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Beste Peter, 

In deze laatste nieuwsbrief van 2020 geen nabeschouwing van een bijzonder raar 
jaar. Liever kijken we positief en hoopvol vooruit. Veel zal nog onzeker zijn, toch 
wordt voorzichtig een en ander ingepland, alles uiteraard onder voorbehoud.  

   

  

 

  

  

Nieuwjaarsreceptie, ALV en jubileum 

Wat zeker en helaas geen doorgang kan 

vinden is de nieuwjaarsreceptie. Wel is de 
datum van de voorjaars ALV bekend, 
namelijk vrijdag 21 mei in Dorpshuis de 

Schutse. Noteer deze datum dus alvast in 
de agenda. Het bestuur heeft goede hoop 
dat in het najaar van 2021 de viering van 

ons jubileum op de MS Onrust door kan 
gaan. Meer informatie hierover in de 
volgende nieuwsbrief. 

     

  



  

 

  

Kleine wasjes, grote wasjes 

Er werd wat gewassen dit seizoen. Niet 
alleen passanten maar ook leden maakten 

graag gebruik van het washok. Dit zorgde 
in de piekperiode voor een ware 
filevorming en zelfs irritaties hier en daar, 

het is een klein wonder te noemen dat er 
geen knokpartijen hebben 
plaatsgevonden. Het bestuur heeft 

besloten de wascapaciteit te vergroten 
met een extra wasmachine. Deze wordt 
voor de start van het nieuwe seizoen 

geïnstalleerd.  
   

  

 

Aangenaam badderen in 2021…. 

Zoals in de laatste ALV door het bestuur 

toegezegd is een aantal technische 
aanpassingen in de sanitaire ruimtes 
doorgevoerd. Deze moeten het probleem 

met te heet douchewater verhelpen. Maar 
of het probleem hiermee ook echt is 
verholpen? Dat moet worden getest. De 

voltallige familie Kasteleijn gaat geheel 
vrijwillig de douches testen in de 
kerstvakantie. Het is dat we geen 

’verenigingslid van het jaar’ verkiezing 
hebben maar anders zou deze familie met 
stip op 1 staan. In de volgende 

nieuwsbrief praten we jullie bij over de 
testresultaten. 

  

   

  



  

 

  

  

Indeling zelfwerkzaamheid 2021 

Onze kersverse coördinator onderhoud 

René Kasteleijn maakt in januari de 
indeling voor de zelfwerkzaamheid. Iedere 
ligplaatshouder die 75 jaar of jonger is 

kan een uitnodiging in de mail 
verwachten. 

   

  

 

  

  

En toen was er licht…. 

Het haventeam heeft de loopbruggen 
naar de D/E steigers en de MS Onrust 
voorzien van goede verlichting. Met het 

oog op de veiligheid een hele verbetering. 

     

  

WhatsApp groep 

"WSV allerlei" 

Er lijkt behoefte zijn aan 
een groepsapp waar 
plaatjes, leuke foto's,  

muziekfragmenten, 

felicitaties, 
beterschapmeldingen, 
cultuuruitingen e.d. worden 

gedeeld. Tot voor kort werd 
de "Torentje app" hiervoor 
gebruikt, dit wordt echter 

niet door iedereen 
gewaardeerd. Voor degene 
die daar toch behoefte aan 

hebben is daarom de 

  

 

WhatsApp groep 

"Torentje" 

De Torentje app is alleen 
bedoeld voor communicatie 
over activiteiten in en rond 

het Torentje. Hier worden 
bijvoorbeeld afspraken 
gemaakt voor: een 

gezamenlijke BBQ, 
borrelavonden, 

evenementen, films kijken, 
cursussen en 
commissievergaderingen. 

Aanmelden voor één of 
beide groepen kan 

bij: Peter van den Berg 

https://www.wsvburghsluis.nl/mailing/movdqaht5/3rtrplc4


 

groepsapp "WSV allerlei" 

aangemaakt. 
   

  

  

 

Opgeruimd staat netjes 

De oude ponton die na de renovatie van 

de B- en C-steigers tijdelijk gestald was 
op het parkeerterrein is inmiddels 
gedemonteerd en opgehaald. Het 

parkeerterrein ligt er weer netjes bij.  

Ondanks de verschillende oproepen is een 

flink aantal fietsen niet door hun eigenaar 
opgehaald. Deze zijn inmiddels buiten de 

fietsenstalling geplaatst. Fietsen die er bij 
de start van het nieuwe seizoen, 1 april 
2021, nog staan worden aan onze oud 

ijzerboer Rooie Koos meegegeven. 
   

  

 

  

  

En we gaan doorrrr….. 

De samenwerking met Fietsverhuur 
Zeeland is meer dan goed bevallen. Het 
ontlast niet alleen het haventeam maar er 

staat ook altijd voldoende en gevarieerd 
aanbod aan fietsen klaar voor leden en 
passanten. Tel daar de uitstekende 

service van het bedrijf bij op en je kunt 
niet anders dan besluiten de 
samenwerking voort te zetten. 

     

  

  

 

Nooit meer wiebelen op de 
vingerpieren 

Deze winter pakken Ad de Hamer en Leen 
Verloo de wiebelende vingerpieren aan. 
De vingerpieren worden rond de palen 

vastgemaakt en aan de onderkant komt 
eveneens een koppeling naar de paal.  
   

  



 

Nieuwe zwemtrappen 

Alle zwemtrappen worden deze winter 
vervangen door exemplaren die onder 
water lang genoeg zijn om op te stappen 

en vrij van de drijvers zijn gemonteerd 
zodat voeten voldoende houvast hebben. 

     

  

  

 

En tot slot... 

wensen wij iedereen hele prettige 
feestdagen, we hopen dat jullie toch 
samen kunnen zijn met familie en 

dierbaren. Het bestuur heeft heel veel 
zin in 2021 en we wensen jullie van 
harte een gezond, gelukkig en 

voorspoedig 2021!  
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