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nieuwsbrief

Beste leden

Terwijl ik dit schrijf is het inmiddels al weer de zogenoemde langste dag van het jaar.
Vreemd om dan thuis te zitten, normaal gesproken zou je nu rond varen om aan te moedigen of in het clubhuis of op het Arneplaatje zitten om de uitslag van de 12 uurs af te wachten.
Maar niets van dat alles, in deze nieuwsbrief geen foto’s van de opening vaarseizoen, geen verslag van de
nieuwe leden middag, en wat ook belangrijk is geen ALV dit jaar in Mei, dit alles door de Corona crisis. wat
gelukkig weer wel op valt als u op de haven rondloopt, de boten van onze zuiderburen zijn weer bewoond,
welkom terug en hopelijk iedereen in goed gezondheid.
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Het was een raar begin van het seizoen, boten op de kant en nog niet klaar(inmiddels iedereen weer te water), gesloten toiletten en douches in de haven en afstand houden van elkaar, dit laatste vraagt op de steigers
wel wat creativiteit dat zult u zich wel in kunnen denken,
Maar gelukkig gaan we weer een klein beetje de goede kant op, of moet ik zeggen de nieuwe gewone kant,
voor velen iets waar we nog niet aan kunnen wennen.
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Toch ook veel positieve dingen op de haven, er is weer hard gewerkt door de donderdag ploeg zie het verslag
verderop in deze nieuwsbrief, er zijn mooie hekken geplaats en als gevolg hiervan gaan vanaf 1 juli de code
van de toiletten. Ook het clubhuis gaan we vanaf 1 juli weer voorzichtig openen zij het met restricties, zie verderop op pagina 2
Laten we hopen dat vanaf nu de regels enkel maar versoepelen en dat we dit najaar toch nog het een en ander mogen organiseren met elkaar, voor nu wens ik u allen een goed en gezond vaarseizoen toe met hopelijk
IN
veel
mooie dagen en gunstige zeilwinden

Namens het bestuur van de WSVA
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Ron Nagtegaal

Vanaf 1 juli gaat het clubhuis van de WSVA weer open, maar wel onder
strikte voorwaarden van de overheid.
Een aantal voorwaarden zijn:
•

Houdt 1,5 meter afstand zowel binnen als buiten op het terras

•

Niet meer dan 2 mensen aan een tafel, uitgezonderd leden uit 1 gezin

•

Ontsmet je handen (gel is aanwezig)

•

Blijf thuis als je koorts heb of verkouden ben of benauwdheidsklachten heb

•

Maak na gebruik de tafel en stoelen schoon(papier en spray aanwezig)

•

de keuken en de ruimte achter de bar zijn verboden gebied voor iedereen behalve de
dienstdoende mensen

•

drankjes dienen opgehaald te worden en aan tafel genuttigd te worden

•

staan is binnen en op het terras niet toegestaan iedereen dient te zitten

•

volg indien aangegeven de pijlen en belijning voor de juiste route

•

contant geld nemen wij niet aan, betaal met pin en zoveel mogelijk contactloos!!

En verder:
We zullen proberen om zowel boven als beneden een terras neer te zetten zodat er voldoende zitruimte is
Houdt afstand, houdt rekening met elkaar, gun elkaar de ruimte en neem even de tijd voor elkaar om ieder de gelegenheid te geven om op gepaste afstand zijn drankjes te bestellen.
Wij hebben op de haven geen Boa’s rondlopen en ook de barmedewerkers zijn dit niet!
Er zal dan ook niet voor politieagent gespeeld gaan worden.
De opening van het clubhuis huis en het hanteren van de juiste regeltjes en aanpassingen is
dus voor ieders eigen verantwoording en niet enkel voor het bestuur van de WSVA.
Mocht het op de een of andere manier toch fout gaan zullen we genoodzaakt zijn om het
clubhuis weer te sluiten, vooralsnog gaan we iedereen hopelijk weer welkom heten in het
clubhuis vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli word de bar bezet door onze zomerhavenmeester Bianca Goeree
Zij zal van 17.00 uur tot 21.00 uur de bar openen. Vrijwilligers die de bar voor 17.00 willen
openen of na Bianca haar diensttijd de bar open willen houden dit i.o.m. Bianca

Een ongeluk zit in een klein hoekje
Nu er weer steeds meer mensen het water op gaan, start de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) de watersportcampagne ‘Een ongeluk zit in een klein hoekje’.
Doel van deze campagne is om aandacht te vragen voor een goede reisvoorbereiding om
zo problemen op het water te voorkomen. Watersporters kunnen bij de KNRM een GRATIS
digitale brochure aanvragen waarin de meest voorkomende ongevallen/ongemakken
staan opgesomd (zoals motorstoring, man over boord, navigatiefout, onvoldoende kennis
en ervaring) en hoe deze eenvoudig te voorkomen zijn.
Vraag nu de gratis digitale brochure aan met waardevolle tips en weetjes en maak automatisch kans op een GRATIS Man overboord training met de KNRM! https://bit.ly/2TLrGeJ

Door een goede voorbereiding is veel ellende te voorkomen.

Ga jij goed voorbereid het water op? Test je kennis! Speel nu onze KNRM veiligheidsquiz
én maak kans op een GRATIS Man overboordtraining met de KNRM:
https://bit.ly/2yjy8C9

Van de haven commissie
We hebben we de optimisten berging kunnen uitbreiden met een 9 tal extra plaatsen, de Donderdagploeg heeft ook zelf de stellingen gemaakt om de optimisten te kunnen opbergen en tevens de berging geplaatst, deze is bijna geheel afgewerkt op wat afwerklijsten na.
Het corona virus heeft ervoor gezorgd dat de donderdagploeg het werk stil moet leggen tot nadere informatie van het RIVM.
De Glooiing tussen de M – N steiger is geheel vervangen door een kunststof teenschot, deze
verhinderd in de toekomst het afschuiven van de glooiing. Tevens zijn de tegels van het voetpad
opnieuw aangebracht. We gaan de eerst volgende jaren jaarlijks inspecteren hoe de nieuwe
glooiing zich gedraagt.
De donderdagploeg heeft de tweede serie elektra kasten voor de I –J – K steiger weer vakkundig en met veel plezier geplaatst, aangesloten en getest. Tevens zijn de oude kasten geheel gedemonteerd om vervolgens te kunnen aanbieden voor de verkoop.
De Z- steiger is uitgebreid voor het realiseren van extra ligplaatsen voor de bewoners van de
appartementen boven het restaurant, om toch bezoekers voor het restaurant te kunnen laten
afmeren is een extra steiger geplaatst langs het restaurant met een lengte van 24 meter, eind
2020 of begin 2021 zal nog een extra elektra kast worden geplaatst.
In de kruipruimte van het clubhuis verzamelde zich steeds grondwater, dit taste het gebouw erg
aan, de donderdagploeg heeft hiervoor rondom het gebouw een drainage aangebracht, al het
graaf - aanvul en straatwerk is met handwerk uitgevoerd, weer knap werk afgeleverd.
Het terras van het clubhuis veroorzaakte diverse lekkages, deze is nu voorzien van een nieuwe
strook EPDM dakbedekking en tevens is het dak geëgaliseerd en de montage van de bestaande
reling verstevigd.
De vloeren in de toilet en douche ruimten zijn voorzien van een nieuwe Antislib coating, de bestaande vloer was erg aangetast en vertoonde scheurvorming, waardoor het reinigen niet
meer op een verantwoorde manier kon worden uitgevoerd.
Uit het oogpunt van extra beveiligingsmaatregelingen is besloten de doorgang naar de haven
ter hoogte van het clubhuis en fietsenberging te voorzien van een gaasafscherming en toegangspoort met codeslot. De code voor openen poorten is 9753

De Haven Commissie is op zoek naar een enthousiast persoon
om de Havencommissie te versterken.

https://www.faebook.com/restaurantoranjeplaat

Welkom bij
ons restaurant
Restaurant Oranjeplaat ligt op een schitterende locatie aan het Veerse Meer met uitzicht op de jachthaven
van Arnemuiden. Het restaurant heeft binnen een kleine 70 zitplaatsen en het zonnige terras heeft 80 zitplaatsen.
Wie zijn wij?
Wij zijn Frits en Simone Heinen en wij hebben op 1 april 2020 het restaurant overgenomen van Oscar en
Ilse Geleijnse.
Frits zijn passie is koken en werkt al jaren in de horeca als kok. Hij staat voor u klaar in de keuken. Simone
is altijd bezig om het mensen naar hun zin te maken en staat als gastvrouw voor u klaar.
We willen graag dat iedereen zich welkom voelt in ons restaurant. De menukaart biedt daarom voor ieder
wat wils.
Heeft u zin om te lunchen of om uitgebreid te dineren met een heerlijk wijntje erbij? Dan bent u bij ons
aan het goede adres.
Of wilt u liever een kopje koffie met een gebakje of lekker op het zonnige terras genieten van een drankje
en een hapje? Dat is allemaal mogelijk. Daarnaast is het restaurant ook een uitstekende locatie voor feestjes en borrels.
Aan onze mindervalide gasten is ook gedacht. Het restaurant heeft nauwelijks drempels, de indeling is
ruim opgezet en we beschikken over een mindervalide toilet.
Op de website kunt u de sfeer van ons restaurant al een beetje proeven. Maar om de sfeer echt te beleven, kunt u het beste een bezoekje aan ons restaurant brengen.

Met vriendelijke groet,
Frits en Simone Heinen

Openingstijden Havenkantoor
Maand

Weekdagen

Tijden

mei

maandag t/m vrijdag

08.00 – 12.00 en 13.00 –
17.00

zaterdag

zondag

09.00 – 12.00
13.00 – 17.00

juni

maandag t/m zondag

08.00 – 12.00 en 13.00 –
17.00

juli en augustus

maandag

08.00 – 21.00

dinsdag

08.00 – 18.00

woensdag t/m zondag

08.00 – 21.00

maandag t/m vrijdag

08.00 – 12.00 en 13.00 –
17.00

september

zaterdag en zondag

oktober

maandag t/m vrijdag
zaterdag

november

december

09.00 – 12.00 en 13.00 –
17.00
08.00 – 12.00 en 13.00 –
17.00
gesloten

zondag

09.00 – 12.00 en 13.00 –
17.00

maandag t/m vrijdag

09.00 – 12.00

zaterdag en zondag

gesloten

maandag t/m vrijdag

10.00 – 12.00

zaterdag en zondag

gesloten

Een keertje bardienst draaien??

Nu ook in het clubhuis

Geef u op in het clubhuis of op de website

Verslag van de jeugdcommissie..

Op 5 juni konden we na een hoop wikken en wegen, praten met de gemeente Arnemuiden
en in de commissie over hoe we het moeten aanpakken dan toch eindelijk starten.
Helaas moesten we de zwembad les in mei wel afzeggen omdat het zwembad gesloten was
door de corona maatregelen.

En wat was dat jammer zeg! Op de eerste avond (5 juni j.l.) leek alles goed te gaan, de wind
van die middag was gaan liggen, het druppelde nog wel wat toen we op de haven aankwamen, maar toen we van start gingen was het zowaar droog met een licht briesje… ideaal
zou je zeggen, maar na een 40 minuten kwam er een fikse bui over met de daarbij behorende wind.
Olga is 2 keer omgeslagen, gelukkig is ze een ervaren zeilster, dus lachend kwam ze weer
overeind met haar BIC.

Er is weer animo genoeg voor
het jeugdzeilen. We hebben namelijk 25 zeilers, waarvan dit jaar
9 nieuwe aanmeldingen.
(bedankt Tom van het schoolplein promotie team) We gaan
ons best doen om ze zeer enthousiast te maken voor de watersport en met name onze vereniging.

Maar voor alle nieuwe jeugdleden waren dit toch wel spannende minuten. We hebben de
lessen afgebroken en iedereen terug gesleept voor een cola en een chipje tegen de schrik. Zo
kom je er als commissie goed achter hoeveel toegevoegde waarde dat uurtje in het zwembad
eigenlijk heeft. Als de kinderen weten dat er lucht onder de boot zit en ze geleerd is hoe er
veilig onder vandaan te zwemmen en ook het bootje weer op te richten, scheelt dat een
hoop stress.
Sterker nog, de 2e les ging Koyla het zelf doen gevolg was een tros zeewier in de mast en hozen maar.
Misschien kunnen we het omslaan en oprichten dit jaar gewoon nog een keer in de haven
doen als het wat warmer is.

Martin Merrelaar en Anderé Pekaar hebben 2 optimisten aangepakt van de winter en die gaan
vanaf 19 juni ook weer in gebruik genomen worden. De Bise is vorig seizoen lek gevaren, dus
het gat is gedicht en het schip is weer opgeschilderd.
En de Orkaan is geheel gestript en gaten gedicht (ze was meer gat dan boot) en mooi gelakt.

Kortom een hoop werk verzet en al veel lol gehad.

Martin en André super bedankt voor jullie opknapwerkzaamheden namens alle kinderen.
en tevens een bedankje voor de inzet van onze instructeurs.
Dus Majanka, Patrick, Thomas, Danique, Susanne, Martin, André & Tom…. dank je wel voor Julie
tijd enthousiasme en inzet.

De jeugd commissie en
de kinderen vinden het
super leuk dat jullie naar
ons komen kijken op de
vrijdagavonden, en u
bent zeer zeker welkom,
maar probeer aub de
door de regering opgelegde corona maatregelen te respecteren.

tot snel
Michiel van Ravesteijn
WSVA Jeugdcommissie

Uit de oude doos

Ben jij een vrouw en graag op het
water?
…en kan het volgens jou nog leuker?
Dan ben je bij Vrouw Aan Boord op het juiste adres…

Doe mee en breng meer gezelligheid
op en rond het water!

Safety First

Nu het drukker wordt in de jachthaven en we weer bekenden tegenkomen, denkt u
dan wel aan de 1 ½ meter afstand? Blijf de regels van de RIVM opvolgen.

Heeft u een brandblusser aan boord? Bekijk even of deze nog geschikt is voor gebruik.
De KNMR geeft aan dat het drukker wordt op het Veerse meer. Wellicht ook met
watersporters met minder vaarervaring. Let goed op.
De Kruiskwal is ook weer gesignaleerd op verschillende locaties. Hou het in de gaten.

Inzending van R Nagelkerke
Stuk over stroom aan boord van de Dehler club

Meer info? Redactie@jachthavenoranjeplaat.nl

Het bestuur van de WSVA is op zoek naar enkele bestuursleden

Momenteel bestaat het bestuur van de WSVA uit vier leden en dat is
gewoonweg te weinig, er is op dit moment geen bestuurslid die de
bar en de evenement behartigd. Vandaar deze oproep.
Gaat onze haven je aan het hart, vindt je het leuk om te besturen en
te organiseren, ben je graag betrokken bij onze Club?
Geef je op of kom is praten met Ron, Mariëlla, Jos of Michiel

