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Dealer van oa.

Jos Boone Watersport 

JOS BOONE B.V.  is actief sinds 1975 en heeft zich ontwikkeld tot een vooraanstaand watersport-
bedrijf. De winkel is gelegen óp het water, heeft een dieseltankstation en een eigen steiger voor 
bezoekers. We bieden een breed assortiment en advies op maat voor watersporter en vakman.

Gespecialiseerd in:

 Maisbaai 1 - Jachthaven Middelburg  |  Tel. 0118 - 62 99 13  |  www.josboone.nl

    • navigatie-apparatuur
    • technische accessoires

elektrische systemen  •  
  dieselmotoren  •

 rubberboten  •
     veiligheidsmiddelen  •

    verfsystemen  •
    onderhoudsartikelen  •

 zeilkleding  •
boeken en kaarten  •

nautische geschenken  •
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Redactioneel

Het vuurtorentje siert de cover van deze Torenmeermin. Niet voor niets. Uit 
de ledenenquête kwam naar voren dat veel van ons graag een intensiever 
gebruik zouden zien. Deze zomer wordt het torentje heringericht voor zijn 
nieuwe bestemming als ontmoetingsplek.
Voorzitter Jos de Sonneville herinnert in zijn woordje aan het dievengilde 
dat ons tot drie keer toe bezocht. Het bestuur dubt over maatregelen. De 
wetenschap dat ook uit de uitermate goed beveiligde haven van Breskens 
werd geroofd, stemt niet optimistisch.

De tweede ronde van de baggerwerkzaamheden in onze haven zit erop. 
Niet alles ging helemaal volgens plan, leren we van Wim Berkouwer. Maar: 

‘Voorlopig kunnen we weer gerust varen.’
Marleen Groen portretteert weer een 
schip in onze haven, en vooral natuurlijk 
haar eigenaars. Dit keer zeiljacht Vooruit 
van Toine en Nelleke Stommen. Samen 
op een boot bivakkeren is goed voor je 
relatie, vinden ze. Je zou als je onderweg 
bent met je boot weleens een andere 
indruk kunnen krijgen, maar het is een 
mooie boodschap.
De Lady Rose van Frank van den Berg 
zeilde van Ierland naar de Azoren. En 
Kees Overbeeke vertelt over de race van 
de kreeftenvissers van de ‘vrije gronden’ 
om een goede stek te veroveren. Hoe lang 
nog, dit spektakel? Natuurlijk ook in dit 
nummer de vaste rubrieken: Koken op 2 
pitten, een maritiem gekruid cryptogram 
en En Passant. 

En we heten onze passanten welkom met 
veel nuttige informatie.

3.
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Van de voorzitter

Geachte leden en passanten,
Voor u ligt weer een prachtige zomeruitgave van de Torenmeermin. Veel is 
er gebeurd in het afgelopen jaar en we gaan een nieuw zomerseizoen in. 
Speciaal wil ik u herinneren aan de fantastische clubtocht die we afgelopen 
jaar hebben gemaakt naar Tholen. Met veel boten, een geweldige borrel 
op de kade, een heerlijk diner én met prachtig weer. Tegen de tijd dat u dit 
leest, heeft de clubtocht van de WSV Burghsluis naar Vlissingen misschien 
al plaatsgevonden en ik ga ervanuit dat het succes van Tholen zich herhaalt. 
We kijken uit naar alle andere geplande clubactiviteiten.

Afgelopen winter is de rest van de haven uitgebaggerd. Helaas blijkt in 
de praktijk dat de toegepaste manier van baggeren op enkele plaatsen in 
het eerder gebaggerde gedeelte heeft geleid tot ondiepten door neerslaan 
van baggerslib. We zullen ons beraden hoe we dit in de toekomst kunnen 
voorkomen. Verderop in de Torenmeermin vindt u een verslag van de 
tweede fase van het baggerwerk.

De Toekomstvisie 2018-2028 is op de ALV van mei 2018 vastgesteld, 
waarmee de koers van de WSV Burghsluis is uitgezet. De gezamenlijk 
gedragen visie zullen we gebruiken als leidraad voor onze verdere 
ontwikkeling. Hierbij nogmaals veel dank aan de leden voor hun inzet in de 
enquête en de aanvullende opmerkingen.

Uit de enquête kwam de wens naar voren van een intensiever gebruik 
van ‘ons’ vuurtorentje. Dit zomerseizoen gaan wij deze prachtige plek 
herinrichten als ontmoetingsplaats voor onze leden, maar niet zonder de 
bewaarders van het vuurtorentje over de afgelopen zeven jaar, Pleun en 
Marjan, van harte te bedanken voor hun toewijding aan dit monument.

Afgelopen jaar is een dievenbende driemaal langs geweest waarbij veel 
buitenboordmotoren zijn gestolen en aanzienlijke schade is veroorzaakt 
aan schepen. Er is driemaal proces-verbaal opgemaakt maar sindsdien 
hebben we niets meer vernomen. We beraden ons nog op maatregelen, 
maar gezien het feit dat ook in de zeer goed beveiligde haven van Breskens 
veel is gestolen, zijn wij niet optimistisch gestemd. We vragen de leden 
vooral goed op te passen en kostbare zaken veilig op te bergen. Het laatste 
woord is hier nog niet over gezegd. 
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* Jacht- en catamaranzeil reparaties tot circa 40m2 
    
* Overkappingen en hoezen      

* Tent reparaties en aanpassingen    
 
* Tuin- en windschermen
     
     

ADRES ZEILMAKERIJ:      
Dapperweg 24      
4328 BB   Burgh-Haamstede      
Voor openingstijden of vragen; bel Herma     

00 31 (0) 6 515 90 154      

ZEILMAKERIJ
WINDSURFSAILREPAIR

Herma de Jong

* Windsurfzeilreparaties

Deltastraat 17
4301 RC  Zierikzee
Tel. 0111-416 488

W W W . M U L D E R Y A C H T S E R V I C E . N L

• Botenlift tot 30 ton 
• Mastenkraan 
•  Winterstalling in 

moderne loodsen 
of buitenstalling 

•  Onderhoud, 
reparatie en 
renovatie

• Dealer Vetus 

websites: www.dpanet.nl 

of

GOEDEREN EN INBOEDEL OPSLAG 

Inboedels, handelsvoorraad en overige goederen opslaan in een droge geventileerde loods:

* Verhuismaterialen en verhuisassistentie beschikbaar

We kunnen een 10m3 inboedelkist in aanhanger voor uw deur plaatsen voor zelf laden of lossen!

VERHUUR TELESCOOP KRAAN

Onze 40 tons mobiele hijskraan is te huur voor hijswerk in de regio:

* Onderhoud, bouw en constructie van gebouwen, onderhoud bomen enz.

* Hijswerk van caravans, tuinhuisjes, masten en boten (tot ±14ton)

LOGISTIEK EN EXPORT WERELDWIJD

Wereldwijd verzendingen per schip, vrachtauto, vliegtuig, koeriersdiensten vanuit onze douanloods.

Informatie en tarieven op te vragen bij:

DPA, De Roterij 17, 4328BB Burgh-Haamstede

tel. 0111-651690 / email. info@dpanet.nl

5.
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28-04 
18-05  
02-06  
30-06  
08-09  
22-09  
13-10

Opening seizoen 
Clubtocht 
BBQ 
Viswedstrijd 
Kuipverhalen + thema avond 
Mosselavond 
Captains diner

Wat in ieder geval niet van ons kan worden afgepakt is onze verwachting 
van het komende seizoen. Wij zien uit naar een prachtig vaarseizoen met 
mooi weer, veel activiteiten en wensen u veel plezier in de watersport.

Jos de Sonneville 
Voorzitter WSV Burghsluis

Het vuurtorentje wordt opnieuw ingericht

�

WSV BURGHSLUIS Openbaar 0 0

Agenda
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Baggeren: tweede ronde zit erop
door Wim Berkouwer
 
Vorig voorjaar is de eerste fase van het baggerwerk in onze haven uitgevoerd 
met een goed resultaat. Nu was het resterende gedeelte aan de beurt:
•	 de buitenste zes boxen van de D-steiger;
•	 de boxen aan de westzijde van de E-steiger;
•	 de boxen aan beide zijden van de F-steiger;
•	 de boxen en achterzijde van de A-steiger;
•	 achter de B- en C-steiger.

De aannemer (BMS Towing) had de 
vorige keer beloofd een smallere 
ploeg te maken om achter de 
steigers te kunnen komen. Die ploeg 
is 4.80 m. breed geworden. Smaller 
was niet aan de orde, want zijn boot 
is 5.00 m. breed. Hij kon niet tussen 
álle boxen  komen; daarvoor was hij 
nog net iets te breed.
We hebben het probleem opgelost 
door de kopsteiger van de 
D-steiger te verwijderen, zodat in de 

langsrichting de buitenste zes boxen leeg konden worden getrokken. Ook 
is de lange vingerpier van de 15 m. boxen aan de F-steiger verwijderd. 
Toen konden ook alle 15 m. boxen in langsrichting geploegd worden.
De voorbereiding vergde dus wel veel werk dat door Ad de Hamer en Leen 
Verloo met hulp van BMS Towing is gedaan. Eind september vorig jaar 
hebben Ad en ik de haven nog een keer gepeild om te zien waar het zeker 
noodzakelijk was om te ploegen. We kwamen tot de ontdekking dat er 
op de gedeeltes die vorig jaar al waren geploegd, toch al 20 tot 30 cm 
aanslibbing zat. Dat is wel veel eigenlijk.
Goed bijhouden met peilen blijkt dus noodzakelijk. We gaan dan ook twee 
keer per jaar peilen, in voorjaar en najaar, om de diepte in de gaten te 
houden en te kunnen bepalen wanneer er weer geploegd moet worden. 
De peilgegevens hebben we natuurlijk doorgegeven aan de aannemer.

• de boxen aan beide zijden van de F-steiger;
• de boxen en achterzijde van de A-steiger;
• achter de B- en C-steiger.

De aannemer (BMS Towing) had de vorige keer beloofd een smallere ploeg te maken om achter de steigers te kunnen komen. 
Die ploeg is 4.80 m. breed geworden. Smaller was niet aan de orde, want zijn 
boot is 5.00 m. breed. Hij kon niet tussen álle boxen  komen; daarvoor was hij 
nog net iets te breed.
We hebben het probleem opgelost door de kopsteiger van de D-steiger te 
verwijderen, zodat in de langsrichting de buitenste zes boxen leeg konden 
worden getrokken.
Ook is de lange vingerpier van de 15 m. boxen aan de F-steiger verwijderd. 
Toen konden ook alle 15 m. boxen in langsrichting geploegd worden.
De voorbereiding vergde dus wel veel werk dat door Ad de Hamer en Leen 
Verloo met hulp van BMS Towing is gedaan.

Eind september vorig jaar hebben Ad  en ik de haven nog een keer gepeild om 
te zien waar het zeker noodzakelijk was om te ploegen. We kwamen tot de 
ontdekking dat er op de gedeeltes die vorig jaar al waren geploegd, toch al 20 
tot 30 cm aanslibbing zat. Dat is wel veel eigenlijk. Goed bijhouden met peilen 

blijkt dus noodzakelijk. We gaan dan ook twee keer per jaar peilen, in voorjaar en najaar, om de diepte in de gaten te houden 
en te kunnen bepalen wanneer er weer geploegd moet worden.
De peilgegevens hebben we natuurlijk doorgegeven aan de aannemer.

Knijpschip
De vorige keer heb ik het al gehad over hoe het ploegen en peilen gaat, dus dat 
sla ik nu maar over.
De te maken diepte is weer NAP – 4.00 m. We zijn in de eerste week van januari 
gestart.

De boxen en geulen ploegen ging vrij voorspoedig, ondanks de harde wind. De 
sleepboten hadden allebei een goed anker (ploeg), verwaaien was geen optie!

Net als de vorige keer haalde de kleine 
sleepboot met de kleinere ploeg de 
boxen leeg en de grote sleepboot sleepte 
het slib naar buiten tot in de diepe geul.

Helaas is het niet mogelijk gebleken om achter de steigers A, B en C te ploegen. 
De ploeg gleed van het talud af onder de steiger en tegen en achter de palen. Het 
is dan niet mogelijk om aan de ploeg te trekken. Je trekt alles kapot.
We zullen achter de steigers eerst met een knijpschip de bodem op diepte moeten 

knijpen. Je krijgt dan een kleine horizontale geul (± 4,5 m. breed), die naderhand, als
weer gebaggerd moet worden, wél met de ploeg gedaan kan worden. De ploeg glijdt 
dan niet meer weg. We zullen het nauwgezet met peilen bijhouden, zodat de boten 
nog kunnen varen! Zodra het te ondiep gaat worden, zullen we actie ondernemen.

Nadat we een seintje van aannemer Wout Bouwman hadden gekregen dat hij dacht 
dat alles op diepte was, hebben Ad en ik gepeild. Hier en daar moest nog wat 
geschaafd worden, maar het zag er prima uit.
Voorlopig kunnen we weer gerust varen.

Anders?
De lange vingerpier en de kopsteiger moeten weer geplaatst worden. Als dit bij elk 
baggerwerk terugkerende werkzaamheden zijn, moeten we toch maar eens nadenken 
of we het anders kunnen doen. Het is veel werk en altijd in de winter.

Vlootschouw

Portret van een boot en haar eigenaren

Door Marleen Groen
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Deltastraat 17
4301 RC  Zierikzee
Tel. 0111-416 488

W W W . M U L D E R Y A C H T S E R V I C E . N L

• Botenlift tot 30 ton 
• Mastenkraan 
•  Winterstalling in 

moderne loodsen 
of buitenstalling 

•  Onderhoud, 
reparatie en 
renovatie

• Dealer Vetus 

websites: www.dpanet.nl 

of

GOEDEREN EN INBOEDEL OPSLAG 

Inboedels, handelsvoorraad en overige goederen opslaan in een droge geventileerde loods:

* Verhuismaterialen en verhuisassistentie beschikbaar

We kunnen een 10m3 inboedelkist in aanhanger voor uw deur plaatsen voor zelf laden of lossen!

VERHUUR TELESCOOP KRAAN

Onze 40 tons mobiele hijskraan is te huur voor hijswerk in de regio:

* Onderhoud, bouw en constructie van gebouwen, onderhoud bomen enz.

* Hijswerk van caravans, tuinhuisjes, masten en boten (tot ±14ton)

LOGISTIEK EN EXPORT WERELDWIJD

Wereldwijd verzendingen per schip, vrachtauto, vliegtuig, koeriersdiensten vanuit onze douanloods.

Informatie en tarieven op te vragen bij:

DPA, De Roterij 17, 4328BB Burgh-Haamstede

tel. 0111-651690 / email. info@dpanet.nl

‘moeizaam’. Op een vraag vanuit de zaal waarom deze optie moeizaam was, kwam het 
antwoord dat dit te maken had met weerstand in de klankbordgroep.
Wij hebben inderdaad grote bezwaren tegen dit meest ingrijpende scenario. Wij achten 
de hierin voorziene bebouwing veel te omvangrijk, en we hebben bezwaar tegen be-
bouwing buitendijks. Wij hebben daarom tevens bezwaar gemaakt tegen de Raadsbrief 
die op 23 februari hierover is uitgegaan. In de brief wordt vermeld dat voor het bebou-
wen van het havenplateau nauwelijks draagvlak bestaat. Vervolgens meldt de brief: ‘Een 
semi-permanente bebouwing zoals een strandpaviljoen behoort nog wel tot de moge-
lijkheden’. In de klankbordgroep is echter nooit gesproken over semi-permanente be-
bouwing op het havenplateau. Wél is ons bezwaar tegen het buitendijks bouwen in de 
Schelphoek uitvoerig aan de orde geweest, waarbij onze zienswijze in de klankbordgroep 
op brede bijval kon rekenen. Het níet vermelden van bezwaren van de klankbordgroep 
tegen buitendijks bouwen in de baai, en wél stellen dat semi-permanente bebouwing 
nog tot de mogelijkheden behoort, terwijl dit nooit besproken is, vinden wij misleidend. 
Op de informatieavond is er echter niet of nauwelijks gesproken over een zomerpaviljoen 
buitendijks. Dat leek plotseling geen issue te zijn.
Alles bij elkaar zijn wij iets minder ongerust over het handelen van de gemeente dan vóór 
de infoavond. Maar gerust gesteld zijn we nog lang niet. Wij blijven ons inzetten voor een 
breed gedragen visie voor de Schelphoek, waarbij recht gedaan wordt aan de inbreng van 
alle klankbordgroepleden. 

André Pekaar . 

s-Gravenpolder .

Mob . 0620492859. 
apekaar@kpnplanet.nl 

- Onderhoud en levering motoren. 

- Nanni diesel servicepunt. 
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Knijpschip
De vorige keer heb ik het al gehad over hoe het 
ploegen en peilen gaat, dus dat sla ik nu maar 
over. De te maken diepte is weer NAP – 4.00 m. 
We zijn in de eerste week van januari gestart. De 
boxen en geulen ploegen ging vrij voorspoedig, 
ondanks de harde wind. De sleepboten hadden 
allebei een goed anker (ploeg), verwaaien was 
geen optie!

Net als de vorige keer haalde de kleine 
sleepboot met de kleinere ploeg de boxen leeg 
en de grote sleepboot sleepte het slib naar 
buiten tot in de diepe geul. Helaas is het niet 
mogelijk gebleken om achter de steigers A, B 
en C te ploegen. De ploeg gleed van het talud 
af onder de steiger en tegen en achter de palen. 

Het is dan niet mogelijk om aan de ploeg te trekken. Je trekt alles kapot. 
We zullen achter de steigers eerst met een knijpschip de bodem op diepte 
moeten knijpen. Je krijgt dan een kleine horizontale geul (± 4,5 m. breed), 
die naderhand, als weer gebaggerd moet worden, wél met de ploeg gedaan 
kan worden. De ploeg glijdt dan niet meer weg. We zullen het nauwgezet 
met peilen bijhouden, zodat de boten nog kunnen varen! Zodra het te 
ondiep gaat worden, zullen we actie ondernemen.
Nadat we een seintje van aannemer 
Wout Bouwman hadden gekregen 
dat hij dacht dat alles op diepte 
was, hebben Ad en ik gepeild. Hier 
en daar moest nog wat geschaafd 
worden, maar het zag er prima uit. 
Voorlopig kunnen we weer gerust varen.

Anders?
De lange vingerpier en de kopsteiger moeten weer geplaatst worden. Als 
dit bij elk baggerwerk terugkerende werkzaamheden zijn, moeten we toch 
maar eens nadenken of we het anders kunnen doen. Het is veel werk en 
altijd in de winter.

• de boxen aan beide zijden van de F-steiger;
• de boxen en achterzijde van de A-steiger;
• achter de B- en C-steiger.

De aannemer (BMS Towing) had de vorige keer beloofd een smallere ploeg te maken om achter de steigers te kunnen komen. 
Die ploeg is 4.80 m. breed geworden. Smaller was niet aan de orde, want zijn 
boot is 5.00 m. breed. Hij kon niet tussen álle boxen  komen; daarvoor was hij 
nog net iets te breed.
We hebben het probleem opgelost door de kopsteiger van de D-steiger te 
verwijderen, zodat in de langsrichting de buitenste zes boxen leeg konden 
worden getrokken.
Ook is de lange vingerpier van de 15 m. boxen aan de F-steiger verwijderd. 
Toen konden ook alle 15 m. boxen in langsrichting geploegd worden.
De voorbereiding vergde dus wel veel werk dat door Ad de Hamer en Leen 
Verloo met hulp van BMS Towing is gedaan.

Eind september vorig jaar hebben Ad  en ik de haven nog een keer gepeild om 
te zien waar het zeker noodzakelijk was om te ploegen. We kwamen tot de 
ontdekking dat er op de gedeeltes die vorig jaar al waren geploegd, toch al 20 
tot 30 cm aanslibbing zat. Dat is wel veel eigenlijk. Goed bijhouden met peilen 

blijkt dus noodzakelijk. We gaan dan ook twee keer per jaar peilen, in voorjaar en najaar, om de diepte in de gaten te houden 
en te kunnen bepalen wanneer er weer geploegd moet worden.
De peilgegevens hebben we natuurlijk doorgegeven aan de aannemer.

Knijpschip
De vorige keer heb ik het al gehad over hoe het ploegen en peilen gaat, dus dat 
sla ik nu maar over.
De te maken diepte is weer NAP – 4.00 m. We zijn in de eerste week van januari 
gestart.

De boxen en geulen ploegen ging vrij voorspoedig, ondanks de harde wind. De 
sleepboten hadden allebei een goed anker (ploeg), verwaaien was geen optie!

Net als de vorige keer haalde de kleine 
sleepboot met de kleinere ploeg de 
boxen leeg en de grote sleepboot sleepte 
het slib naar buiten tot in de diepe geul.

Helaas is het niet mogelijk gebleken om achter de steigers A, B en C te ploegen. 
De ploeg gleed van het talud af onder de steiger en tegen en achter de palen. Het 
is dan niet mogelijk om aan de ploeg te trekken. Je trekt alles kapot.
We zullen achter de steigers eerst met een knijpschip de bodem op diepte moeten 

knijpen. Je krijgt dan een kleine horizontale geul (± 4,5 m. breed), die naderhand, als
weer gebaggerd moet worden, wél met de ploeg gedaan kan worden. De ploeg glijdt 
dan niet meer weg. We zullen het nauwgezet met peilen bijhouden, zodat de boten 
nog kunnen varen! Zodra het te ondiep gaat worden, zullen we actie ondernemen.

Nadat we een seintje van aannemer Wout Bouwman hadden gekregen dat hij dacht 
dat alles op diepte was, hebben Ad en ik gepeild. Hier en daar moest nog wat 
geschaafd worden, maar het zag er prima uit.
Voorlopig kunnen we weer gerust varen.

Anders?
De lange vingerpier en de kopsteiger moeten weer geplaatst worden. Als dit bij elk 
baggerwerk terugkerende werkzaamheden zijn, moeten we toch maar eens nadenken 
of we het anders kunnen doen. Het is veel werk en altijd in de winter.

Vlootschouw

Portret van een boot en haar eigenaren

Door Marleen Groen

• de boxen aan beide zijden van de F-steiger;
• de boxen en achterzijde van de A-steiger;
• achter de B- en C-steiger.

De aannemer (BMS Towing) had de vorige keer beloofd een smallere ploeg te maken om achter de steigers te kunnen komen. 
Die ploeg is 4.80 m. breed geworden. Smaller was niet aan de orde, want zijn 
boot is 5.00 m. breed. Hij kon niet tussen álle boxen  komen; daarvoor was hij 
nog net iets te breed.
We hebben het probleem opgelost door de kopsteiger van de D-steiger te 
verwijderen, zodat in de langsrichting de buitenste zes boxen leeg konden 
worden getrokken.
Ook is de lange vingerpier van de 15 m. boxen aan de F-steiger verwijderd. 
Toen konden ook alle 15 m. boxen in langsrichting geploegd worden.
De voorbereiding vergde dus wel veel werk dat door Ad de Hamer en Leen 
Verloo met hulp van BMS Towing is gedaan.

Eind september vorig jaar hebben Ad  en ik de haven nog een keer gepeild om 
te zien waar het zeker noodzakelijk was om te ploegen. We kwamen tot de 
ontdekking dat er op de gedeeltes die vorig jaar al waren geploegd, toch al 20 
tot 30 cm aanslibbing zat. Dat is wel veel eigenlijk. Goed bijhouden met peilen 

blijkt dus noodzakelijk. We gaan dan ook twee keer per jaar peilen, in voorjaar en najaar, om de diepte in de gaten te houden 
en te kunnen bepalen wanneer er weer geploegd moet worden.
De peilgegevens hebben we natuurlijk doorgegeven aan de aannemer.

Knijpschip
De vorige keer heb ik het al gehad over hoe het ploegen en peilen gaat, dus dat 
sla ik nu maar over.
De te maken diepte is weer NAP – 4.00 m. We zijn in de eerste week van januari 
gestart.

De boxen en geulen ploegen ging vrij voorspoedig, ondanks de harde wind. De 
sleepboten hadden allebei een goed anker (ploeg), verwaaien was geen optie!

Net als de vorige keer haalde de kleine 
sleepboot met de kleinere ploeg de 
boxen leeg en de grote sleepboot sleepte 
het slib naar buiten tot in de diepe geul.

Helaas is het niet mogelijk gebleken om achter de steigers A, B en C te ploegen. 
De ploeg gleed van het talud af onder de steiger en tegen en achter de palen. Het 
is dan niet mogelijk om aan de ploeg te trekken. Je trekt alles kapot.
We zullen achter de steigers eerst met een knijpschip de bodem op diepte moeten 

knijpen. Je krijgt dan een kleine horizontale geul (± 4,5 m. breed), die naderhand, als
weer gebaggerd moet worden, wél met de ploeg gedaan kan worden. De ploeg glijdt 
dan niet meer weg. We zullen het nauwgezet met peilen bijhouden, zodat de boten 
nog kunnen varen! Zodra het te ondiep gaat worden, zullen we actie ondernemen.

Nadat we een seintje van aannemer Wout Bouwman hadden gekregen dat hij dacht 
dat alles op diepte was, hebben Ad en ik gepeild. Hier en daar moest nog wat 
geschaafd worden, maar het zag er prima uit.
Voorlopig kunnen we weer gerust varen.

Anders?
De lange vingerpier en de kopsteiger moeten weer geplaatst worden. Als dit bij elk 
baggerwerk terugkerende werkzaamheden zijn, moeten we toch maar eens nadenken 
of we het anders kunnen doen. Het is veel werk en altijd in de winter.

Vlootschouw

Portret van een boot en haar eigenaren

Door Marleen Groen

• de boxen aan beide zijden van de F-steiger;
• de boxen en achterzijde van de A-steiger;
• achter de B- en C-steiger.

De aannemer (BMS Towing) had de vorige keer beloofd een smallere ploeg te maken om achter de steigers te kunnen komen. 
Die ploeg is 4.80 m. breed geworden. Smaller was niet aan de orde, want zijn 
boot is 5.00 m. breed. Hij kon niet tussen álle boxen  komen; daarvoor was hij 
nog net iets te breed.
We hebben het probleem opgelost door de kopsteiger van de D-steiger te 
verwijderen, zodat in de langsrichting de buitenste zes boxen leeg konden 
worden getrokken.
Ook is de lange vingerpier van de 15 m. boxen aan de F-steiger verwijderd. 
Toen konden ook alle 15 m. boxen in langsrichting geploegd worden.
De voorbereiding vergde dus wel veel werk dat door Ad de Hamer en Leen 
Verloo met hulp van BMS Towing is gedaan.

Eind september vorig jaar hebben Ad  en ik de haven nog een keer gepeild om 
te zien waar het zeker noodzakelijk was om te ploegen. We kwamen tot de 
ontdekking dat er op de gedeeltes die vorig jaar al waren geploegd, toch al 20 
tot 30 cm aanslibbing zat. Dat is wel veel eigenlijk. Goed bijhouden met peilen 

blijkt dus noodzakelijk. We gaan dan ook twee keer per jaar peilen, in voorjaar en najaar, om de diepte in de gaten te houden 
en te kunnen bepalen wanneer er weer geploegd moet worden.
De peilgegevens hebben we natuurlijk doorgegeven aan de aannemer.

Knijpschip
De vorige keer heb ik het al gehad over hoe het ploegen en peilen gaat, dus dat 
sla ik nu maar over.
De te maken diepte is weer NAP – 4.00 m. We zijn in de eerste week van januari 
gestart.

De boxen en geulen ploegen ging vrij voorspoedig, ondanks de harde wind. De 
sleepboten hadden allebei een goed anker (ploeg), verwaaien was geen optie!

Net als de vorige keer haalde de kleine 
sleepboot met de kleinere ploeg de 
boxen leeg en de grote sleepboot sleepte 
het slib naar buiten tot in de diepe geul.

Helaas is het niet mogelijk gebleken om achter de steigers A, B en C te ploegen. 
De ploeg gleed van het talud af onder de steiger en tegen en achter de palen. Het 
is dan niet mogelijk om aan de ploeg te trekken. Je trekt alles kapot.
We zullen achter de steigers eerst met een knijpschip de bodem op diepte moeten 

knijpen. Je krijgt dan een kleine horizontale geul (± 4,5 m. breed), die naderhand, als
weer gebaggerd moet worden, wél met de ploeg gedaan kan worden. De ploeg glijdt 
dan niet meer weg. We zullen het nauwgezet met peilen bijhouden, zodat de boten 
nog kunnen varen! Zodra het te ondiep gaat worden, zullen we actie ondernemen.

Nadat we een seintje van aannemer Wout Bouwman hadden gekregen dat hij dacht 
dat alles op diepte was, hebben Ad en ik gepeild. Hier en daar moest nog wat 
geschaafd worden, maar het zag er prima uit.
Voorlopig kunnen we weer gerust varen.

Anders?
De lange vingerpier en de kopsteiger moeten weer geplaatst worden. Als dit bij elk 
baggerwerk terugkerende werkzaamheden zijn, moeten we toch maar eens nadenken 
of we het anders kunnen doen. Het is veel werk en altijd in de winter.

Vlootschouw

Portret van een boot en haar eigenaren

Door Marleen Groen
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Vlootschouw Portret van een boot en haar eigenaren
Door Marleen Groen

De ‘Vrijuit’ van Toine en Nelleke Stommen (ligplaats D7)
Hoe zorg je goed voor jezelf en de wereld om je heen? En wat gebeurt 
er als je met mededogen naar jezelf kijkt? In het gesprek met Toine en 
Nelleke Stommen komen deze en andere wijsheden aan bod. 

Dit optimistisch en blijmoedig ingestelde echtpaar woont sinds hun 25ste in 
Elst	en	zijn	de	trotse	eigenaren	van	de	‘Vrijuit’,	een	one-off	Koopmans	39	

van aluminium. Beiden zijn geboren 
en getogen in Zeeland, wat hun 
respect en ontzag voor de natuur 
en de zee misschien verklaart. 
‘Water verveelt nooit’, zegt Toine, 
en Nelleke beaamt het volmondig.
Nelleke is in Koudekerke geboren, 
Toine in Goes, maar hij is in 
Middelburg opgegroeid aan de 
Vlissingseweg langs het kanaal 
door Walcheren. De langsvarende 

boten hebben een grote aantrekkingskracht op hem. Hij leert zichzelf de 
verschillende vormen van watersport aan. Kanoën en zeilen met kleine 
bootjes op het Veerse Meer. 

Als pasgetrouwd stel vertrekken ze op jonge leeftijd richting het oosten van 
het land. Toine werkt tot zijn pensioen als personeelsadviseur en later als 
personal coach bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Nog steeds coacht 
hij een dag in de week medewerkers van de universiteit. Nelleke werkte tot 
haar pensioen voor vluchtelingen bij de gemeente Gendt (tegenwoordig 
Lingewaard). Ook na haar pensioen zet zij zich nog steeds in voor 
vluchtelingen. Dit jaar worden ze allebei 70 jaar.

Blijven slapen
Maar eerst terug naar hoe het allemaal is begonnen. Als er kinderen komen, 
willen Toine en Nelleke een zeilboot waar je in kunt blijven slapen. 

Toine en Nelleke Stommen 
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Nelleke	vindt	het	zeilen	nog	best	spannend.	Ze	schaffen	een	bouwpakket	
van een Waarschip 7.30 aan en verrassen zichzelf met hun eigen 
handigheid. Ook Nelleke werkt graag met haar handen, ze kan schilderen 
als	de	beste	en	stoffeert	 in	de	boot	alles	zelf.	Ze	leggen	de	boot	neer	 in	
Herkingen, de Grevelingen is begin 80’er jaren nog puur natuur. Je kon de 
haven van Herkingen eigenlijk nauwelijks een haven noemen. Er zijn mooie 
herinneringen	 aan	 deze	 tijd:	 kristalhelder	water,	 flamingo’s	 en	 nog	 geen	
Port Zeelande zichtbaar aan de horizon.
Tien jaar later is er behoefte aan meer comfort en gaan ze op zoek naar 

een betaalbare Contessa. 
Ze struinen de Engelse 
kusten af en vinden ‘een 
verwaarloosde dame met 
versleten ondergoed’ van 
32 voet. Inmiddels zijn 
ze zeker van hun kunnen 
en restaureren ze de 
boot eigenhandig naar 
nieuwstaat. 
Ze genieten van dit heerlijk 
zeilende schip, dat vooral 
aan de wind in zijn element 

is. Uiteindelijk wordt de Contessa een aantal jaren later toch verkocht, omdat 
er behoefte is aan wat meer ruimte. Het is niet de bedoeling een veel groter 
schip te kopen. Maar ze zien de ‘Vrijuit’ liggen en roepen in koor: ja, dit is 
ze! Het blijkt een gouden greep. Het is een bijzonder comfortabel schip, 
waar	ze	 letterlijk	en	figuurlijk	alle	kanten	mee	op	kunnen.	Droogvallen	bij	
Paal, of de mast eraf en op de motor de Maas afzakken. Door het instelbare 
midzwaard kunnen ze er ook voldoende hoog aan de wind mee zeilen. 
Kortom, Toine en Nelleke zijn heel blij met hun schip.

Goed voor relatie
De ‘Vrijuit’ en de voorgaande schepen brengen vrijheid en buiten zijn. Het 
valt voor Toine en Nelleke onder goed voor jezelf zorgen. Het vertoeven op 
de boot is goed voor je relatie, je bent op elkaar aangewezen. 

De ‘Vrijuit’, drooggevallen in Paal
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In hun maritieme carrière maken ze oversteekjes naar Engeland, België, 
Frankrijk en de Kanaaleilanden. 
Sinds Burghsluis de thuishaven is, nu al een aantal jaren, zijn de vaarplannen 
minder ambitieus geworden. Burghsluis vinden ze het mooiste plekje van 
Nederland en het verveelt nooit. In de zomerperiode bivakkeren ze rustig 
negen aaneengesloten weken 
op de boot. Daarbuiten zijn ze er 
vele lange weekenden. Hun twee 
kinderen, Mirjam en Andries, wonen 
in de regio Den Haag, dus onder 
handbereik. En er is natuurlijk veel 
familie in Zeeland te bezoeken. De 
vier kleinkinderen, van 22, 19, 10 en 8 jaar oud, zijn ook graag aan boord. 
Met name de kleindochter van 19 stapt met plezier aan boord als opa 
koers zet richting de Belgische kust.

Behalve nautische mijlen leggen Toine en Nelleke heel wat landmijlen af. 
Van een pelgrimage naar Engeland – Toine is in de ban van Tolkien – tot 
een reis naar onder andere Vietnam. Onder begeleiding van een goede 
gids hebben ze veel van dit prachtige land gezien en ook de memorabele 
plaatsen bezocht. Het bezoek aan Vietnam sluit goed aan bij het laatste 
vluchtelingenproject dat Nelleke uitvoerde bij de gemeente Lingewaard. 
De gemeente verwelkomde in die tijd de Hmong, een bevolkingsgroep die 
ook in Vietnam voorkomt.

Tot slot: hoe zit het met het motto ‘Kijk met mededogen naar jezelf’? 
Nelleke: ‘Als je dat doet, ga je vanzelf ook met mededogen naar de ander 
kijken. En dat maakt de wereld, ondanks de ellende die je regelmatig ziet, 
een stukje mooier.’

hoe zit het met het motto 
‘Kijk met mededogen 

naar jezelf’?
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Snacks

Ring 9 , 4328 AE Burgh - Haamstede
0111 - 651629

Snacks

Ring 9 , 4328 AE Burgh - Haamstede
0111 - 651629

13.
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Met de Lady Rose naar de Azoren
Door Frank van den Berg

Afgelopen zomer voer ‘Lady Rose’, een Bowman 49 kits, via Ierland 
en de Azoren naar Galicia, Spanje. De bedoeling is dit jaar de 
thuisreis naar Burghsluis te maken. Van elk traject een verslagje 
van één dag. Telkens varen vier andere bemanningsleden mee.

Tweede traject: Ierland - Azoren. De laatste dag.
Tegen 6.00 uur word ik gewekt. Na acht etmalen scherp aan de wind over 
bakboord, liggen we nu over stuurboord. Aan dek voor het eerst lichten 
aan de horizon! Een hele rij. Het oostelijke grote eiland van de Azoren, Sao 
Miguel. Het lijkt vlakbij, maar de kaart laat zien dat het 30 mijl zuidelijk van 
ons ligt. Het zicht is dan ook goed en het eiland is hoog. 

Nog 80 mijl tot Terceira, 
vrijwel pal in de wind. Voor 
het eerst andere jachten 
waaronder zo’n Damen 
superjacht. Het is mooi weer, 
zon en Bft 3. De stemming 
aan boord is als altijd 
uitstekend. Iedereen is ook 
een beetje opgelucht dat 
onze trip lijkt te gaan slagen. 

In de loop van de dag zien we voor ons een wolk. Daaraan kan je een eiland 
in deze streken herkennen. Tegen de avond blijkt dat er inderdaad onder te 
liggen. Het laatste happy hour met deze crew is extra happy. 

Om één uur ‘s nachts naderen we de ingang van de voorhaven van Praia 
da Vitória. Aeolus laat een mijl ervoor nog even z’n tanden zien: uit een 
donkere wolk komt ineens Bft 7, een squall. Met enige moeite draai ik de 
genua in en strijk ik de bezaan. Weer niet overboord gegaan. Een deel van 
de golfbreker is ingestort in een storm.

De haven van Praia da Vitória.
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Ineens vlak water 
Er moet een boeitje liggen ter markering. We zien het pas op het laatst. Dan 
ineens vlak water. Da’s even wennen na negen dagen swell. Met de radar 
aan en een schijnwerper voorop motoren we tussen de geankerde jachten 
door naar de jachthaven die we via een heel nauwe ingang bereiken. 
Binnen geen enkele vrije plek te zien. We durven niemand op dit uur van de 
nacht lastig te vallen door langszij te komen. Dus terug naar de voorhaven 
en voor anker. 

De stilte is overweldigend. Je zou denken dat zeilen op zee weinig lawaai 
geeft, maar dat valt tegen. De door het water bewegende romp, allerlei 
geluiden uit het tuig, verschuivende voorwerpen enzovoorts. Als alles 
geregeld is, anker gecontroleerd, zeilen opgedoekt, ankerlicht aan, zitten 
we in de gezellige kajuit. Voor het eerst met z’n allen binnen! Iedereen is blij 
dat we zonder problemen aangeland zijn. En … ook een beetje jammer dat 
deze mooie tocht ten einde is. Niemand wilde ter kooie, het werd gezellig 
laat!

onafhankelijke taxaties en aankoopbegeleiding

Tom N. Soeters 
Register Makelaar Taxateur 

Gouweveerseweg 3 
4301 RP Zierikzee 
telefoon 0111-411465 
e-mail ats@euronet.nl
www.taxereninzeeland.nl 

ATS Aankoop- en Taxatiebureau Soeters

Voor reserveringen:

Van Burghsluis naar
het Vissershuis is het

6 min. met de auto
11 min. op de fiets
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Race om de kreeft
door Kees Overbeeke

De meesten van ons weten wel wat een kreeft is. Zo’n blauwzwarte 
kruiper met vervaarlijke scharen die, mits goed klaargemaakt, 
bijzonder goed smaakt. De Zeeuwse kreeft leeft en wordt gevangen 
in de Oosterschelde. 

Het visseizoen is kort, van 1 april tot 15 juli. Na 15 juli gaan ze ‘verschalen’; 
ze kruipen uit hun harde pantser en krijgen gelijktijdig een nieuwe, wat 
ruimere jas. Die is in eerste instantie erg zacht en heeft enkele weken nodig 
om net zo hard te worden als de vorige bescherming. In deze periode zijn 
kreeften erg kwetsbaar; ze verbergen zich in holletjes in bijvoorbeeld veen 
of tussen en onder stenen.
Het vrouwtje legt eitjes voor de volgende generatie. Ze bewaart die tussen 
haar pootjes en onder haar buik tot ze op een veilige plaats neergelegd 
worden. De kleine kreeftjes zijn in het begin een gewilde prooi oor vissen 
en andere hongerige waterdieren, maar komen ze de eerste tijd door dan 
hebben ze een goede kans om volwassen te worden.
De kreeften die voor de 
vissers interessant zijn 
moeten een bepaalde 
afmeting hebben. Zijn 
ze te klein dan gaan 
ze terug het water in 
voor vangst in een later 
seizoen.
De kreeftenvissers 
leggen lijnen in het 
water, die zijn voorzien 
van ankers of ander 
zwaar materiaal aan het eind van de lijn. Aan de lijnen hangen ze korven of 
fuiken, die om de kreeften te lokken van aas worden voorzien. Het eind van 
de lijn markeren ze door een boei.
De kreeftenvisserij is een goede business, ook al mag het maar enkele 
maanden in het jaar. Vandaar dat er aardig wat vissers actief zijn. 

     Kreeftenvissers full speed naar een goede stek
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Er zijn vaste percelen en zogenaamde vrije gronden. De vaste percelen zijn 
aan vissers verhuurd. Omdat er meer vissers zijn dan vaste percelen, is een 
groot deel van de vissers aangewezen op de vrije gronden. Maar niet elke 
plek is even goed voor een mooie kreeftenvangst.

Omdat er de laatste jaren nogal wat strijd was om de beste plaatsen, 
is vorig jaar een proef begonnen waarbij kreeftenvissers in een soort 
wedstrijdverband de naar hun mening beste plekken konden bezetten. 
Onder toezicht van de visserijinspectie varen ze gelijktijdig uit de thuishaven. 
Het blijkt een echte wedstrijd, leuk om te zien. Het gaat er soms heftig aan 
toe. Snelle visboten, uitgerust met pittige buitenboordmotoren, proberen 
de beste plekken te bezetten. Daar gaan de lijnen overboord. Collega’s die 
wat later aankomen, moeten genoegen nemen met een mindere plek. 

Maar wat heet een minder goede plek? Met vissen weet je het nooit; het 
kan best zijn dat de buit verhuisd is en dat de slechtste plek toch rendabel 
is. Het laatste nieuws is dat de kreeftenvissers toch niet zo blij zijn met de 
oplossing. Een aantal zou afspraken willen maken voor een eerlijke vaste 
verdeling.

onafhankelijke taxaties en aankoopbegeleiding

Tom N. Soeters 
Register Makelaar Taxateur 

Gouweveerseweg 3 
4301 RP Zierikzee 
telefoon 0111-411465 
e-mail ats@euronet.nl
www.taxereninzeeland.nl 

ATS Aankoop- en Taxatiebureau Soeters

Voor reserveringen:

Van Burghsluis naar
het Vissershuis is het

6 min. met de auto
11 min. op de fiets
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Koken op 2 pitten

Wrap met mozzarella
 en aspergetips, puntpaprika, aubergine en parmaham

Tip voor lekkere zomerkost uit 
de kleine keuken. 
Dit keer van Tiny Ummelen.

Ingrediënten

Bereiding
1. Halveer de bolletjes mozzarella en leg de helften in een bakje. 
2. Voeg daar het sap van een uitgeknepen limoen en wat peper en 

eventueel zout bij. 
3. Snij het onderste gedeelte van de aspergetips. 
4. Snij een rode puntpaprika in grove stukken en de aubergine in plakjes 

van 5 mm.  
5. Doe	alle	groenten	in	een	bak	en	bestrooi	met	peper	en	zout,	flink	wat	

olijfolie en wat limoensap. 
6. De groenten met kleine porties tegelijk grillen (kan ook in koekenpan). 
7. Rol de mozzarellahelften in een plakje parmaham. 
8. Als de groenten klaar zijn bak je de mozzarellapakketjes eventjes aan 

zodat de kaas zacht wordt en de ham knapperig. 
9. Doe op het laatst de groenten bij de pakketjes in de pan, zodat de smaak 

van de ham zich een beetje vermengt met de groenten en warm even door. 
10. Leg de groenten op een wrap, de mozzarellapakketjes er bovenop. 

Nodig voor 1 persoon (2 wraps):  3 (kleine) bolletjes mozzarella, 1 limoen, 100 gram aspergetips, 1 zoete puntpaprika,
3 plakjes parmaham, halve aubergine, zout en peper, olijfolie. 

Halveer de bolletjes mozzarella en leg de helften in een bakje. Voeg daar het sap van een uitgeknepen limoen en wat peper en 
eventueel zout bij. Snij het onderste gedeelte van de aspergetips. Snij een rode puntpaprika in grove stukken en de aubergine 
in plakjes van 5 mm.  Doe alle groenten in een bak en bestrooi met peper en zout, flink wat olijfolie en wat limoensap. De 
groenten met kleine porties tegelijk grillen (kan ook in koekenpan). Rol de mozzarellahelften in een plakje parmaham. Als de 
groenten klaar zijn bak je de mozzarellapakketjes eventjes aan zodat de kaas zacht wordt en de ham knapperig. Doe op het
laatst de groenten bij de pakketjes in de pan, zodat de smaak van de ham zich een beetje vermengt met de groenten en warm 
even door. Leg de groenten op een wrap, de mozzarellapakketjes er bovenop. 

Smakelijk eten!

CRYPTOGRAM

Horizontaal

1. Niet meer (2), 4. Ordinair, dat gezwalk (6+9), 10. Bereik je door hard werken (4), 11. Roeier in de sneeuw? 
(8), 12. Vliegt (3), 13. Beroemde slappeling (3+4), 14. Vervoermiddel voor Tarzan (5), 15. Een kleine kost een 
cent (5), 17. Verwant aan autokaart (14), 19. In plaats van dank (5).

Verticaal

1. Een jas weggeven (10), 2. Bitter boek (3), 3. Plek voor foute grap (6), 4. Klos (6), 5. Komt vloeistof of info uit 
(3), 6. Familie van stoelendans (11), 7. Water is dat (voor ons) (7), 8. Militaire vis (8), 9. 
Zwangerschapskleding (6), 15.  Een vergoeding voor deze dame (3), 16. Zo’n onderscheiding moet een vis 
niet hebben (4), 18. Mayday (3). 

En passant/Bootsnamen Smakelijk eten!

•	 Nodig voor 1 persoon  
      (2 wraps)
•	 3 (kleine) bolletjes mozzarella
•	 1 limoen
•	 100 gram aspergetips

•	 1 zoete puntpaprika
•	 3 plakjes parmaham
•	 halve aubergine
•	 zout en peper
•	 olijfolie
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Cryptogram

Horizontaal
Niet meer (2), 4. Ordinair, dat gezwalk (6+9), 10. Bereik je door hard werken 
(4), 11. Roeier in de sneeuw? (8), 12. Vliegt (3), 13. Beroemde slappeling 
(3+4), 14. Vervoermiddel voor Tarzan (5), 15. Een kleine kost een cent (5), 
17. Verwant aan autokaart (14), 19. In plaats van dank (5).

Verticaal
Een jas weggeven (10), 2. Bitter boek (3), 3. Plek voor foute grap (6), 4. Klos 
(6), 5. Komt vloeistof of info uit (3), 6. Familie van stoelendans (11), 7. Water 
is dat (voor ons) (7), 8. Militaire vis (8), 9. Zwangerschapskleding (6), 15.  
Een vergoeding voor deze dame (3), 16. Zo’n onderscheiding moet een vis 
niet hebben (4), 18. Mayday (3). 
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En passant/Bootsnamen

Zeg me hoe je boot heet en ik zal zeggen wie je bent. Variatie op een sleetse 
uitdrukking: zeg me wat je eet, zeg me welke krant je leest … van alles 
kan er gezegd worden om een volautomatische persoonlijkheidscheck 
uit te voeren. Zeg me je postcode en ik zal zeggen wat je stemt – vind 
ik zelf wel een aardige. Maar zou er wat in kunnen zitten? Zegt zo’n 
bootnaam iets over de eigenaar?

Met goed uitzicht op de P-steiger en onderweg met onze boot vermaak 
ik me er soms mee de namen van aanmerende of passerende schepen te 
noteren. Die aantekeningen raken natuurlijk weer zoek, maar het geheugen 
levert nog wel een voorraadje om een beknopte verkenning te doen.

Je hebt de nostalgische schippers, de wind uit verre tijden in de zeilen. 
Het zijn nogal eens platbodems, met namen als ’t Stockpaerdt of Aagtje 
Cornelia. We kwamen ooit een motorboot tegen die Banckert heette. Beetje 
linke soep dezer dagen om je schip naar een VOC-admiraal te vernoemen.
Ook de klassieken komen tot 
leven op het water. Apart verhaal. 
Quo Vadis, Carpe Diem, hoe vaak 
de dag wel niet geplukt wordt, 
Pantha Rhei. Aeolus, die de baas 
was over de Griekse windgoden. 
Romantische zielen.

We willen als watersporters natuurlijk laten weten dat we van de maritieme 
fauna houden: Alk, Meerval, Orka, Loup de Mer, Seagull – want we spreken 
een woordje buiten de deur. En in de haven wacht een paling van Sam om 
soldaat te maken.
Een categorie apart vormen de jolige types. Die kiezen vaak voor 
woordspelige	namen:	Off	course,	Mijl	op	7,	Gijpstuiver,	BZN	(jawel,	boot	
zonder naam), Cosninix, D’eauzijn, een doordenkertje, die laatste naam: 
dozijn, maar waterig. De originaliteitsprijs in deze klasse gaat wat mij 
betreft naar de schipper die zijn boot Vage Kennissen noemde. Vanwege al 
dat zwaaien op het water.

Een categorie apart 
vormen de jolige types

....
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Als subcategorie heb ik schippers aangemerkt die, ik denk uit trots over 
het verworven bezit, woordgrappen uithalen met het type boot waar ze 
mee varen. Dan krijg je bijvoorbeeld Dehlerians (Dehler), of Echtwaar 
(Waarschip).

Waar ik het minder op begrepen heb, zijn de Challengers, de No Fears 
en Fasters. Stoere jongens. Cedo Nulli – ik wijk voor niemand: je ziet zo’n 
varende Erasmus, met een hekgolf van hier tot ginder, al op je afkomen.
Beetje sneu klinken mij altijd bootsnamen in de oren als Zwerver, Doler, 
Vagebond. Voor mijn geestesoog verschijnt een kantoorbediende, 
lunchpakketje onder de arm als hij om kwart voor acht in zijn Opel Kadett 
stapt.

De meest raadselachtige scheepsnamen hebben we te danken aan de 
familieman. Die zet graag zijn hele gezin op de boeg. Andijos is van An en 
Jos, en die zeggen vaarwel, adios. Nog lastiger: Joke Wierco. Wie mocht 
dat nou zijn?, vroeg ik me af. Nou: Jopie, Kees plus hun koters Wim, Erika 
en Corinda.

De leukste bootsnaam kwam ik tegen 
in onze haven. Het was de naam 
van de dinghy van een klein meisje. 
Haaiehapje.
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INFORMATIE VOOR ONZE PASSANTEN

HAVENINFORMATIE

Coördinaten haveningang (boei H17): 51°.40.560’N/3°.45.583’E

INFORMATIE VOOR ONZE 
PASSANTEN
HAVENINFORMATIE

Coördinaten haveningang (boei H17): 51°.40.560’N/3°.45.583’E

Havenmeester

Tel:
0111-653114 
06-51032702 
Marifoonkanaal 31

Adres:
Havenplateau 3, 
4328 NT Burghsluis

Email:
info@wsvburghsluis.nl

Bankrekeningnummer: 
NL58 RABO 0357841808

Burghsluis

Provincie Zeeland

Gemeente Schouwen-
Duiveland
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Burghsluis 

De buurtschap Burghsluis bestaat uit ongeveer twintig huizen en een 
getijdehaventje aan de noordwestkust van Nationaal Park Oosterschelde. 
De kleine woonkern behoort tot de gemeente Schouwen-Duiveland. Het is 
ontstaan op de plek waar het water uit het gebied rond het dorp Burgh in 
de Oosterschelde werd afgewaterd. 

Aan het einde van de vaargeul, recht tegenover de Roggenplaat, vaart 
u de haven van Burghsluis binnen (diepte max. 2,5m bij LLWS). Deze is 
tegenwoordig vooral ingericht voor de pleziervaart, maar in het verleden 
ook gebruikt voor de visserij en als werkhaven voor Rijkswaterstaat tijdens 
de bouw van de Oosterscheldekering (1985/1986). In de schaduw van die 
Oosterscheldekering is onze haven een prachtige bestemming, omgeven 
door natuurbeschermingsgebieden (nat en droog). De haven vormt een 
perfecte schuilplaats bij slecht weer en ook bij mooi weer is het een ideale 
locatie voor jong en oud. 

De faciliteiten zijn bijzonder aantrekkelijk. Er zijn verschillende zandstrandjes, 
prachtige	 fietsroutes	 langs	 water	 en	 stranden,	 door	 bos	 en	 over	 duin	
(fietsen	te	huur!),	de	havendijk	en	Bar-Petit	restaurant	’t	Oliegeultje	bieden	
het mooiste uitzicht van Zeeland en de dubbelgemeente Burgh-Haamstede 
heeft alles wat een aangenaam verblijf garandeert.

In 1980 is er onze watersportvereniging Burghsluis gestart en in 2015 
vierden wij ons 25-jarig bestaan.

Burghsluis 

De buurtschap Burghsluis bestaat uit ongeveer twintig huizen en een 
getijdehaventje aan de noordwestkust van Nationaal Park Oosterschelde. 
De kleine woonkern behoort tot de gemeente Schouwen-Duiveland. Het 
is ontstaan op de plek waar het water uit het gebied rond het dorp Burgh 
in de Oosterschelde werd afgewaterd. 
Aan het einde van de vaargeul, recht tegenover de Roggenplaat, vaart u 
de haven van Burghsluis binnen (diepte max. 2,5m bij LLWS). Deze is 
tegenwoordig vooral ingericht voor de pleziervaart, maar in het verleden 
ook gebruikt voor de visserij en als werkhaven voor Rijkswaterstaat 
tijdens de bouw van de Oosterscheldekering (1985/1986). In de schaduw 
van die Oosterscheldekering is onze haven een prachtige bestemming, 
omgeven door natuurbeschermingsgebieden (nat en droog). De haven 
vormt een perfecte schuilplaats bij slecht weer en ook bij mooi weer is 
het een ideale locatie voor jong en oud. De faciliteiten zijn bijzonder 
aantrekkelijk. Er zijn verschillende zandstrandjes, prachtige fietsroutes 
langs water en stranden, door bos en over duin (fietsen te huur!), de 
havendijk en Bar-Petit restaurant ’t Oliegeultje bieden het mooiste 
uitzicht van Zeeland en de dubbelgemeente Burgh-Haamstede heeft alles 
wat een aangenaam verblijf garandeert.

In 1980 is er onze watersportvereniging Burghsluis gestart en in 2015 
vierden wij ons 25-jarig bestaan.
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Bereikbaarheid

Per boot:
De haven ligt aan het eind (boei H17) van de vaargeul die begint bij 
scheidingsboei R36-H1 (51° 38.765’N/03° 51.922’E):
stuurboord uit na het in westelijke richting passeren van Zierikzee of 
bakboord uit vanaf zee via de Roompotsluis.

Per auto:
Adres voor uw navigatieprogramma: 
Havenplateau 3, Burghsluis (of ‘Haven Burghsluis’)
Postcode: 4328 NT, nummer 3

Per openbaar vervoer:
De ‘haltetaxi’ biedt taxivervoer van de jachthaven naar de streekbushalte. 
De halte is te herkennen aan de sticker ‘HALTETAXI’ op het haltebord. 
Let op: de haltetaxi rijdt niet volgens dienstregeling. U moet dus vooraf 
reserveren, minstens anderhalf uur voor de gewenste vertrektijd die steeds 
rond 12 minuten over het hele uur ligt (www.zeeland.nl/haltetaxi). Bestellen 
haltetaxi via tel: 088 - 235 80 00 (tussen 7.00 en 23.00 uur).

Bereikbaarheid
Per boot:
De haven ligt aan het eind (boei H17) van de vaargeul die begint bij 
scheidingsboei R36-H1 (51° 38.765’N/03° 51.922’E):
1. stuurboord uit na het in westelijke richting passeren van Zierikzee of 
2. bakboord uit vanaf zee via de Roompotsluis.

Per auto
Gebruik mals adres voor uw navigatieprogramma: 
1. Havenplateau 3, Burghsluis (of ‘Haven Burghsluis’)
2. Postcode: 4328 NT, nummer 3

Per openbaar vervoer
De ‘haltetaxi’ biedt taxivervoer van de jachthaven naar de 
streekbushalte. De halte is te herkennen aan de sticker ‘HALTETAXI’ op 
het haltebord. Let op: de haltetaxi rijdt niet volgens dienstregeling. U 
moet dus vooraf reserveren, minstens anderhalf uur voor de gewenste 
vertrektijd die steeds rond 12 minuten over het hele uur ligt 
(www.zeeland.nl/haltetaxi). Bestellen haltetaxi via tel: 088-23580000.
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Havenreglement

Wij vragen onze bezoekers, zowel leden en passanten, zich aan het 
havenreglement te houden (zie www.burghsluis.nl). Dit reglement is er om 
uw eigen verblijf en dat van alle anderen zo aangenaam mogelijk te 
maken. 
In aanvulling op het reglement graag uw aandacht voor het volgende:
1. Bij aankomst vaart u door tot het einde van de haven. Daar ligt de P-

steiger (Passanten). Dit is het meldpunt waar de havenmeester u 
informatie geeft over uw ligplaats (zie de havenschets met 
steigeraanduiding, passantenligplaatsen en meldroute.

2. Aan de westkant van de P-steiger kunnen schepen minder dan 11 m 
LOA 2-dik afmeren met de boeg naar het noorden. Aan de oostkant 
van de P-steiger kunt u 3-dik afmeren, eveneens met de boeg naar 
het noorden.

3. Aan de kopsteiger van de F-steiger is de ligplaats van het motorjacht 
"Martello". Hier mag u NIET tegenaan afmeren.

4. Aan de B- en C- steigers mag u maximaal tot 4-dik afmeren. Daarbij 
moet u buiten de zone blijven die voor het passagiersschip ´De 
Onrust´ (www.ms-onrust.nl) is gereserveerd, aangegeven met 
borden.

5. Aan de kopsteiger van de E-steiger mogen schepen maximaal 3-dik 
afmeren.

6. Aan de kopsteiger van de D- steiger, de eerste steiger die u 
tegenkomt bij binnenvaren, is het beslist verboden af te meren. Dit 
omdat voldoende ruimte beschikbaar moet blijven voor het 
manoeuvreren van passagiersschip ‘De Onrust´.

Havenreglement

Wij vragen onze bezoekers, zowel leden en passanten, zich aan het 
havenreglement te houden (zie www.burghsluis.nl). Dit reglement is er om 
uw eigen verblijf en dat van alle anderen zo aangenaam mogelijk te maken. 
In aanvulling op het reglement graag uw aandacht voor het volgende:
1. Bij aankomst vaart u door tot het einde van de haven. Daar ligt de P-steiger 

(Passanten). Dit is het meldpunt waar de havenmeester u informatie 
geeft over uw ligplaats (zie de havenschets met steigeraanduiding, 
passantenligplaatsen en meldroute.

2. Aan de westkant van de P-steiger kunnen schepen minder dan 11 m 
LOA 2-dik afmeren met de boeg naar het noorden. Aan de oostkant 
van de P-steiger kunt u 3-dik afmeren, eveneens met de boeg naar het 
noorden.

3. Aan de kopsteiger van de F-steiger is de ligplaats van het motorjacht 
“Martello”. Hier mag u NIET tegenaan afmeren.

4. Aan de B- en C- steigers mag u maximaal tot 4-dik afmeren. Daarbij 
moet u buiten de zone blijven die voor het passagiersschip ´De Onrust´ 
(www.ms-onrust.nl) is gereserveerd, aangegeven met borden.

5. Aan de kopsteiger van de E-steiger mogen schepen maximaal 3-dik 
afmeren.

6. Aan de kopsteiger van de D- steiger, de eerste steiger die u tegenkomt 
bij binnenvaren, is het beslist verboden af te meren. Dit omdat 
voldoende ruimte beschikbaar moet blijven voor het manoeuvreren van 
passagiersschip ‘De Onrust´.
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Havenvoorzieningen
  
‘Vuurtorentje’: Het voormalige havenkantoor van de vereniging 
 is opnieuw ingericht en doet nu dienst als 
 ‘inloopplek’ voor leden, waar passanten en andere 
 bezoekers - als leden aanwezig zijn - ook van harte 
 welkom zijn. Het vuurtorentje is prachtig ingericht en 
 is een bezoekje waard!
Water en elektriciteit: Op de steigers vindt u elektriciteit en aftappunten 
 voor water. Deze nutsvoorzieningen zijn gratis, maar 
 respecteer het milieu! Voor watertappen heeft u een 
 eigen slang nodig, maar er zijn ook waterslangen 
 beschikbaar op centrale punten. 
WiFi: De WiFi in de haven is gratis. De code is verkrijgbaar 
 in het Havenkantoor. 
Fietsen: Fietsen zijn te huur bij de havenmeester voor 
 dagtochtjes. 
Boodschappen: In Burgh-Haamstede, op 2,5 km van de haven, kunt 
	 u	boodschappen	doen	met	de	gratis	fiets	(max.	1	uur).		
Passagiersschip  Het Passagiersschip ‘De Onrust´ onderhoudt in de
‘De Onrust´  zomer een veerdienst over de Oosterschelde. 
 Informatie is verkrijgbaar in Havenkantoor.
 Tel: +31 (0) 111-41430906 of +31 (0)6-53535297
Broodjes bestellen: ‘De Onrust’ verzorgt ook de broodjes in de haven via 
 een bestelenvelop. Informatie bij Havenkantoor 
Jeu de boules  Achter het vuurtorentje is een jeu-de-boule baan die
baantje:  u gratis kunt gebruiken. De ballen zijn verkrijgbaar 
 in Bar-Petit Restaurant´t Oliegeultje’. 
Bar-Petit Restaurant (zie advertentie in dit clubblad)
’t Oliegeultje:  In ons Clubhuis vindt u ook Bar-Petit Restaurant ´t 
 Oliegeultje waar u kunt genieten van een uniek en 
 schitterend uitzicht, een drankje, een hapje en een 
 maaltijd. Tel: 0111-652875 
Strandjes en  Vlak bij de haven zwemtrappen die leiden naar een
zwemtrappen: paar strandjes.
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Het ‘Vuurtorentje’

De vuurtoren van Westerschouwen, bekend van het oude briefje 
van 250 gulden, is bijna overal op het eiland zichtbaar. Helaas 
niet toegankelijk voor publiek, maar we hebben een alternatief: 

de oude lichtkoepel 
van de vuurtoren is 
in 1975 vervangen 
door een nieuwe. 
Sinds die tijd staat 
de oude lichtkoepel 
als prominent 
herkenningspunt op 
de kop van onze 
haven. Voor 2010 
diende het 
´Vuurtorentje´ als
havenkantoor. Nu 
dient het als 

‘inloopplek’ voor leden, waar passanten en andere bezoekers -
als leden aanwezig zijn - ook welkom zijn.

Hondenlosloopgebieden

Op bijna alle Zeeuwse stranden mag de hond loslopen, alleen tussen 
Pinksteren en 1 september moet de hond van 10.00 uur 's morgens tot 
18.00 uur 's avonds aangelijnd zijn. Het dichtstbijzijnde strand is het 
westelijke puntje van Schouwen-Duiveland, op het strand van Burgh 

Haamstede. 

Mooi is ook de Krekentocht bij Ouwerkerk op 
Schouwen-Duiveland. Het is een wandeling van ± 
3 km rond de kreken, die je op diverse plekken 
kunt starten. De hond mag de hele route loslopen.

Langs de Oosterschelde kun je mooi wandelen 
over de oude zeedijk vanaf de caisson bij de Schelphoek (ter hoogte 
van Serooskerke op Schouwen-Duiveland). Prachtig uitzicht over de 
Oosterschelde! De dijk is afgezet met schapengaas, dus je hond kan 

Het ‘Vuurtorentje’

De vuurtoren van Westerschouwen, bekend van het oude briefje 
van 250 gulden, is bijna overal op het eiland zichtbaar. Helaas 
niet toegankelijk voor publiek, maar we hebben een alternatief: 

de oude lichtkoepel 
van de vuurtoren is 
in 1975 vervangen 
door een nieuwe. 
Sinds die tijd staat 
de oude lichtkoepel 
als prominent 
herkenningspunt op 
de kop van onze 
haven. Voor 2010 
diende het 
´Vuurtorentje´ als
havenkantoor. Nu 
dient het als 

‘inloopplek’ voor leden, waar passanten en andere bezoekers -
als leden aanwezig zijn - ook welkom zijn.

Hondenlosloopgebieden

Op bijna alle Zeeuwse stranden mag de hond loslopen, alleen tussen 
Pinksteren en 1 september moet de hond van 10.00 uur 's morgens tot 
18.00 uur 's avonds aangelijnd zijn. Het dichtstbijzijnde strand is het 
westelijke puntje van Schouwen-Duiveland, op het strand van Burgh 

Haamstede. 

Mooi is ook de Krekentocht bij Ouwerkerk op 
Schouwen-Duiveland. Het is een wandeling van ± 
3 km rond de kreken, die je op diverse plekken 
kunt starten. De hond mag de hele route loslopen.

Langs de Oosterschelde kun je mooi wandelen 
over de oude zeedijk vanaf de caisson bij de Schelphoek (ter hoogte 
van Serooskerke op Schouwen-Duiveland). Prachtig uitzicht over de 
Oosterschelde! De dijk is afgezet met schapengaas, dus je hond kan 

Het ‘Vuurtorentje’

De vuurtoren van Westerschouwen, bekend 
van het oude briefje van 250 gulden, is bijna 
overal op het eiland zichtbaar. Helaas niet 
toegankelijk voor publiek, maar we hebben 
een alternatief: de oude lichtkoepel van de 
vuurtoren is in 1975 vervangen door een 
nieuwe. Sinds die tijd staat de oude lichtkoepel 
als prominent herkenningspunt op de kop van 
onze haven. Voor 2010 diende het ́ Vuurtorentje´ als havenkantoor. Nu dient 
het als ‘inloopplek’ voor leden, waar passanten en andere bezoekers - als 
leden aanwezig zijn - ook welkom zijn.

Hondenlosloopgebieden

Op bijna alle Zeeuwse stranden mag de hond loslopen, 
alleen tussen Pinksteren en 1 september moet de hond van 
10.00 uur ‘s morgens tot 18.00 uur ‘s avonds aangelijnd 
zijn. Het dichtstbijzijnde strand is het westelijke puntje 
van Schouwen-Duiveland, op het strand van Burgh 
Haamstede. 

Mooi is ook de Krekentocht bij Ouwerkerk op Schouwen-Duiveland. Het 
is een wandeling van ± 3 km rond de kreken, die je op diverse plekken kunt 
starten. De hond mag de hele route loslopen.

Langs de Oosterschelde kun je mooi wandelen over de oude zeedijk vanaf 
de caisson bij de Schelphoek (ter hoogte van Serooskerke op Schouwen-
Duiveland). Prachtig uitzicht over de Oosterschelde! De dijk is afgezet met 
schapengaas, dus je hond kan zonder gevaar loslopen. Beneden langs de 
binnenzijde	van	de	dijk	achter	het	hek	 loopt	een	fietspad.	Je	kunt	bij	de	
caisson ook de dijk over en een stuk langs de kreek lopen. Ook daar is een 
losloopgebied.

In Boswachterij Westerschouwen mogen honden loslopen op de strook 
achter de kampeerterreinen tussen de bosrand en het ruiterpad bij de 
Adriaan van der Weijdeweg te Westenschouwen.
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Suggesties voor activiteiten, evenementen 
en bezienswaardigheden

(Bezoek de VVV-website of VVV-winkel in Burgh-Haamstede voor nog 
meer mogelijkheden, zoals een bezoekje aan bijvoorbeeld Deltapark 
Neeltje Jans en de Oosterschelde Stormvloedkering, Molen De Hoop 
of Golfboerderij Molenberg)

1. PLOMPE TOREN (www.plompetoren.nl) 
 Hele jaar geopend van 09:00 tot 18:00 uur

De Plompe Toren is het laatste 
restant van het Schouwense dorp 
Koudekerke, dat eind 16de eeuw 
in de golven verdween. De geres-
taureerde toren is nu een infor-
matiecentrum over de geschie-
denis, legenden en natuur van de 
streek. De toren biedt een weids 
uitzicht over het omringende na-
tuurgebied, waar veel steltlopers 

en andere watervogels te zien zijn. Natuurmonumenten heeft in de Plompe 
toren een informatiecentrum ingericht. Dagelijks toegankelijk en bijzonder 
aanbevolen! Vanaf de toren heb je een mooi zicht op de Koudekerksche In-
laag en de Oosterschelde. De toren staat ten oosten van Burghsluis langs 
de Oosterschelde.

2. DE SCHELPHOEK 
 (http://www.vvvzeeland.nl/nl/vakantie/natuurgebieden/101097/de-
 schelphoek/schouwen-duiveland/serooskerke)  
  (OOK BEREIKBAAR MET DE BOOT: ANKEREN 
 of aan GELE ANKERBOEIEN)

Dit natuurgebied begint circa 3 kilometer ten oosten van de jachthaven 
(voorbij de Plompe Toren). De Schelphoek is ontstaan tijdens de waters-
noodramp in 1953. Het gat in de dijk op deze plaats leek in eerste instantie 

zonder gevaar loslopen. Beneden langs de binnenzijde van de dijk achter 
het hek loopt een fietspad. Je kunt bij de caisson ook de dijk over en een 
stuk langs de kreek lopen. Ook daar is een losloopgebied.

In Boswachterij Westerschouwen mogen honden loslopen op de 
strook achter de kampeerterreinen tussen de bosrand en het ruiterpad 
bij de Adriaan van der Weijdeweg te Westenschouwen.

SUGGESTIES VOOR ACTIVITEITEN, 
EVENEMENTEN EN BEZIENSWAARDIGHEDEN

(Bezoek de VVV-website of VVV-winkel in Burgh-Haamstede voor nog 
meer mogelijkheden, zoals een bezoekje aan bijvoorbeeld Deltapark 
Neeltje Jans en de Oosterschelde Stormvloedkering, Molen De Hoop of 
Golfboerderij Molenberg)

1. PLOMPE TOREN (www.plompetoren.nl)
Hele jaar geopend 
van 09:00 tot 
18:00 uur

De Plompe Toren is 
het laatste restant 
van het 
Schouwense dorp 
Koudekerke, dat 
eind 16de eeuw in 
de golven 
verdween. De 
gerestaureerde 

toren is nu een informatiecentrum over de geschiedenis, legenden en 
natuur van de streek. De toren biedt een weids uitzicht over het 
omringende natuurgebied, waar veel steltlopers en andere watervogels 
te zien zijn. Natuurmonumenten heeft in de Plompe toren een 
informatiecentrum ingericht. Dagelijks toegankelijk en bijzonder 
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nog mee te vallen maar in de maanden na de ramp werd het alleen maar 
groter. Dit resulteerde in augustus, een half jaar na de ramp, in een opper-
vlakte van 520 meter breed en 38 meter diep. Om het gebied werd toen 
een ruim vier kilometer lange ringdijk aangebracht die werd gesloten met 
caissons. Ruim tweehonderd hectares landbouwgrond gingen hiermee ver-

loren. De laatst aange-
brachte caisson steekt 
nu nog steeds bo-
ven de dijk uit en is 
een prachtig uitkijk-
punt over Schouwen 
en de Oosterschelde.  
Het krekengebied is, 
buiten de historie, vooral 
rijk aan planten en die-
ren. Staatsbosbeheer 
plantte kort na de ramp 
een bos en hier broeden 
meer dan zestig soor-

ten vogels waaronder nachtegalen, grote bonte spechten en uilen. In het 
voorjaar groeien hier de meidoornstruiken en de oude stokroos en op de 
bodem van de lager gelegen kreek treft u zeekraal en schorrenkruid aan. 
Dankzij het aanwezige zout in de binnendijkse kreek vriest deze bijna nooit 
dicht	zodat	je,	ook	in	de	winter,	aldoor	watervogels	zult	aantreffen.	Grote	
kans dat je de dodaars onder water naar voedsel ziet duiken. 
In de Schelphoek wordt aan zeewierteelt gedaan (www.zeewierwijzer.nl). 
 
Buitendijks tref je, afhankelijk van het seizoen, duizenden kustvogels aan. Het 
is raadzaam, indien je een liefhebber bent, op deze plek een verrekijker bij je te 
dragen. Er is een gemarkeerde wandelroute rondom de binnendijkse kreek 
en op de dijk, voor de kinderen is er een leuke zoek je weg wandeling uitgezet. 
Rondom de kreek zijn ligweiden aangebracht en ook zwemmen is 
toegestaan.

Een deel van het natuurpark is hondenlosloopgebied!
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3. DE BOSWACHTERIJ WESTERSCHOUWEN 
 (www.staatsbosbeheer.nl/schouwenduiveland) 

De ‘Boswachterij Westerschouwen’ is het grootste bos van Zeeland. Het 
ligt ten westen van Burghsluis op. Het is een heuvelachtig duinlandschap, 
met zandverstuivingen, valleien en duinweiden. Vogelrijke bosranden met 
vele soorten bomen en planten. Eén van de mooiste gebieden van Zeeland. 
Het	is	een	schitterend	fiets-	en	wandelgebied.	Overal	hoor	je	de	branding.	
De wilde kamperfoelie ruikt heerlijk na een regenbui. Overal ritselt leven 
dat je vanaf de vele gemarkeerde wandelroutes of vanuit de schuilhut of 
uitkijktoren kunt bespieden. Ook het bezoekerscentrum is zeer de moeite 
van een bezoekje waard.

4. KUNST ’SCHOUWEN’ 
 (ALLES OP (HUUR)FIETSAFSTAND!)
In Burgh-Haamstede en omgeving vindt u verschillende galeries/musea en 
georganiseerde kunstevenementen.

Jaarlijkse Kunstschouw Westerschouwen (www.kunstschouw.nl) 
Kunstschouw 2018 vindt plaats van 15 t/m 24 juni 2018. Actuele kunst, 
experimentele installaties en performances, tot de meer gevestigde kunst, 
maar	ook	fotografie,	computer-	en	videokunst	combineren	op	spannende	
wijze met authentiek Zeeuwse locaties zoals oude kerkjes, boerenschuren, 
hofstedes, een graanmolen, villa’s en tuinen, maar ook historische sites, 
bos	en	strand.	De	circa	40	locaties	zijn	bij	voorkeur	per	(gehuurde?)	fiets	
maar ook met de auto te bereiken.

Rondje Kunst in Schouwens Westhoek (www.rondje-kunst.nl)
Iedere laatste zondag van de maand, van april t/m oktober, zijn van 12.00 
tot 17.00 uur zeven galeries, ateliers en beeldentuinen geopend voor 
publiek. Er wordt een grote diversiteit aan kunst gepresenteerd door de 
kunstenaars zelf: schilderijen, beelden, keramiek, sieraden, glaskunst en 
draaihoutwerk. Vaak is de kunstenaar aan het werk, regelmatig is er ook 
een gastexposant aanwezig. De zeven locaties zijn herkenbaar aan de wit-
te vlag met blauw-gele opdruk. Flyers zijn gratis af te halen bij de VVV in 
Burgh-Haamstede, restaurants en op de kunstlocaties zelf.
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Galerie ‘Bewearschole’ (Weststraat 18, Burgh-Haamstede, 
www.bewaerschole.com)  
Ontdek internationale kunst in de tentoonstellingsruimte Bewaerschole in 
Burgh-Haamstede. De galerie toont actuele kunst. Entree is gratis. Open 
vrijdag t/m zondag 14.00 - 17.00 uur.

Galerie ‘Het Oude Raadhuis’ (Ring 6, Burgh-Haamstede, 
www.galeriehetouderaadhuis.nl)
Het witte statige huis is gebouwd in 1923 en was tot 1967 in gebruik als 
gemeentehuis. Ondanks dat er wat moderne aanpassingen zijn gedaan, 
ademt het pand nog steeds de sfeer van vroeger. In deze stijlvolle ambian-
ce exposeert Joop van Nugteren zijn bronzen sculpturen. Evenals werk van 
diverse andere hedendaagse kunstenaars. U kunt hier ook terecht voor, 
aan kunst gerelateerde en betaalbare originele cadeaus. Het is ook zeker 
de moeite waard om de achter de galerie gelegen sfeervolle beeldentuin 
te bezichtigen. Openingstijden in het seizoen 12.00 tot 17.00 (zondag en 
dinsdag gesloten). 

Museum ‘de Burghse Schoole’ (Kerkstraat 3, Burgh-Haamstede, 
www.burghseschoole.nl) 
De Burghse Schoole is een au-
thentiek schoolgebouw van rond 
1845, dat karakteristiek is voor 
het dorp en waarin vele generaties 
Burghenaren onderwijs genoten. 
De Burghse Schoole is in 1992 ge-
opend als museum en heeft drie 
expositieruimten. Allereerst een 
authentiek klaslokaal anno 1920, 
verder een lokaal voor wisselexpo-
sities en een lokaal ingericht met 
als thema de Karolingische Ringwalburg, die achter het museum is gele-
gen. Ook zijn archeologische vondsten te zien van de Kop van Schouwen.

• Brilmuseum 'Ogen tekort' (Dapperweg 19a, Burgh-
Haamstede, brilmuseumogentekort.nl)

Uniek in Nederland: een spannende ruimte vol brillen, brillenkokers, 
spiegels, toepasselijke kleding en hoofddeksels, honderden andere 
attributen die met zien, kijken of ogen te maken hebben. Open op 
afspraak

• Museum 'de Burghse Schoole' (Kerkstraat 3, Burgh-
Haamstede, www.burghseschoole.nl)

De Burghse Schoole is een authentiek schoolgebouw van rond 1845, dat 
karakteristiek is voor het 
dorp en waarin vele 
generaties Burghenaren 
onderwijs genoten. De 
Burghse Schoole is in 
1992 geopend als 
museum en heeft drie 
expositieruimten. 
Allereerst een authentiek 
klaslokaal anno 1920, 
verder een lokaal voor 
wisselexposities en een 

lokaal ingericht met als thema de Karolingische Ringwalburg, die achter 
het museum is gelegen. Ook zijn archeologische vondsten te zien van de 
Kop van Schouwen.

• Slot Haamstede (Ring 2, Burgh-Haamstede, 
www.natuurmonumenten.nl)

Tegenover de kerk, midden in het dorp, staat Slot Haamstede. In 1981 
kocht Natuurmonumenten het Slot 
en bijbehorend landgoed van de 
erven Van der Lek de Clercq. De 
familie had deze sinds 1850 in bezit 
en gebruikt het tegenwoordig als 
vakantieverblijf. Het oudste 
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Slot Haamstede (Ring 2, Burgh-Haamstede, 
www.natuurmonumenten.nl)

Tegenover de kerk, midden in het dorp, staat Slot 
Haamstede. In 1981 kocht Natuurmonumenten 
het Slot en bijbehorend landgoed van de 
erven Van der Lek de Clercq. De familie 
had deze sinds 1850 in bezit en gebruikt het 
tegenwoordig als vakantieverblijf. Het oudste 
gedeelte van het huidige Slot stamt uit de 13e 
eeuw en in de eeuwen erna werden steeds 

delen aangebouwd. Op het sloteiland zijn zelfs sporen van de Romeinen 
en	Noormannen	aangetroffen.	
Het Slot is privé bewoond en het bos zeer beperkt toegankelijk. Bezichtigen 
is mogelijk op Open Monumentendag of in de periode medio juni tot oktober 
met een diapresentatie en bezoek aan de Ridderzaal. Elke woensdag om 
11.30, verzamelen bij het Slothek.

Klimbos Zeeuwse helden, (Kraaijensteinweg 140, Westenschouwen 
www.klimboszeeuwsehelden.nl)
Nieuw sinds 2015: Hoog boven de grond van boom tot boom met 
tokkelbanen, touwladders, wiebelbruggen en vele andere klimonderdelen. 
Er zijn vijf verschillende uitdagende parcoursen in het Klimbos. Het is een 
leuke actieve beleving van de natuur voor gezinnen, scholen en bedrijven. 
Voor zowel jong en oud, als voor beginnende en gevorderde klimmers is 
het een gezellig, avontuurlijk en spannend dagje uit! 
Het Klimbos is geopend op zaterdag en zondag – vakantie en feestdagen.

Uit met de kinderen bij minder weer: Indoorspeelplaats 
(Ût Knienol - Het Konijnenhol -, Mairieweg11, Burgh-Haamstede, 
Tel: 0111-652766, http://www.recreatieparktlapje.
nl/knienol.htm) 
Voor kinderen tot ongeveer tien jaar. Leef je uit op 
spannende en uitdagende speeltoestellen. Dagelijks 
geopend vanaf 26 maart tot 27 oktober van 13.00 uur 
tot 18.00 uur. Zaterdag en zondag vanaf 12 uur. De 
maanden juli en augustus vanaf 10 uur.

gedeelte van het huidige Slot stamt uit de 13e eeuw en in de eeuwen 
erna werden steeds delen aangebouwd. 

Op het sloteiland zijn zelfs sporen van de Romeinen en Noormannen 
aangetroffen. 

Het Slot is privé bewoond en het bos zeer beperkt toegankelijk. 
Bezichtigen is mogelijk op Open Monumentendag of in de periode medio 
juni tot oktober met een diapresentatie en bezoek aan de Ridderzaal. 
Elke woensdag om 11.30, verzamelen bij het Slothek.

5. Klimbos Zeeuwse helden
(Kraaijensteinweg 140, Westenschouwen, 
www.klimboszeeuwsehelden.nl)

Nieuw sinds 2015: Hoog boven de grond van boom tot boom met 
tokkelbanen, touwladders, wiebelbruggen en vele andere 
klimonderdelen. Er zijn vijf verschillende uitdagende parcoursen in het 
Klimbos. Het is een leuke actieve beleving van de natuur voor gezinnen, 
scholen en bedrijven. Voor zowel jong en oud, als voor beginnende en 
gevorderde klimmers is het een gezellig, avontuurlijk en spannend dagje 
uit! 
Het Klimbos is geopend vanaf 25 maart t/m 29 oktober op zaterdag en 
zondag – vakantie en feestdagen.

6. Uit met de kinderen bij minder weer: 
Indoorspeelplaats(Ût Knienol - Het Konijnenhol -,
Mairieweg11, Burgh-Haamstede, Tel: 0111-652766, 
http://www.recreatieparktlapje.nl/knienol.htm)

Voor kinderen tot ongeveer tien jaar. Leef je uit 
op spannende en uitdagende speeltoestellen.

Dagelijks geopend vanaf 26 maart tot 27 oktober 
van 13.00 uur tot 18.00 uur. Zaterdag en zondag 
vanaf 12 uur. De maanden juli en augustus vanaf 
10 uur.

• Brilmuseum 'Ogen tekort' (Dapperweg 19a, Burgh-
Haamstede, brilmuseumogentekort.nl)

Uniek in Nederland: een spannende ruimte vol brillen, brillenkokers, 
spiegels, toepasselijke kleding en hoofddeksels, honderden andere 
attributen die met zien, kijken of ogen te maken hebben. Open op 
afspraak

• Museum 'de Burghse Schoole' (Kerkstraat 3, Burgh-
Haamstede, www.burghseschoole.nl)

De Burghse Schoole is een authentiek schoolgebouw van rond 1845, dat 
karakteristiek is voor het 
dorp en waarin vele 
generaties Burghenaren 
onderwijs genoten. De 
Burghse Schoole is in 
1992 geopend als 
museum en heeft drie 
expositieruimten. 
Allereerst een authentiek 
klaslokaal anno 1920, 
verder een lokaal voor 
wisselexposities en een 

lokaal ingericht met als thema de Karolingische Ringwalburg, die achter 
het museum is gelegen. Ook zijn archeologische vondsten te zien van de 
Kop van Schouwen.

• Slot Haamstede (Ring 2, Burgh-Haamstede, 
www.natuurmonumenten.nl)

Tegenover de kerk, midden in het dorp, staat Slot Haamstede. In 1981 
kocht Natuurmonumenten het Slot 
en bijbehorend landgoed van de 
erven Van der Lek de Clercq. De 
familie had deze sinds 1850 in bezit 
en gebruikt het tegenwoordig als 
vakantieverblijf. Het oudste 
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Natuurinformatiepunt/Trampolinecentrum Westerschouwen 
(Steenweg 13a - op het grote parkeerterrein van Westenschouwen. 
www.jantrampoline.nl)
Trampolinespringen, skeltertochten, wandelroutes, strandartikelen huren
In juli & augustus iedere dag geopend van 11.00 – 18.00 uur 

Evenementen 2018

Burghse Dag, zaterdag 11 augustus 2018
Braderie en boerenmarkt en de Zeeuwse ringrijders, sjezenrijders en 
legervoertuigen, paardendressuur, boerenmarkt, creamarkt, braderie en 
diverse optredens. Locatie: Kerkstraat 

Reddingsbootdag,  28 april 2018
Eind april organiseert de Nederlandse reddingmaatschappij (KNRM) haar 
jaarlijkse landelijke open dag. U kunt een kijkje nemen in de keukens van 
het reddingsstation. Locatie: Neeltje-Jans

O
plossing cryptogram

 w
intereditie

H
orizontaal

1. ree, 2. helm
, 8. zo rood als een kreeft, 10. barkas, 11. enkel, 12. halal, 14. even, 15 Jerry, 

16. Blaak, 17. slatang, 19 gek op tenor, 20. inkt, 21. Eik, 22. ras, 23. vissen.
Verticaal
1. rokkenjager, 2. hof, 3. erts, 4. LO

, 5. m
osselbank, 6. babbelaar, 7. gedane zaken, 8. zetel-

roof,  9. streekgids, 13. alto, 17. stek, 18. lei.
 

ristorante il gallo in Burgh-Haamstede
is een op en top Italiaans restaurant met
uitsluitend huisgemaakte authentieke
Italiaanse gerechten en Italiaanse wijnen.

iedere week
een wisselend 
3 gangen menu

iedere week
een wisselend 
3 gangen menu

Pizza zoals het
bedoeld is, 
Gebakken in een
hout gestookte
steenoven 

Pizza zoals het
bedoeld is, 
Gebakken in een
hout gestookte
steenoven 

...voor de echte italiaanse keuken

Pizza’s, maar dan
écht authentiek!
bel 0111 658590

Een plaatsje
reserveren?
bel 0111 650444

Een plaatsje
reserveren?
bel 0111 650444

...voor de heerlijkste pizza’s

Westenschouwenseweg 14, Burgh-Haamstede. T 0111 650444. E info@ilgallo.nl  www.ilgallo.nl

Westenschouwenseweg 18, Burgh-Haamstede. T  0111 658590. E info@ilgallo.nl  www.ilgallo.nl

ristorante il gallo

Pizzeria di firenze
ilgallo_difrenze.indd   1 18-06-13   09:48
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Belangrijke telefoonnummers

HUISARTSEN

Huisartsenpraktijk Baas
Scheepswerfstraat 26
4328 BC Burgh-Haamstede
Telefoon: 0111-655555
Fax: 011-655556
Spoednummer: 0111-652333

Huisartsenpost Locatie 
Schouwen-Duiveland
Open (na telefonische afspraak): 
18.00 uur tot 08.00 uur
(In deze periodes zijn de huisartsen op 
Schouwen-Duiveland niet bereikbaar.)

Borrendamme 9, Zierikzee
Telefoon: 0900-1585

TANDARTSEN

Tandartsenpraktijk Friedrich
Ring 19
4328 AE Burgh-Haamstede
Telefoon: 0111652930

Tandartspraktijk Geleijnse
Kriekemeet 9
4328 AW Burgh-Haamstede
Telefoon: 0111-652698

DIERENARTSEN TAXI’s

Dierenartsenpraktijk Schouwen-
Duiveland
Roterij 13N
4328 BB Burgh-Haamstede
Telefoon: 0111-652254 tijdens 
openingstijden
Spoednummer: 0111-450440

Hoofdvestiging:
Grevelingenstraat 17
4301 XZ Zierikzee
Telefoon: 0111-412180
Fax: 0111-415300
Website: 
www.dapschouwen-duiveland.nl 

Taxi de Vlieger 
Telefoon: 0111 - 64 15 62
Website: www.taxidevlieger.nl 

New York Taxi 
Telefoon: 0111-464646
Website: www.newyorktaxi.nl

Taxi WTS
Telefoon: 0111-672317
Website: www.taxiwts.nl

TOERISTISCHE INFORMATIE

VVV Burgh-Haamstede
Noordstraat 45a
4328 AK Burgh-Haamstede 

E-mail: burgh-haamstede@vvvzeeland.nl
Website: www.vvvzeeland.nl
Tel.: 0111-450524



Dealer van oa.

Jos Boone Watersport 

JOS BOONE B.V.  is actief sinds 1975 en heeft zich ontwikkeld tot een vooraanstaand watersport-
bedrijf. De winkel is gelegen óp het water, heeft een dieseltankstation en een eigen steiger voor 
bezoekers. We bieden een breed assortiment en advies op maat voor watersporter en vakman.

Gespecialiseerd in:

 Maisbaai 1 - Jachthaven Middelburg  |  Tel. 0118 - 62 99 13  |  www.josboone.nl

    • navigatie-apparatuur
    • technische accessoires

elektrische systemen  •  
  dieselmotoren  •

 rubberboten  •
     veiligheidsmiddelen  •

    verfsystemen  •
    onderhoudsartikelen  •

 zeilkleding  •
boeken en kaarten  •

nautische geschenken  •

Adv.Jos Boone.A5.020312.indd   1 02-03-12   10:27

Kraakvers uit de zilte zee

Maandag tot Zaterdag 
Openingstijden zie website

Proef Zeeland 
Faelweg 1 (nabij Deltapark)
Vrouwenpolder (Stormvloedkering)
Telefoon 0111-653451
www.proefzeeland.nl

Kraakvers uit de zilte zee
Verse

Kibbeling
100% kabeljauw

Mosselpan
met verse saladeen verse frites

Verse VisMosselen en meer...

en verse frites

Mosselen en 

Kibbeling
100% kabeljauw

Verse VisMosselen en 

Verse VisMosselen en 

Maandag tot Zaterdag
Openingstijden zie website

Mosselen en 

Verse VisMosselen en 
Mosselen en 
Mosselen en 

Fietst(r)ipOok verse ko�  e met verse zeeuwse belegde broodjes!



7 DAGEN PER WEEK OPEN 
VANAF 11 UUR 

koffie | borrel | lunch | diner 

l 
Ook in de winter geopend, kijk voor de  

actuele openingstijden op: 
www.oliegeultje.nl. 

/ 

Volg ons via:      facebook.com/oliegeultje |      @oliegeultje 

De Torenmeermin
WSV  Burghsluis

zomereditie


