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Beste leden 

Na een stormachtig dagje is de atmosfeer weer 

een beetje opgeknapt. 

Nadat u uw boot op de haven gecontroleerd 

hebt op mogelijke stormschade (weinig kans 

trouwens in onze beschutte haven) kunt u lekker 

even de laatste nieuwtjes lezen. 
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Van de voorzitter 

 

 

Beste lezer 

Sinds afgelopen ALV ben ik bevoorrecht om de functie van voorzitter van de WSVA in te vullen. 

Onze secretaris Jenny nam deze functie waar omdat er op dat moment geen voorzitter was. Aangezien 

ik sinds begin 2017 in het bestuur ben toegetreden en er eigenlijk geen kandidaten waren heb ik 

aangeboden om het voorzitterschap op me te nemen. Zelf lig ik met een sportvisbootje in de haven en 

vanaf april aan de C steiger.  

In het verleden heb ik al eens in het bestuur gezeten van de vereniging en heb ik de aankoop van de 

haven en onze loterij ten bate van het nieuwe clubhuis meegemaakt. Dit was uiteraard nog in het oude 

clubhuis. Hier beheerde ik ook de bar en het onderhoud aan het clubhuis. Inmiddels zijn we jaren 

verder en is er wel het een en ander veranderd. 

Een mooi clubhuis met sanitaire voorzieningen waar we met zijn allen trots op 

mogen zijn. Een haven die nu volledig in het bezit is van de CJO. Zowel de WSVA als 

de CJO zijn volop in beweging om het geheel te perfectioneren zodat we ook in de 

toekomst kunnen blijven vertellen wat een mooie haven we hebben en hoe goed het 

er toeven is. 

Inmiddels zijn de feestdagen weer achter de rug en is iedereen met goede of minder 

goede voornemens aan het nieuwe jaar begonnen. Zondag 8 januari hebben we als 

gezamenlijk bestuur met de Nieuwjaars receptie menig lid de hand mogen schudden 

en hebben de voorzitter van de CJO en ik even het woord gericht aan de 

aanwezigen. Hier hebben we het gehad  over de leuke en minder leuke dingen van 

2017. Toen ik na de receptie naar huis reed dacht ik er over na wat een geslaagde dag dit weer was 

voor ons als besturen en hoe gezellig het was. Naar mijn gevoel kon die dag niet meer stuk. Wat ik toen 

nog niet wist dat, nadat iedereen weg was en de haven weer was verlaten, we bezoek 

hadden gehad van enkele figuren die schijnbaar gebrek hadden aan enkele goederen 

maar krap bij kas zaten. En wat doe je dan: juist, dan neem je mee waar je gebrek 

aan hebt. in dit geval wederom om buitenboordmotor van een van onze leden en is er 

nog een bezichtiging geweest aan een boot op de K steiger. Dit maakt je weer 

machteloos en ik moet eerlijk bekennen dat mijn eerste gedachte als ik dit hoor best 

wel moorddadig waren, wat als je…..  

Laten we met zijn allen hopen dat het nieuwe camera 

systeem ons gaat helpen om dit toch te voorkomen en dat we in 2018 met 

een gerust hart onze eigendommen veilig achter kunnen laten in 

Oranjeplaat. 

Voor 2018 hebben we in ieder geval weer enkele leuke evenementen op de agenda staan waarbij we 

natuurlijk hopen op een grote opkomst. We krijgen o.a. een lezing van onze wereldreizigers Dick en 

Anita, de KNWV komt ons nog en keer vertellen wat hun taken zijn en wat ze voor de leden die 

individueel lid willen worden kunnen betekenen en de openingstocht in april. Aansluitend willen we op 

de zondag daarop een zeilwedstrijd organiseren. Denk daarbij aan b.v. een Haringvreter-race, gewoon 

om je bootje na de winterstop weer even uit te testen. Uiteraard hebben we meer evenementen op de 

agenda staan dus houd u de nieuwsbrief en de website goed in de gaten. 
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Op het moment dat ik dit uit mijn toetsenbord tover is het buiten windkracht 10, code rood wordt er 

geroepen op de radio, niet het moment om aan varen te denken, en toch weet ik wel bijna zeker dat er 

al heel veel leden met kriebels rondlopen en met hun gedachten al weer heerlijk ergens aan het 

ronddobberen zijn. Ik wens u allen een goed voorjaar met veel klusplezier aan de boot en hopelijk tot 

ziens in ons clubhuis. 

Ron Nagtegaal 

Klik hier 

https://www.varendoejesamen.nl/kenniscentrum/artikel/windkracht-en-de-schaal-van-beaufort-hoe-zit-het-precies?utm_source=VDJS&utm_campaign=55d5f40aea-_Varen_doe_je_Samen_Nieuwsbrief_12_decem12_8_2017&utm_medium=email&utm_term=0_0bf05600b8-55d5f40aea-31255665
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Ben je op zoek naar een baantje tijdens de zomermaanden? Of ken je iemand die 

ook van boten en havens houdt, en graag iets bijverdient tijdens de zomervakantie? 

 

Zo ja, dan is barmedewerker in  Jachthaven Oranjeplaat  de geknipte job!  

 

Wat wordt er van een barmedewerker verwacht? 

Hij of zij doet bardiensten in ons clubhuis. 

Hij of zij kan zelfstandig werken. 

Hij of zij werkt elke dag (? ) van 15:00 tot 18:00 (?). 

Hij of zij ontvangt een passend loon. (?) 

 

 

Voor meer informatie en/of om te kandideren: stuur een mailtje naar de secretaris 

van de WSVA. 

 

Barmedewerker m/v 

mailto:secretaris.wsva@jachthavenoranjeplaat.nl
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Zin om mee aan het roer te staan van de WSVA?Zin om mee aan het roer te staan van de WSVA?Zin om mee aan het roer te staan van de WSVA?   

   

   

   

   

   

   

   

Heb je zin om mee aan het roer te staan van onze watersportvereniging? Ron, 

Rien, Patrick, Ad en Fran verwelkomen je graag in hun team. 

 

Na het uittreden van Jenny en Miriam kunnen we best wat versterking 

gebruiken bij een hele waaier aan bestuurszaken. Heb je administratief of ICT-

talent, ben je een organisatorisch of creatief wonder, of vind je het gewoon 

leuk om erbij te zijn als bestuurslid en af en toe je zegje te doen? Dan ben je 

van harte welkom! We vergaderen één keer per maand op woensdagavond in 

het clubhuis, behalve in juli en augustus. 

 

Heb je er zin in, twijfel dan niet langer 

en stuur een mailtje naar Fran. 

Wil je meer informatie, dan maken we 

graag tijd voor een praatje met je. 

mailto:secretaris.wsva@jachthavenoranjeplaat.nl
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zondag 4 februari  

 

14.00 - ?? 

Let op: Clubhuis open om 14.00 uur ! 

Op zondag 4 februari 2018 nemen Dick en Anita  
u mee op hun wereldreis met de Kind of Blue. 
 
In een ongeveer 2 uur durende voorstelling met beeld en geluid krijgt u een idee van 
wat het is om ruim 11 jaar met een zeilboot van 12 meter rond de wereld te zeilen.  
 
Aanvang 14.30 uur, einde rond 17.00 uur  

Aansluitend winterhap. Diverse stamppotten. Kosten € 7,-  

zondag 11 maart  
 

Winterhap biefstuk met stroganofsaus à € 7,-. Vanaf 18:00! 

vrijdag 27 april  
 

Oranjeborrel (info volgt)  

zaterdag 28 april  
 

Opening vaarseizoen. (info volgt)  

zondag 29 april  
 

Zeilwedstrijd Haringvreter-race. (info volgt)  

19, 20 en 21 mei  
 

Pinkstertocht. (info volgt)  
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Op een zaterdagavond in december werd er een heuse walking diner georganiseerd in ons clubhuis. 

Bij aankomst werden we blij verrast door de leuke ambiance door de sfeervolle kerstversiering. Zo 

kwamen we gelijk in hogere sferen. Enkele drankjes bevorderden dit effect en zo kon een mooie avond 

beginnen.  

Tijdens kerst krijgen we regelmatig mooie sprookjes voorgeschoteld op tv, maar ook in ons clubhuis 

voltrok een mooi sprookjesverhaal.  

Zo stonden in de keuken enkele heuse keukenprinsen die het ene na het 

andere mooie en overheerlijke gerecht te voorschijn toverden. De gerecht-

jes waren meestal tongstrelend en soms ook heel verrassend. Door de vele 

gerechten en de hogere sferen, niet alleen veroorzaakt door de ambiance, 

kan ik me niet elk gerecht herinneren, maar haring met zuurkool was ver-

rassend en krab tongstrelend. Ook tongrolletjes in betoverende kleuren 

passeerden de revue en enkele overheerlijke vleesgerechtjes.  

Het was een sprookje van een hele avond met tot slot 2 desserts waar met moeite nog een plekje voor 

gevonden kon worden. Dat het geen sprookje was maar echt gebeurde, bleek toen na afloop toch heus 

een rekening kwam die echt betaald moest worden. Natuurlijk betaalden we deze met een glimlach 

want heel eerlijk een avond zoals deze is eigenlijk onbetaalbaar. Bedankt lieve keukenprinsen en jullie 

keuken feeën voor deze bijzondere en heerlijke avond.  

Terugblik Walking Dinner 16 dec (door Conny Bezemer) 

Kijk voor de details van de culinaire wandeling op de volgende pagina 
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Menu 
 

Krabsalade op bedje van avocado 

Zuurkoolsalade met lauwe warme paling 

Glaasje knolseldertartaar met parmazaan 
schuim 

Warm gerookte zalm 

Risotto met peer en Gorgonzola 

Tongrolletje, drie kleuren 

Broodje Pulled Pork 

Ossobuco 

Eton Mess 

Witte chocolade cheesecake 
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Raadsel 

De regelmatige clubhuisbezoekers weten natuurlijk al lang dat er 

rondom de bar regelmatig grote problemen besproken én opgelost 

worden…. 

Onlangs kwam Kees toch met een wiskundig voorval waarin diverse 

bartijgers hun tanden hebben gezet.  

 

Sommigen zitten het nog steeds na te rekenen en zich af te vragen hoe 

dát nu toch kan…. 

Zandkreek brug 

Op donderdag 23 november jl. is in de Gebruikersraad Veerse Meer de stremming van 

de Zandkreeksluis in april 2018 aangekondigd door de heer Frank Gijzel van 

Rijkswaterstaat. Deze grote stremming is nodig om de brugaandrijving van de brug 

aan de Oosterscheldezijde van de sluis te vervangen. 

Na intern overleg, waarbij gekeken is naar de belangen van de gebruikers en de reeds 

bekende hoeveelheid riviercruises in april is besloten om de stremming te 

verschuiven. Rijkswaterstaat gaat een aantal beheersmaatregelen nemen om de 

levensduur van de brugaandrijving te verlengen. Wel worden eind januari en in maart (in geplande 

stremmingen) alle metingen en dergelijke uitgevoerd om de voorbereidingen en engineering vlot te 

kunnen laten verlopen. Maar de vervanging zal dus niet in april plaatsvinden. 

Wanneer wel is momenteel nog onduidelijk. Daar wordt medio januari meer duidelijkheid over 

verwacht. Uiteraard zullen wij u hierover tijdig informeren.  

Met vriendelijke groet, 

 

Roy van de Voort 

Omgevingsmanager  

........................................................................ 

Rijkswaterstaat Zee en Delta 

Filmpjes 

Zodra je op internet eens even zit te googelen kom je soms leuke filmpjes tegen, zoals bijvoorbeeld 

een filmpje van het meer in de jaren 70. Vanaf ongeveer minuut 12 is het pure nostalgie.  

Google zelf maar eens verder op “Veerse Meer drone” dan krijg je echt weer zin in de zomer…. 

Losse FLODDERS 

https://www.youtube.com/watch?v=2f_lLqie9gU
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Nieuwe leden 
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http://www.watersportverhuurbedrijfdearne.nl/
http://www.bouwgroep-peters.nl/
http://www.lionsails.nl/
http://www.zuidschor.nl/
http://www.inenout.nl/
http://deltamarina.nl/
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Losse flodders  

Vaarweginformatie. 
 
Soms verandert er iets in de bedieningstijden van bruggen en sluizen, zijn er 
stremmingen, werkzaamheden of wijzigingen van betonningen en reglementen. Door 

actuele scheepvaartberichtgeving kunnen schippers kiezen voor het meest efficiënte 

traject. 
 

   Klik hier voor actuele scheepvaartberichten Zeeland 

Heeft u de foto’s op onze website al eens bekeken? 

 Jan de Nooijer vof 

Woning– en meubelstoffeerder 

Langstraat 79 Arnemuiden 

Tel. 0118-602937 Fax 0118-604007 

vernieuwen van bootkussens 

 stofferingen voor boten 

binnen- en buitenzonwering 

 tapijt en laminaat 

 raambekleding 

“Wij garanderen vakwerk en streven naar perfectie” 

http://www.dixiesjachtreparatie.nl/
http://www.gideonse.nl/watersport
http://vaarweginformatie.nl/fdd/main/berichtgeving/scheepvaart/gebied/result?gebied=409363
https://www.jachthavenoranjeplaat.nl/fotoboek
http://www.flipperwatersport.nl/
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Het nieuwe jaar begint voor WSVA’ers pas echt met een borrel. 2018 werd ingezet op zondag 7 januari. 

Rond drieën was het verzamelen geblazen in het clubhuis. Sommigen hadden zin in een bakje koffie; 

andere begonnen meteen met het echte hijswerk. In afwachting van de woordjes van de voorzitters 

wensten we elkaar een gelukkig en gezond jaar, gaven we zoenen en wisselden we goede voornemens uit. 

Even na vier uur namen de voorzitters het woord. CJO-voorzitter Wim deed het met een A4-tje; WSVA-

voorzitter Ron deed het voor de vuist weg. Beiden brachten een positieve boodschap over de haven en 

over de vereniging. Het voorbije jaar is nog maar eens gebleken dat we niet alleen goede ideeën hebben, 

maar ook dat we plannen maken en die effectief uitvoeren. In 2018 gaan we ongetwijfeld door op 

hetzelfde elan. Toost! 

Uit de keuken kwamen traditiegetrouw grote schalen met lekkers. De mooie, heerlijke hapjes gingen goed 

naar binnen bij een biertje of een wijntje. De babbelvolumeknop ging gelijk de hoogte in. 

De dagen zijn ondertussen opnieuw aan het lengen. Over een maand of twee kriebelen de schuurmachines 

en staat de antifouling klaar. Tot dan dromen we tijdens onze bootwinterslaap van een zonnige lente en 

zonnigere zomer. 

Veel geluk en warmte in het nieuwe jaar! 
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Ingekomen berichten 

 

Resultaat Grote Clubactie 

 

Het genoemde bedrag is nog € 15,- hoger door 

een schenking van een lid.  

Het totale bedrag van € 152,70 zal ten goede 

komen aan een voorziening voor de jeugd. 

Deze wordt nog nader bepaald. 

 

Allen hartelijk dank ! 

Aanmelden kunt u door uw naam in 

te vullen op het Bar rooster 

Voor informatie secretaris WSVA 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H6oGNiKWab_Cc7LY3STsJqdaUkWxyiXZUTIzuPyXLLE/edit?ts=5a5a4372#gid=2083418720
mailto:secretaris.wsva@jachthavenoranjeplaat.nl
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HERHAALDE OPROEP 
 

Er is vanuit de CJO behoefte aan een WEBsite beheerder die samen met de WEBsite commissie van 

de CJO en WSVA, het beheer van de WEBsite uitvoert.  

  

Naast de commissie zijn er ook een aantal mensen die een “eigen” deel van de site mogen beheren, 
dit zijn: 

Jeugdcommissie 

Nieuwsberichten door de Redactie WSVA en de CJO 
Nieuwsbrief door de Redactie WSVA 

Foto’s (dit moet nog worden ingericht) 

  

Wil jij de WEBsite beheerder worden voor de CJO? De functie 
bestaat uit: 

 Het bewaken van de eenheid van de WEBsite 

samen met de WEBcommissie 

 Het uitvoeren van aanpassingen op de WEBsite 

die direct moeten worden aangepast 

 Het samen met de commissie opstellen van een 
wijzigingslijst, zodat er per kwartaal een aantal 

nieuwe wijzigingen tegelijkertijd worden toege-

past. 

 
Heb jij ervaring in het bouwen en onderhouden van een WEBsite dan willen we je vragen of je deze 

functie op je wilt nemen. Je kunt hiervoor contact opnemen met de voorzitter van de CJO. 

Onze jachthaven huispoes Browny 

U zult ongetwijfeld al eens kennis gemaakt hebben met onze 

lieve, heel erg aanhankelijke huispoes. Hij loopt al een tijdje 

rond op de haven en is vaak te vinden op het terras van het 

clubhuis.  

s ’Zomers  vaak languit op de zachte kussens van de lounge 

bank en ‘s winters in het nisje onder de stoelen bij de ingang 

van het clubhuis. 

 

 

Zodra je boven komt wordt je uitgebreid begroet , z’n staart gaat de hoogte in en draait rond je benen 

maar dat alles ook wel met een bepaalde bedoeling… 

Bij de deur staat een blikje met voer en hij heeft áltijd trek! 

 

We hebben gemerkt dat veel mensen denken dat hij al een 

tijdje niets heeft gegeten en bijna iedereen vult zijn voe-

derbakje… hij is inmiddels al aardig aan de maat. Er hangt 

nu een invullijstje bij zijn etensbakje om te voorkomen dat 

hij dicht groeit en straks de trap niet meer af kan... 

 

Dus vul het in als je hem wat te eten geeft! 

mailto:voorzitter.cjo@jachthavenoranjeplaat.nl
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http://www.dejongsails.nl/
https://www.josboone.nl/
http://www.vandersneppen.nl/
http://www.ruiterpad.com/
http://oostwatering.nl/
http://www.bankertboating.nl/
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Redactie Nieuwsbrief:  Francisca Sabbe en Rien Maat 
     redactie@jachthavenoranjeplaat.nl 

Colofon 

  

CJO 
  

WSVA 
  

voorzit-

ter 

  

Wim Goedhart 
voorzitter.cjo@jachthavenoranjeplaat.nl 

Ron Nagtegaal 
voorzitter.wsva@jachthavenoranjeplaat.nl 

secreta-

ris 

  

Ad Zantboer 
secretaris.cjo@jachthavenoranjeplaat.nl 
  

Fran Sabbe 

secretaris.wsva@jachthavenoranjeplaat.nl 
  

pen-

ningm. 

  

Tom Werff 
penningm.cjo@jachthavenoranjeplaat.nl 
  

Rien Maat 
penningmeester.wsva@jachthavenoranjeplaat.nl 
  

leden 

  

Jeroen Roose 

  

Bertus Luitwieler 

  

Jenny Wild 
  

Patrick Fermont (jeugd commissie) 
wsva.jeugd@jachthavenoranjeplaat.nl 
  

Ad Bezemer (evenementen commissie) 

  

Vacature 1 
  

Vacature 2 

  

mailto:redactie@jachthavenoranjeplaat.nl
mailto:voorzitter.cjo@jachthavenoranjeplaat.nl
mailto:Voorzitter.cjo@jachthavenoranjeplaat.nl
mailto:voorzitter.wsva@jachthavenoranjeplaat.nl
mailto:secretaris.cjo@jachthavenoranjeplaat.nl
mailto:secretaris.wsva@jachthavenoranjeplaat.nl
mailto:penningm.cjo@jachthavenoranjeplaat.nl
mailto:penningmeester.wsva@jachthavenoranjeplaat.nl
mailto:wsva.jeugd@jachthavenoranjeplaat.nl

