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Beste leden 

 
Half juli en het seizoen is alweer een poosje onderweg, Helaas zit het weer nog niet 

echt mee maar ook dat gaat vast nog goedkomen. Het wordt op de haven al wat druk-

ker met leden en passanten, helaas ook pas weer nachtelijke bezoekers mogen ontvan-

gen, Zij namen wel wat buitenboormotoren mee naar huis die uiteraard niet hun eigen-

dom waren, de camera’s hebben hun werk deze keer wel gedaan en hopelijk gaat de 

politie er wat mee doen. 

 
De Pinkstertocht is schijnbaar ondanks het slechte weer op zaterdag goed en gezellig 

verlopen, 

Ik heb een paar keer om een verslagje gevraagd maar niemand voelde zich geroepen 

dus zult u het met deze melding moeten doen. Dit geldt jammer genoeg ook voor de 12 

uur van het Veerse Meer, ook hier is niks van bij de redactie binnen gekomen. 

 De leden die de laatste weken op de haven zijn geweest hebben waarschijnlijk onze 

nieuw zomerhavenmeester al ontmoet, Melanie Sinke uit Yerseke. Zij is met veel en-

thousiasme begin juli aan de job van havenmeester begonnen, zij is aanwezig van drie 

tot negen, na zes uur draait zij ook de bardienst in ons clubhuis, op dinsdag is ze vrij. 

Mocht u zelf ook weer eens een bardienst willen draaien geef u dan op via de lijst op de 

website op via de Facebook pagina en zijn nog genoeg uren te vullen.  

Wegens gebrek aan vrijwilligers ligt het organiseren van de vrijdaghap stil, je kunt zoiets 

niet in je eentje regelen, misschien kunnen we nog wat voor elkaar krijgen maar dan 

maken we dit bekend op de website en d.m.v. flyers op de haven. 

 Het beloofde pin automaat is besteld en zal spoedig worden geïnstalleerd in het club-

huis. Mij is beloofd dat het een simpel apparaat is waar zelfs ik mee overweg zou moe-

ten kunnen. Niet iedereen loopt tegenwoordig meer met contant geld op zak, dus ho-

pelijk neemt de mogelijkheid om te kunnen pinnen bij onze leden de drempel weg om 

ons clubhuis te bezoeken voor een lekker koud drankje binnen of op het terras. 

 Zoals velen van u al gezien hebben, wordt er op het oude terrein achter het restaurant 

wat pas verkocht is volop gewerkt om dit bouwrijp te maken. De CJO volgt dit uiteraard 

en heeft ook contact met de nieuwe eigenaar wat de bouwplannen betreft. Al met al 

volop veranderingen en beweging in onze haven. 

Rest mij u veel leesplezier toe te wensen met de nieuwsbrief en ideeën of kopij is na-

tuurlijk welkom, verder wens ik u namen de WSVA en de CJO een super goed vaarsei-

zoen toe. 

 
Vriendelijke groeten Ron Nagtegaal 

 

 

http://www.lionsails.nl/
http://www.zuidschor.com/
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Wist u dat wij op Facebook te 

vinden zijn. Hier vind u de laat-

ste nieuwtjes, foto's van eve-

nementen en het bar rooster 

https://www.gideonse.nl/
https://www.facebook.com/groups/931054060356200/
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PLAATS 

HIER 

EEN 

STEMPEL 

 

Let op bij het zwemmen! 

https://www.watersportverhuurbedrijfdearne.nl/
https://www.watersportverhuurbedrijfdearne.nl/boot-huren-zeeland/
https://www.watersportverhuurbedrijfdearne.nl/watersport/
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Klik op de foto 

https://www.bouwgroep-peters.nl/
https://bouwburodevisser2.webnode.com/
http://www.haarstudiojose.com/
http://www.restaurantoranjeplaat.nl/
http://www.restaurantoranjeplaat.nl/
http://www.restaurantoranjeplaat.nl/
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6 Deze leuke informatieve website, kwam ik tegen tijdens surfen 
over het internet. 

En aangezien er mensen in onze haven zijn met een hond of kat 
aan boord, is dit zeker handig om allemaal te lezen. Alles voor de 
veiligheid voor onze viervoeter nietwaar..;) 

 Bekijk het bovenstaande filmpje, over honden 

aan boord... 

Ook heeft deze website, een eigen Face-

book pagina.. 

https://hondenaanboord.nl/
https://hondenaanboord.nl/
https://www.facebook.com/groups/hondenaanboord
https://youtu.be/j5Dzw6ZEYMY
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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 

 

https://www.josboone.nl/
https://www.gideonse.nl/
http://www.jandenooiervof.nl/
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Pinkstertocht 2019 

Foto’s  B Goethals 

http://www.haarstudiojose.com/
http://www.vandersneppen.nl/
http://www.inenout.nl/
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Haven-Whatssapp-Groep te maken. 

 

 

Dit voorstel kwam van enkele leden op onze haven. 

Het doel daarvan is, om met elkaar te zorgen om veilig-

heid en inbraak /diefstal te voorkomen. 

En elkaar verdachte signalen kunnen doorgeven... 

 

Samen staan we sterk!! 

 

Wil je hieraan mee doen, graag aanmelden bij Ron 

  

• Voorzitter.wsva@jachthavenoranjeplaat.nl 
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De haven  vanuit 

een ander perspec-

tief bekeken.. 

https://www.deltamarina.nl/
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Even Voorstellen: Paul, Secretaris CJO 
 

Ik ben Paul Burger, 48 jaar oud en getrouwd met Monique. Wij 
wonen met onze dochters Evi en Indy in Oost-Souburg. 
 Als Quality Assurance Manager van Eastman Chemical reis ik 
Europa af om klanten en leveranciers te bezoeken. Al jaren 
vaar ik met mijn gezin met een Zodiac op het Veerse Meer. 
 
 In April 2018 heb ik, zonder dit thuis te vertellen, een  
Jeanneau Flirt overgenomen die aan de L-steiger ligt. Dankzij 
het prachtige weer en de vele uren op en in het water,  waren 
de dames er toch wel blij mee.  
Om de haven en de leden beter te leren kennen, gaf ik aan vrij-
williger te willen worden.  
Sinds januari 2019 nam ik als aspirant-secretaris deel aan de 
CJO vergaderingen.  
 
Naast hardlopen bij #Runderground in Middelburg ben ik ook 
bestuurslid en collecte coördinator bij de KWF Kankerbestrij-
ding Afdeling Vlissingen.  
Na alle werkzaamheden vindt ik  het heerlijk om naar de jachthaven te gaan.  
Het is er rustig, alles wordt keurig onderhouden, is schoon en  iedereen  
is behulpzaam. 
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Zodra deze nieuwsbrief gepubliceerd wordt zijn de jeugdzeil avonden voor de zomervakantie ten einde 

gekomen. We hebben de afgelopen weken een hoop lol beleeft samen.   
 

 

Begonnen 19 mei in het zwembad met een uurtje om-

slaan en weer oprichten van de optimisten. Dit om 

met een goed en veilig gevoel voor iedereen 

het Veerse meer op te gaan in onze optimisten. De 

eerste les was voor iedereen weer even zoeken naar 

hoe ging het ook alweer met zo'n zeilboot.  

 

   De 2e zeilavond is maar voor de helft doorgegaan door  

te veel wind. Maar we hebben de avond goed besteed met de 

nodige theorie over zeilstanden, op en af tuigen van een Optimist 

 

 

 

 

Ook de aloude zeemansknopen werden geoefend toen er te veel wind was om te zeilen 

 

Nadat de donderdagploeg 5 van de 7 optimisten afgelopen winter opge-

knapt hebben, heeft de jeugdcomissie de optimisten eindelijk hun naam 

gegeven, alle tuigage is nagelopen en alles is tiptop in orde nu 
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Wij van de jeugdcommissie hebben er veel lol in gehad de afgelopen paar we-

ken en gaan ons nu voorbereiden op de jeugdzeilavonden in augustus. 

hopelijk zien we iedereen dan weer terug. 

 

Mocht je ideeën hebben om te doen tijdens de zeilavonden, laat het ons we-

ten dan kijken we of we een en ander ten uitvoer kunnen brengen. 

http://www.oostwatering.nl/
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Uitslag 12 uurs Veerse meer 2019 

  Naam schip Merk & type Totaal NM 

1 Auklet vd Stadt 900 58,72 

2 Jeetje....Mina J-22 57,56 

3 Rosmarin Larsen 28 55,92 

4 YES Yngling 55,46 

5 Highwayman She 38 55,39 

6 Lioba Larsen 232 55,2 

7 GoffelS Loper 53,45 

8 Blue Moon UFO 27 52,59 

9 Caminante Ohlson 35 52,2 

10 Naughty FS28 52,08 

11 Capricorn Jeanneau Melody 50,38 

12 Ferox Spirit 28 48,62 

13 Abalone FS33 47,91 

14 Bonita Midget 20 46,62 

15 Xcalibur Kievit 820 FD 44,47 

16 Alcyone Varne 27 40,9 

17 Njordur Dolphin 26 26,05 

18 Jacob vd Brugge Tequila sport DNS  

Sponsorpakket van Jachtwerf 

Oostwatering Veere!! 
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http://www.vandersneppen.nl/
http://www.zuidschor.com/
http://www.inenout.nl/
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Extra Bericht van de Jeugdcommissie

 

Hallo jongens en meisjes, 

 

Afgelopen vrijdag 28 juni was de laatste zeilavond voor de  

zomervakantie.. 

We hebben maar een keer slecht weer gehad, wat een geluk is dat. 

Wij van de jeugdcommissie hopen dat jullie lol hebben gehad. 

Nu op naar de zomervakantie, lekker even geen school & hopen op een  

mooie warme zomer met een mooi zeilwindje. 

 

Na de zomervakantie hebben we weer een viertal zeilavonden in onze  

agenda staan. 

 

16 augustus 2019 

23 augustus 2019 

30 augustus 2019 

6 september 2019 

 

Start tijd 18.30hr en weer klaar rond 21.30hr. (misschien is het einde  

iets eerder in verband met het korter worden van de dagen). 

 

Kosten: 20,- euro 

 

Het inschrijfformulier staat weer online op de website. 

We hopen jullie in augustus te zien. 

 

Mooie zomer toegewenst 

 

De jeugdcommissie. 

Patrick, Andre, Tom, Martin, Susanne Majanka & 

Michiel.  

https://flipperwatersport.nl/
http://www.dejongsails.nl/

