
Watersportvereniging  “BURGHSLUIS” 
       

                  Secretariaat: Havenplateau 3, 4328 NT Burghsluis  

Mededelingen van het bestuur: 
 
In memoriam:  
 
Floor Brokking 

Op 17 april bereikte ons het bericht dat Floor Brokking die dag was overleden. Floor was sinds 4 jaar lid van onze vereniging. 
Gedurende het seizoen waren Floor en zijn vrouw  eigenlijk altijd aan boord van hun zeilboot Victory te vinden. Vorig jaar 
heeft Floor nog het Torentje aan de buitenkant geschilderd. Floor is 62 jaar geworden. Een delegatie vanuit WSV Burghsluis 
heeft de afscheidsdienst bijgewoond. Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel liefde en steun toe in deze periode. 

Jan Put  

Op 27 maart is Jan Put van boot 't Kriegertje overleden. Jan is 79 jaar geworden. Ook zijn dierbaren wensen we veel sterkte 
toe bij het verwerken van dit verlies. 

 
Verslag Clubtocht Yerseke 

 
Op 31 mei voeren 13 schepen de haven uit voor de 
clubtocht naar Yerseke.  
Met een prachtige bezeilde koers, een heerlijk 
windje en een zonnetje liepen de deelnemers in de 
loop van de middag de haven van Yerseke binnen 
waar hen een gezellige steigerborrel wachtte.  
De volgende dag volgde een interessante rondlei-
ding langs de oesterputten en werd de dag  
afgesloten met een diner in het Kaaigat.  

| 
Bijzonder was dat Marian Oomen en Aad de Vries na een voor hen moeilijke periode ook aan de clubtocht  
konden deelnemen. 

Op 2 juni werd weer koers naar Burghsluis gezet,  
wederom met een bezeilde koers en een stralend  
zonnetje. Wat een geluk en wat hebben we genoten met 
zijn allen.  
 
Veel dank aan de evenementencommissie voor de  
uitstekende organisatie! 
 
Fotoboek clubtocht 

 Jaargang 2019                                                          10 juni 

x-apple-data-detectors://1
x-apple-data-detectors://3
https://myalbum.com/album/BPYSLAceb24h


Druppel voor slot fietsenstalling en Torentje 

 
Bij de havenmeester kan iedere ligplaatshouder tegen betaling van een 
waarborgsom van 20 euro een elektronische sleutel ophalen.  
De sleutel geeft toegang tot het Torentje en de fietsenstalling. 

  

 
Het Torentje: do’s and don’ts 

De metamorfose van het Torentje is op een haar na voltooid.  
Er hangt zelfs een smart tv zodat we films of belangrijke sportwedstrijden kunnen kijken.  
Nu alleen nog een goede WiFi verbinding maar daar wordt aan gewerkt.  

 
Er wordt al volop genoten van het Torentje, dus ook tijd om wat praktische afspraken met 
elkaar te maken zodat het Torentje het juweel blijft dat ze is geworden. 

Zie ook het reglement op de website. 

 

Defibrillator 

Sinds 28 juni is de defibrillator van het havenkantoor verhuist naar het Torentje. Zo is het  
apparaat beter toegankelijk aangezien veel leden inmiddels met de elektronische sleutel  
toegang hebben tot het Torentje en het havenkantoor niet altijd bemand is.  
 
De Jeu de Boule ballen zijn ook verhuist naar het torentje, deze liggen nu in het kastje links  
bij de ingang. 

 
 

Herinrichting haven 

Op 7 juni heeft een extra algemene ledenvergadering 
plaatsgevonden om de herinrichting van de haven te  
bespreken en ter besluit voor te leggen aan de leden.  
Er was grote belangstelling voor het onderwerp en er zijn 
veel stemmachtigingen ontvangen van leden die niet  
aanwezig konden zijn. Het voorstel van het bestuur is  
aangenomen met 106 stemmen voor, 15 tegen en 2  
onthoudingen. Op basis hiervan gaan wij de plannen in 
detail uitwerken en de benodigde vergunningen aanvra-
gen zodat wij eind 2019/begin 2020 de werken kunnen 
laten uitvoeren. De werkzaamheden duren ongeveer  
3-4 weken zodat de haven geheel op orde is voor de start 
van het seizoen 2020. Het bestuur monitort de effecten 
van de herinrichting van de haven en evalueert deze in  
2020/21. 

 
Waterdruk 

Het verhelpen van het probleem van de waterdruk in de douches heeft enige  
vertraging opgelopen. Om de waterdruk te verbeteren wordt direct vanaf de 
hoofdwaterleiding een aparte waterleiding aangelegd. Ook worden dan de kabels 
voor de WiFi-verbinding naar het Torentje door dezelfde mantelbuis geleid.Het 
werk wordt tegelijkertijd met de renovatie van de vetput (die het vet en water 
naar het riool scheidt) uitgevoerd. De benodigde vergunning van het Waterschap 
is inmiddels binnen. Er is een aannemingsbedrijf in de arm genomen, die is reeds 
begonnen met de werkzaamheden. 

http://mobiel.burghsluis.nl/bestanden/Reglement%20Vuurtorentje%20vastgesteld%202%20nov%202018%20V2%5b6897%5d.pdf


Mededelingen van de havenmeesters 

 
Sociale controle in de haven 
 
Hoewel de havenmeesters er tijdens hun dagelijkse werkzaamheden alles aan doen 
om goed voor het terrein en de eigendommen te zorgen kunnen ze altijd een extra 
paar oplettende ogen gebruiken. Het is namelijk helaas zo dat er soms sprake is van 
vandalisme, diefstal en verdachte personen op en rond het terrein. Zo is er laatst een 
brandje gesticht op het petanqueveld en is de hondenkar verdwenen.  
Daarom het verzoek aan iedereen om personen met ongewenst gedrag aan te  
spreken, een kenteken van een verdacht voertuig te noteren etc.  
Meld het vooral ook aan de havenmeesters. 

 
Stroomkabels 

Sommige leden laten hun walstroomkabels in het stopcontact op de steiger liggen als ze voor een paar 
uurtjes het water op gaan. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden.  
Daarom het dringende verzoek de walstroomkabels volledig los te koppelen en aan boord op te bergen 
voordat wordt uitgevaren. 

 

 

Graag in uw agenda de ALV datum noteren!!! 
De Algemene Leden Vergadering wordt op vrijdag 1 november gehouden in het  
Oliegeultje en start om 20.00 uur.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
KNRM captain of sales 
En voor wie er interesse heeft voor een activiteit van de KNRM zie deze uitnodiging. 
 

Evenementen van WSV Burghsluis 2019 

 
13-07   Jeux de boules wedstrijd 

07-09   Kuipverhalen + BBQ 

21-09   Mosselavond in het Oliegeultje 

10-10   Captains dinner 

https://www.captainofsales-zeeland.nl/

