
Watersportvereniging  “BURGHSLUIS” 
       

                  Secretariaat: Havenplateau 3, 4328 NT Burghsluis  

Mededelingen van het bestuur: 
 
De eerste nieuwsbrief van 2019! De lente laat zich af en toe al 
zien, je krijgt dan ook spontaan zin in het nieuwe vaarseizoen bij 
het zien van deze op 29 maart jl. genomen foto.  
 
Voor sommige leden is het jaar echter minder zonnig gestart, zie 
de berichtgeving over onze leden Marian Oomen en Henriëtte 
Haak.  
 
Verder vooral nieuws over ontwikkelingen op en rondom de  
haven en een overzicht van evenementen.   
 

Overlijden Henriette Haak 

Als een zeilboot achter de horizon verdwijnt is zij niet verdwenen 

Op 10 maart is Henriëtte Haak, partner van Aad de Vries en lid van onze vereniging, zeer onverwachts, tijdens 
een vakantie in Bandung, Indonesië overleden. Henriëtte was een enthousiast lid van de vereniging. Zij was een 
trouwe deelnemer aan verenigingsevenementen zoals de clubtochten, de ALV’s en andere evenementen.  
Henriëtte was een lieve vrouw, vrolijk, zacht bespraakt en met een fijn gevoel voor humor. Henriëtte zullen wij 
zeer missen op de vereniging en wij wensen Aad en zijn familie veel sterkte toe. Wij waren met 6 leden aanwezig 
bij de herdenkingsdienst.  

Ongeluk Marian Oomen van de Bleusette 

Zaterdag 9 maart begon een periode van onstuimig weer. ’s Middags gingen Marian en Bert Oomen hun hond 
Lola uitlaten op de Vughtse heide. De zon scheen en het leek rustig, tot de wind plotseling met veel geloei toe-
nam tot stormkracht. Ineens kwamen met donderend geraas van splinterend hout rondom hen heen meerdere 
bomen naar beneden. Een ervan kwam op Bert en Marian terecht. Bert is ervan af gekomen met zware kneuzin-
gen en een schaafwond, maar Marian raakte bekneld en heeft 4 ribben, 2 wervels, het heiligbeen en beide en-
kels gebroken. De volgende dag al is een enkel geopereerd, beide enkels zitten in het gips en de andere breuken 
moeten met veel rust genezen. Marians genezingsproces verloopt volgens plan, dat wil zeggen: heel langzaam. 
Er is dus nog een lange weg te gaan, maar Marian houdt de moed erin, met alle vertrouwen in een goede afloop. 

Een kaartje sturen? Tot Pasen verblijft Marian nog in:  
Zorghotel Udens Duyn 
Kamer 307 
Annaboulevard 6  
5406 PZ Uden 
Appen met Marian kan altijd via 06-18582988, bezoek graag even afspreken via Bert (06-22692741). 
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Beveiliging haven  

Helaas is ook onze haven vorig jaar de dupe geworden van een reeks inbraken. Het bestuur heeft gekeken naar wat 
mogelijk en haalbaar is aan preventieve maatregelen. Een afgesloten hek om de gehele haven plaatsen is om meer-
dere redenen niet wenselijk. Wat dan wel?  

 
Beveiligingscamera’s  

Sinds een aantal weken zijn beveiligingscamera’s op de 4 hoeken van 
het clubgebouw geplaatst. Vanuit het havenkantoor is goed zicht op 
de haven en omgeving.  

 
 
 
 
 

 
 

Fietsenstalling 

Daarnaast is de fietsenstalling sinds 23 maart jl. voorzien van een solide hek.  
Het hekwerk kan momenteel alleen met een sleutel worden afgesloten, maar 
zodra het Torentje gereed is worden beiden uitgerust met een elektronisch slot.  

 
 
 
 

 
Adviezen politie  

Verder heeft de politie de vereniging voorzien van flyers over het 
melden van verdachte situaties en het voorkomen van diefstal van 
een buitenboordmotor. De havenmeesters geven hier zichtbaarheid 
aan. De politie adviseert tot slot booteigenaren alle gegevens over 
hun vaartuig en eventueel buitenboordmotor(en) op een  
zogenaamde registratiekaart (zie bijlage) vast te leggen. In geval van 
diefstal/inbraak zijn alle noodzakelijke gegevens dan in ieder geval 
snel bij de hand en dat vergroot de kans op terugvinden aanzienlijk. 

  

 
Torentje werkzaamheden  

Ad de Hamer, Leen Verloo, Wim Berkouwer en Jos de Sonneville hebben de  
wintermaanden veel werk verzet om een pantry in het Torentje te maken.  
Nog niet af, maar het ziet er veelbelovend uit, het Torentje begint uit te  
groeien tot het kroonjuweel van de haven!  

 
Botenkraan  

Recent is ons totale verzekeringspakket met een adviseur onderzocht en  
besproken. Naar aanleiding hiervan het volgende. De verzekerde waarde 
(wettelijke aansprakelijkheid) bij de hijsacties met onze kraan bedraagt  
maximaal 50.000 euro. Overschrijdt de waarde van uw boot dit bedrag,  
houd hier dan in uw eigen verzekering rekening mee. 

 



 

 

 

 

 

 

 
Zelfwerkzaamheid: dit jaar komen veel leden niet opdagen 

Het komt dit jaar helaas regelmatig voor dat leden die op een bepaalde datum staan ingepland, en waarover zij be-
richt hebben gekregen, niet komen opdagen en ook geen bericht sturen van verhindering. Dit is zeer frustrerend 
voor de werkbegeleiders die plotseling met één man of zelfs alleen staan te wachten. Als u op de bepaalde datum 
niet kunt hoort u dit te melden zodat een andere afspraak kan worden gemaakt. Het is nu zo dat bij onvermeld 
wegblijven leden alsnog een kans krijgen, maar gezien dit niet het probleem van van de werkbegeleiders oplost 
vwb de uitvoering van werkzaamheden bezint het Bestuur zich over een aanpassing van de richtlijn. Een voorstel 
wordt op de ALV van 10 mei 2019 gepresenteerd. 

De WSV roept alle leden die nog ingepland staan voor zelfwerkzaamheid de datum te controleren en bij problemen 
contact te zoeken met de coördinator zelfwerkzaamheid.  

 

Betaling factuur liggeld 2019 

De facturen voor het liggeld zijn inmiddels door de penningmeester verstuurd. Voor degenen die nog niet hebben 
betaald: bij deze een vriendelijke reminder uw administratie bij te werken. 
 
 

Mededelingen van de evenementencommissie:  
 

49e editie Deltaweekend 28 t/m 30 juni 2019 
De inschrijving voor de 49e editie van het Deltaweekend is geopend.  
Vrijwel elke zeiler kan bij het Deltaweekend terecht, van sterk competitief tot 
meer recreatief.  Het gezellige Colijnsplaat zal zich van zijn beste kant laten zien 
waarbij de vissershaven wordt omgebouwd tot regatta-haven, zodat alle zeilers 
bij elkaar zitten tijdens het Deltaweekend.  
Meer informatie en aanmelden. 

 

Evenementen van WSV Burghsluis 2019 

 

04-05   Opening seizoen 

10-05   Voorjaars ALV 

25-05   Ruilbeurs + Griekse avond 

30-05   Clubtocht naar Yerseke 

22-06   Viswedstrijd 

13-07   Jeux de boules wedstrijd 

07-09   Kuipverhalen + BBQ 

21-09   Mosselavond in het Oliegeultje 

10-10   Captains dinner 

http://www.deltaweekend.nl/programma/

