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Watersport vereniging Arnemuiden

Beste leden,
Afgelopen weekend heeft u kunnen genieten van de opening van het
seizoen op zaterdag en de Haringvreterrace op zondag. Ik kon er zelf niet
bij zijn. Wij hadden de unieke kans om met mijn zoon, die tweede stuurman is, mee te varen van Rotterdam naar Setúbal in Portugal. Ik kan je
zeggen dat het een fantastische ervaring was, ondanks mijn eigen zeeervaring bij de marine en op onze boot. Kortom, ik was er bij de festiviteiten dit weekend niet bij jammer genoeg.
Kijken naar de foto's op de facebook pagina van de jachthaven was de
gezamenlijke tocht naar Veere gezellig, ondanks de uitdaging om alle
schepen op de buitensteiger af te meren. Tijdens de zeilwedstrijd is weer
op het scherpst van de snede gezeild met een mooi resultaat
Deze vrijdag hebben we de voorjaars ALV. We willen de avond weer zo
informatief mogelijk maken zonder langdradig te worden, na afloop hebben we dan de gelegenheid gezellig na te kletsen. Er is weer veel informatie te delen, zo zijn er ontwikkelingen rond het voormalig terrein van
Van Fraassen, is de btw wet veranderd, dit betekent waarschijnlijk dat
we het bestaan van de CJO en de WSVA moeten heroverwegen. Er zijn
twee leden van het WSVA-bestuur aftredend maar kunnen we gelukkig
ook stemmen voor twee nieuwe leden. Voor de CJO hebben we een lid
bereid gevonden de functie van secretaris op zich te nemen. Er is informatie over de nieuwe elektrakasten, etc. etc.
Kijk ook eens op onze internetpagina, er staat veel informatie over de
wedstrijden maar zeker ook over het jeugdzeilen op vrijdagavond. Ook
dit jaar is er weer veel animo. Dat kan ook eigenlijk niet anders met de
mooi opgeknapte en uitgeruste Optimisten. Afgelopen zondag is er met
een aantal Optimisten in het zwembad geoefend in het omslaan, veel
ouders en grootouders waren hierbij aanwezig. Zeer geslaagd en leerzaam!
https://www.jachthavenoranjeplaat.nl/jeugdzeilen en https://
www.jachthavenoranjeplaat.nl/wedstrijden Het leek er ook op dat we
geen nieuwsbrief meer zouden hebben. Gelukkig heeft de WSVA besloten om te zorgen dat de nieuwsbrief blijft verschijnen. Ook hierover kunnen jullie meer horen tijdens de ALV van aanstaande vrijdag 24 mei.
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Provincie neemt
regie over Veerse
Meer
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MIDDELBURG - De provincie
neemt het voortouw voor een
brede visie over de toekomst van
het Veerse Meer en de randen
van andere Deltawateren. De
kustvisie is het voorbeeld.
In de Zeeuwse kustvisie hebben
overheden, recreatieondernemers
en natuurbeschermers afgesproken waar nog wel en vooral waar
niet meer gebouwd mag worden
aan de Noordzeekust. Tot dusver
kwam het niet tot een vervolg
voor de overige Deltawateren.
Verschillende partijen in Provinciale Staten waren daarover ongerust, vooral omdat in Middelburg,
Goes en Noord-Beveland allerlei
plannen voor het Veerse Meer
worden ontwikkeld.
In september zei gedeputeerde
Carla Schönknecht (VVD, ruimte)
dat de gemeente Middelburg het
initiatief zou nemen voor het opstellen van een gezamenlijke visie
voor het Veerse Meer, maar daar
is niks van terechtgekomen. In
antwoord op vragen van Anton
van Haperen (PvdA) zei ze vandaag dat de provincie alsnog de
regie op zich neemt. Er is haast
bij. Uiterlijk op 1 januari 2021
moeten de gezamenlijke afspraken over bouw rond de Deltawateren onderdeel zijn van de nieuwe Omgevingsvisie.

PLAATS
HIER
EEN
STEMPEL

ALV CJO & WSVA 24-5-2019 aanvang 19.30
Locatie: clubhuis WSV Arnemuiden
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Wist u dat wij op Face book te vinden zijn.
Hier vind u de laatste nieuwtjes, fotos van
evenementen en het bar rooster van ons
clubhuis met de openingstijden

Even Voorstellen: Jos Kandidaat Penningmeester WSVA
Jos Hermans, leeftijd 52 jaar, getrouwd met Claudia en in dagelijks leven
Financieel manager. Lid van WSVA sinds 1996, momenteel zeilend met een
donkerblauwe Dehler 36 met naam Delight aan de K-steiger. Eerder in 1998 als
penningmeester aangetreden en met toenmalige bestuur en vele
vrijwilligers/sponsors met succes het huidige clubgebouw weten te
realiseren. Na de afwikkeling van subsidies e.d. en het opleveren van het
clubgebouw in 2010 als penningmeester afgetreden. Na een adampauze van een
aantal jaren, wil ik mijzelf graag weer inzetten voor de mooie en gezonde
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vereniging die wij met elkaar hebben.
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Klik op de foto
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Even voorstellen: Michiel kandidaat bestuurslid jeugdcommissie WSVA
Mijn naam is Michiel van Ravesteijn, 45 jaar oud en geboren in Roosendaal.
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Op mijn 16e naar de zeevaartschool in Vlissingen gegaan en daar middelbare
en hogere zeevaartschool doorlopen. Na de zeevaartschool ben ik gaan varen
en in Bergen op Zoom gaan wonen. Maar Zeeland bleef toch trekken en uiteindelijk in Middelburg terecht gekomen, waar ik nu al zo’n 17 jaar met veel
plezier woon. Sinds 2005 ben ik van de zee af gekomen en werk ik als Scheldeloods. Altijd een motorkruiser gehad maar uiteindelijk wegens tijdgebrek verkocht. Mijn vriendin zit al 6 jaar bij de jeugdcommissie en ik ga sinds een jaar
of 3 mee. Sinds een jaar hebben we zelf een rib op een trailer en ben ik zelf lid
geworden van de WSVA. Toen Patrick Fermont aangaf uit het bestuur te willen treden, heb ik besloten om mezelf op te geven als bestuurslid
(jeugdcommissie). Ik hoop u graag eens te zien aan de waterkant.
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Even Voorstellen: Mariëlla Kandidaat Secretaris
WSVA
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Weekendje weg of op
vakantie met uw boot.
Geef het s.v.p. door aan
de havenmeester
Zowel de havenmeester
als onze passanten zullen
u dankbaar zijn voor een
ligplaats/overnachting in
onze mooie haven

7

Mariella Van der Vleuten-Buijze, leeftijd 50 jaar, getrouwd met Bas, we hebben 3 dochters. In het dagelijks werkzaam bij een ingenieurs bureau gespecialiseerd in de voedingsmiddelenindustrie als adviseur/
projectleider procestechniek en industriële veiligheid. Sinds 2014 liggen we met veel plezier in Oranjeplaat. Eerst met een zeilboot en sinds kort met
een motorboot (sk kotter). We liggen aan de Msteiger.
Ik wil mezelf graag inzetten voor de mooie vereniging die wij met elkaar hebben.

Een keertje bardienst draaien??
Geef u op in het clubhuis of op de website
8

De Donderdag ploeg van WSVA heeft afgelopen winter onze Optimisten opgeknapt, moet je eens
zien hoe mooi ze geworden zijn.
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Mslb Wilhelmina als altijd rots in de branding om
aan vast te leggen

Drukte in Veere aan de buiten stei-

Op het seizoen

2019
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Pinkstertocht. 8/9 en 10 Juni
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Verzamelen clubhuis 10.00 uur
8 juni: 10.30 vertrek naar Goese Sas
Waar we gezamenlijk BBQ'en. (opgeven op lijst als je dit zelf meeneemt of
Verzorgd door Liesbeth wilt hebben)
9 Juni varen we naar Zierikzee, waar we welkom zijn bij de
watersportvereniging Zierikzee.
Vanaf 16:30 steigerborrel bij en op de
Wilhelmina van Henk en Wil, iedereen neemt zelf wat mee!
In de avond zijn we wlkom om te eten in het clubhuis, iedereen dient daar
Zelf even te reserveren in de middag, zodat de tafels ingedekt kunnen
worden.
10 juni varen we terug naar Oranjeplaat waar in de middag het clubhuis
open is, dit om het weekend te evalueren.

Opgeven op lijst in clubhuis!

Zierikzee
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JEUGD ZEILEN 19 MEI 2019 ZWEMBAD VLISSINGEN
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Zondag 19 mei was het zover, we
gingen beginnen met het jeugdzeilen. De jeugd commissie had er al
veel zin in. Tom nam de optimist
van Julia mee, en Andre en Michiel
hadden 2 WSVA optimisten gehaald in
Arnemuiden.
Bij binnenkomst in het zwembad werd
iedereen welkom geheten door Majanka & Susanne. Bijna iedereen was
aanwezig. toch een grote groep zo
met zijn twintigen. Martin, Irene,
Myrna, Julia en Ilse waren er gelukkig ook bij om te helpen bij het
keren van de optimisten.
De optimisten werden klaar gemaakt
terwijl iedereen zich omkleedden.
Om 1230hr was het gehele zwembad
voor ons. Veel ouders en grootouders bleven kijken. De groepen
werden verdeeld en we gingen van
start.
Hier en daar zag je toch wat spanning op de gezichten, maar zodra
ze door hadden dat het niet eng of
erg is als je omslaat kwamen er
grote grijnzen op de gezichten en
wilden men nog wel een keer.

De test om te zien met hoeveel kinderen je in een optimist kan voor hij echt
zinkt en de peddel wedstrijd op het eind van ons uurtje trainen waren top.
Kortom er is goed getraind, gelachen en iedereen ging volgens mij weer vrolijk
naar huis met een ijsje in de hand.
tot volgende week vrijdag in de haven, dan gaan we er echt tegenaan.
namens de jeugdcommissie wil ik iedereen14die geholpen heeft bedanken voor jullie
inzet.
Michiel

Nieuwe leden
1 Dhr M.A.E. Cornellisse

Yerseke

5-3-2019

WSVA

2 Dhr H.Nieboer

Middelburg

5-3-2019

WSVA

3 Dhr J.A. van den Ouden

Hoek

10-3-2019

WSVA

4 Dhr A.C. Vlaander

Terneuzen

15-3-2019

WSVA

5 Dhr A.C.M. Nelissen

Heeswijk-Dinter

1-4-2019

WSVA

6 Dhr O.W. Nijkamp

Middelburg

19-4-2019

WSVA

7 Dhr S.P.R. Stroij

Middelburg

22-4-2019

WSVA

8 Dhr A.J. Thiel

Middelburg

4-5-2019

WSVA
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Binnenkort in het Clubhuis
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Vrijwilliger gezocht voor de redactie.
Ons bestuurslid Rien Maat stopt a.s. Alv, na 6 jaar geeft hij het
stokje over. Rien was ook de drijvende kracht achter de nieuwsbrief, nu nemen Lilybeth en ik het over van Rien.
We zouden graag nog iemand er bij willen hebben die ons er in
wilt ondersteunen.
Reacties graag naar Ron of Lilybeth Nagtegaal
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Volgende nieuwsbrief verschijnt
juli 2019, graag kopij inleveren
voor 10 juli

