
Watersportvereniging  “BURGHSLUIS” 
       

                  Secretariaat: Havenplateau 3, 4328 NT Burghsluis  

Mededelingen van het bestuur: 
 
We hebben het zomerseizoen alweer een aantal weken achter ons gelaten. De lange zomeravonden, de  
azuurblauwe zee, de mooie vaartochten en de gezellige clubevenementen; het zijn inmiddels niet meer dan  
vage herinneringen.  
Het is al oktober en we zijn al weer minstens drie keer natgeregend op de fiets, hebben onze winterjas van  
zolder gehaald en de eerste pepernoten zijn gesignaleerd in de schappen van de supermarkt. Tel daarbij op de 

gure wind die waait, en er ontstaat spontaan de neiging je in je pyjama al Netflixend terug te 
trekken met een dekentje op de bank. Dat snappen we.  
Toch willen we je verleiden om naar de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 1 november te 
komen. 
 

Reanimatie- en AEDcursus 

Hoe manoeuvreer je een ‘slachtoffer’ in de juiste positie voor een reanimatie? 
Hoe kun je mensen helpen die zich verslikt hebben en in ademnood komen?  
Op zaterdagochtend 5 oktober organiseerde de evenementencommissie een 
reanimatie- en AED-cursus.  
Onder de professionele en enthousiaste leiding van Jacqueline en Helma  
oefenden 9 leden 4 uur lang op het herkennen van de situatie, techniek van  
reanimeren en de inzet van het AED-apparaat.  
 
Al met al een niet altijd even makkelijke, inspannende maar zeer nuttige en  
leuke ochtend in het torentje. 

Vanwege het succes en de grote belangstelling wordt de cursus in het voorjaar 
nog een keer aangeboden. 

 
 

Vroege Vogels TV-serie over Zeeland aflevering Oosterschelde 

Voor wie thuis de komende periode nog wil nagenieten van de prachtige en bijzondere  
omgeving van onze haven een gouden tip: het televisieprogramma Vroege Vogels heeft een 
zesdelige serie gemaakt over de Zeeuwse en Zuid-Hollandse wateren.  
 
Een aflevering gaat over de Oosterschelde, de haven van Burghsluis en de Plompetoren 
staan centraal.  

 

 Jaargang 2019                                                10 oktober 

https://vroegevogels.bnnvara.nl/gemist/aflevering/datum/altijd
https://vroegevogels.bnnvara.nl/media/691088


Mededelingen van de havenmeesters 

Het winterseizoen staat voor de deur. Het dringende verzoek aan alle  
booteigenaren om de niet noodzakelijke zeilen, zoals rolfokken, grootzeilen,  
lazyjacks etc. te verwijderen. Daarnaast is het handig om een extra meerlijn op  
een toegankelijke plaats aan boord achter te laten. 

De fietsenstalling onder het grote terras moet voor de winterperiode helemaal  
leeg zijn gemaakt. In verband met hoogwaterstand kan het gebeuren dat de  
fietsenstalling deels onder water komt te staan. Daarom aan iedereen die zijn  
fietsen daar stalt het verzoek deze uiterlijk 1 november te verwijderen.  
 
Wilt u uw boot in de winter op een andere plaats in de haven leggen?  
Neem dan even contact op met de havenmeesters.  
Zij inventariseren de wensen en wijzen winterplaatsen toe.   

 

 

En niet vergeten in de agenda te noteren: vrijdag 1 november om 20.00 uur de 
Algemene Ledenvergadering. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Evenementen van WSV Burghsluis 2019 

 
12-10   Captains dinner 

 


