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De zomer is begonnen, maar de coronacrisis is nog met ons. Wij mogen van geluk 

spreken dat op dit moment de infecties sterk afnemen waardoor ook de WSV 

Burghsluis langzaamaan open kan, evenals ons gezellige Torentje, het 

clubrestaurant ’t Oliegeultje en rondvaarten met de MS Onrust. 

Ons sanitairgebouw mag weer open en ook passanten zijn weer welkom. In het 

belang van veiligheid en gezondheid is een aantal maatregelen genomen om aan de 

1,5 meterregel te voldoen. Hierover is eerder deze week een apart bericht 

verstuurd. Het is nog pionieren wat werkt en wat niet in de praktijk. Het kan zijn dat 

we maatregelen moeten aanpassen in de loop van het seizoen.  

Wij zijn tot nu toe uitstekend bediend door “mother nature” met prachtig weer: 

april, mei en ook juni zijn zeer zonnig en voelen zowaar mediterraan aan. Reden om 

veel aan de haven te zijn en te genieten van onze vereniging. 

In deze nieuwsbrief vindt u nieuws en ontwikkelingen over geplande activiteiten, 

zoals de ALV, ons jubileum, de zelfwerkzaamheid en evenementen. 

  
   

  

https://www.wsvburghsluis.nl/mailing/wv/movivpczo/movdqaht5


 

Save the date: Algemene 
Ledenvergadering 11 september 

Op vrijdag 11 september organiseert het 
bestuur de Algemene Ledenvergadering 

(ALV). Op de agenda staan o.a. het 
afscheid van twee bestuursleden met een 
indrukwekkende staat van dienst. Onze 

penningmeester Willem Vogt en onze 
havencommissaris Leen Verloo treden af. 
Dirk Jongejan en René Kastelein worden 

voorgedragen om plaats te nemen in het 
bestuur voor de komende 3 jaar. Omdat 

de voorjaars ALV is geannuleerd staat ook 
de jaarrekening op de agenda. 

Het bestuur is op zoek naar een geschikte 
locatie voor de vergadering. In augustus 
wordt de uitnodiging verstuurd. 

  

   

  

  

 

Enquête jubileumviering 

Dit jaar bestaat onze vereniging 40 jaar. 

Het bestuur heeft op 5 september een 
feestelijke activiteit op de MS Onrust 
gepland. Zie ook het eerdere bericht 

hierover. Door het coronavirus zien en 
spreken we elkaar minder aan de haven. 
Het bestuur hoort daarom graag van de 

leden of zij van plan zijn om op 5 
september aan het oorspronkelijke 
programma deel te nemen. We hebben 

een superkorte enquête opgesteld, die je 
in minder dan 3 minuten invult. De 
enquête staat tot 4 juli open. 

  
   

  

https://www.wsvburghsluis.nl/mailing/movdqaht5/6j03nfln
https://www.wsvburghsluis.nl/mailing/movdqaht5/kk50htev


 

  

Zelfwerkzaamheid 

Met de versoepeling van de 
coronamaatregelen heeft het bestuur 

besloten de zelfwerkzaamheid vanaf 4 juli 
weer op te starten. Roland Krijger, 
coördinator onderhoud, heeft voor de 

ligplaatshouders die tussen 21 maart en 1 
juli waren ingedeeld een nieuw schema 
gemaakt. Zij zijn zowel telefonisch als per 

e-mail hierover geïnformeerd. In het 
besloten ledenportaal is het voor iedere 
ligplaatshouder zichtbaar welke zaterdag 

hij/zij aan de haven wordt verwacht voor 
kluswerkzaamheden.  

  
  

   

  

  

 

Torentje 

Het Torentje is sinds kort weer open, 
voorlopig alleen voor de leden. 

We hanteren de volgende spelregels: 
 

Er mogen maximaal 5 individuele 
personen of 4 stellen die uit 1 
huishouden bestaan in het torentje 

aanwezig zijn. 
 
Verder zijn natuurlijk de regels van het 

RIVM van toepassing. 

Het is nu mogelijk om TV te kijken via 
chromecast. 
Voor nadere informatie kunt u terecht bij 

Peter van den Berg 

  

  
   

  

 

Hondenkar 

Wil je met de fiets én de hond erop uit? 
We beschikken weer over een hondenkar. 
Informeer naar de mogelijkheden in het 

havenkantoor. 

     

  

https://www.wsvburghsluis.nl/mailing/movdqaht5/30ahf02w
https://www.wsvburghsluis.nl/mailing/movdqaht5/1z93llnx


 

  

 
 

  

  

Vakantietijd 

De grenzen en havens zijn gelukkig 
grotendeels weer open. Binnenkort kiest 

een aantal leden voor kortere of langere 
tijd het ruime sop. Vergeet niet om je 
afwezigheid door te geven aan de 

havenmeester. Dat kan persoonlijk, per 
telefoon of per e-mail, contactgegevens 
zijn op de website te vinden. 

Rest ons iedereen veel vaarplezier en een 
behouden thuiskomst toe te wensen! 

   

  

 
 

 
 
 

 

  

  

De evenementencommissie 

Nu de versoepeling wordt uitgebreid 
willen wij ook voorzichtig weer wat 

activiteiten organiseren. 

Dit zijn o.a. de viswedstrijd en een jeu de 
boules wedstrijd met na afloop een BBQ 
bij het Torentje. 

Houd de kalender op de website in de 
gaten! 

  

   

  

 

WSV Burghsluis 

Havenplateau 3 
4328 NT Burgh-Haamstede 
Tel: 0111-653114  
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