website van de WSV. 

 
 
 
 

 

 

 Jaargang 2017                                             20 maart 



Politie bericht: 
STUURBOORD WAL VAREN & UITLUISTEREN MARIFOON  

De waterpolitie gaat in 2017 bekeuren voor het niet stuurboord  

varen op de Oosterschelde en aangrenzende vaarwegen.  

 

Hieronder de bedragen van de bekeuringen die nog worden ver-

hoogd met € 9,- administratiekosten. 

€ 140,- niet zo veel mogelijk SB varen op vaarweg  

€ 340,- bij slecht zicht niet zo veel mogelijk SB varen van vaarwater 

€ 230,- niet voldoen aan verplichting gebruik maken VHF  

(uitluister plicht) 

Het volledige reglement kunt u vinden op de website van de WSV. 
 
 

Brugstremmingen voorjaar 2017 
 
Het document voor de brugstremmingen in Zeeland kunt u ook vinden op de website van de WSV. 

 

 

 

 
 
 
 

 

Mededelingen van de redactiecommissie:     
De Torenmeermin 

Kopy voor de nieuwe uitgave dient uiterlijk op 1 april ingeleverd te worden op redactie@wsvburghsluis.nl.  

 

Mededelingen van de evenementencommissie: 
 

De agenda van 2017 

20-05   Verenigingsdag: ruilbeurs, BBQ en Oosterse avond. 

27-28/29-05    2–3 daagse Clubtocht naar Tholen. 

??-06   Viswedstrijd. 

??-08    Zeeuwse verhalen. 

??-09   Reisverhalen. 

23-09    Mosselavond in het Oliegeultje. 

14-10         Captains dinner + afsluiting seizoen in de tent. 

 

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. 


