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Beste Peter,
Een zachte lentebries en zonnetje kondigen het nieuwe vaarseizoen aan. Hoe de
wind ook gaat waaien, we hopen dat het een fijn seizoen wordt waar rond de
zomerperiode weer wat gezelligheid op en rond het haventerrein mogelijk is. Deze
nieuwsbrief gaat vooral over de voorbereidingen op het seizoen. Er is in de
winterperiode door het haventeam, bestuur en vrijwilligers hard gewerkt om het
terrein en de faciliteiten op orde te krijgen. Veel leesplezier en we hopen jullie
spoedig in goede gezondheid aan de haven van Burghsluis te ontmoeten!

Nieuwe leden
Allereerst een warm welkom aan Ronald
van Soerland, Edwin Leijten en Carel
Doodkorte. Drie nieuwe leden die in het
eerste kwartaal lid zijn geworden.
Weliswaar nog op de wachtlijst maar wie
weet maken we dit seizoen kennis met ze
op en rond de steigers.

ALV ja / nee?
De voorjaars ALV stond gepland op 21
mei. Het bestuur had goede hoop dat
deze datum haalbaar was. Helaas hebben
we onze hoop gezien de ontwikkelingen
rondom Covid-19 moeten laten varen.
Zodra de coronamaatregelen het toelaten
organiseren we de voorjaars ALV. De
datum wordt per e-mail gecommuniceerd
zodat iedereen tijdig op de hoogte is.

Even voorstellen....haventeam 2021
Aankomend seizoen is Sanne Uijl een van
de drie vaste havenmeesters. Eerdere
seizoenen werkte zij al als
hulphavenmeester en dat is goed
bevallen. Naast Sanne zijn Ad de Hamer
en Wim Schot ook weer van de partij. De
commissie Werving heeft de afgelopen
maanden gesprekken gevoerd met een
aantal kandidaten voor de functie van
hulphavenmeester. Onze leden Frank
Langelaar, Pieter Swart, Willem van Zalm
en Ad van Hassel kun je in een
havenmeestertenue tegenkomen deze
zomer. Havenmeestertenue? Jawel, het
haventeam wordt in een fris nieuw jasje
gestoken.

Waterdruk sanitairgebouw
Het bestuur werkt hard aan verbetering
van de waterdruk in het sanitairgebouw.
De oplossing van het probleem blijkt
complexer dan gedacht. In samenwerking
met waterleidingbedrijf Evides wordt een
nieuwe aansluiting gerealiseerd. We zijn
afhankelijk van medewerking en
toestemming van meerdere partijen. Ook
mag er tot 1 april niet in de dijk worden
gegraven. Er is goede hoop dat de

De werkgroep Sanitair is inmiddels ideeën
aan het uitwerken voor de renovatie /

waterdruk voor de start van het
hoogseizoen optimaal is.

uitbreiding van de faciliteiten. Tijdens de
voorjaars ALV praten zij jullie bij.

Nieuw (mail)adres, telefoonnummer
of andere zaken die je door wilt
geven?
Dat kun je helemaal zelf doen door
rechtsboven op onze website in te loggen
met gebruikersnaam en wachtwoord. Ben
je deze vergeten of kwijt? Geen
probleem, in het inlogscherm kun je deze
opvragen. Naast persoonlijke en
bootgegevens kun je ook de wachtlijst
bekijken, het ALV-archief inzien en
contactgegevens van andere leden
zoeken. Heb je je aangemeld voor een
activiteit, ben je ingedeeld voor de
zelfwerkzaamheid of wil je het uitgebreide
ligplaatsenoverzicht bekijken? Ook dat is
allemaal terug te vinden in deze
omgeving.

Coronaproof vaarseizoen
Op dit moment zijn er geen strengere
maatregelen voor het verblijf in de haven
afgekondigd. We hopen dat het zo blijft.
De algemene maatregelen zoals 1,5
meter afstand houden, thuisblijven bij
klachten, mondkapje in publieke
binnenruimte etc. blijven uiteraard van
kracht. Op de website en op en rond het
haventerrein worden richtlijnen
gecommuniceerd.
Ga je met de boot voor meerdere dagen
het water op? Bereid je goed voor,
adviezen en tips zijn te lezen op de
website van het Watersportverbond.

Wasmachine
De beloofde extra wasmachine is
inmiddels gearriveerd en geinstalleerd. Is
het geen plaatje? Hopelijk verlicht deze
aanschaf de wachttijden in de
zomerperiode.

Wijziging samenstelling
evenementencommissie
Mieke Walraven heeft na ruim 5 jaar de
evenementencommissie verlaten.
Veel dank voor je inzet Mieke!
Nelleke Stommen is gelukkig bereid haar
plaats in te nemen.
Veel succes en plezier Nelleke bij de
leukste commissie van de vereniging!

Terug naar eigen box
Alle schepen van ligplaatshouders die
overwinterden in een andere box in de
haven moeten uiterlijk 1 april (geen
grap) weer terugkeren naar de eigen
ligplaats. Lukt dit niet neem dan contact
op met de havenmeester.

Evenementen
Veel is nog onzeker, toch staan er wel
enkele activiteiten gepland komend
seizoen. Ook voor ons uitgestelde
jubileumfeest is een nieuwe datum

gevonden. Op zaterdag 18
september vieren we ons jubileum op
MS Onrust. Zet de datum alvast in de
agenda, meer details volgen later. Het
Captain's dinner verhuist om die reden
naar zaterdag 4 september.
Nu al hebben 15 schippers zich
aangemeld voor de eerste editie van de
Roggenplaat Regatta op zaterdag 12 (of
bij slecht weer 26) juni. Ook zin om
deel te nemen aan deze
vriendschappelijke wedstrijd? Neem eens
een kijkje op de website en meld je aan.
Het evenement "Opening van het seizoen"
gaat niet door vanwege de
coronamaatregelen.

't Oliegeultje op zoek naar extra
handjes
Verblijf jij deze zomer op een boot bij ons
in de haven? Heb je zin in een beetje
afwisseling en wil je je handen uit de
mouwen steken?
Wij kunnen wel wat extra handjes
gebruiken op ons terras. Heb je geen
ervaring? Geen probleem! Daar helpen wij
je bij. Voor meer informatie: mail
naar info@oliegeultje.nl of bel 0111652875.

‘Schouwse’ lepelaars in Vroege
vogels
Het BNN-Vara-programma Vroege Vogels
besteedt vrijdag 26 maart aandacht aan
de lepelaars op Schouwen-Duiveland. Het
programma wordt uitgezonden op NPO2
om 19.55 uur. Aan het woord komt Sven
Prins uit Zierikzee. Hij doet onderzoek
naar overwinterende lepelaars in de
Zeeuwse Delta. Presentator Menno
Bentveld gaat met Prins het gebied in.
Lepelaars waren langere tijd niet of
nauwelijks in Nederland. Nu zijn ze er
weer volop.
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