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nieuwsbrief 

 

 

Beste Leden,  

 

Tjokvol, afgeladen staat onze parking momenteel, dat zal u ook opgevallen zijn. Rijen met boten, slechts  een 

klein deel overwintert in het water. Voor alle aanvragen was er gelukkig plek op de wal voor het winterklus-

werk. Al dan niet geliefd, onderhoud moet gebeuren om het nieuwe seizoen gepoetst en fris te kunnen star-

ten. Dat het tot nu toe een zachte winter is zullen velen waarderen met de schraper of schuurpapieren in de 

hand. De afwezige strenge kou maakt het klussen aan toch net wat aangenamer.  

De dagen lengen alweer, wat betekent dat het voorjaar over een tijdje er toch echt aankomt en dat is voor mij, 

altijd een fijn vooruitzicht.  

2022 lieten we achter ons met een behoorlijk goed seizoen om op terug te kijken, voor de CJO hebben we de 

jaarcijfers in de maak om ook het jaar financieel af te kunnen ronden. De renovatie van de havenwoning na-

dert nu dan toch voltooiing. Er was veel onderhoud te doen en gaandeweg kwamen we meer punten tegen die 

voor verhuur aandacht vergen. Van het kantoor scheiden van de verwarming, nuts-aansluiting, internet, huis-

nummer etc. We hebben contacten met kandidaat-bewoners en richten ons op verhuur vanaf het tweede 

kwartaal dit jaar. 

Het uiteindelijk zo goed verlopen van de schoonmaak van onze voorzieningen kwam abrupt tot een einde toen 

de dienstverlener de bedrijfsactiviteiten beëindigde. Een tegenvaller na een rommelige start in 2022. Hoewel 

het contract netjes gefaseerd is gestopt moesten we voor 2023 wéér op zoek naar een alternatief en die heb-

ben we inmiddels gevonden. We verwachten een soepele start van het seizoen met frisse sanitaire faciliteiten.  

Zoals op de ALV aangekondigd zetten we de introductie van CAPPIE door, de mobiele App van E-Captain die 

ons in staat stelt directer berichten te sturen naar u, informatie te delen en interactiever met aanmeldingen 

voor activiteiten en evenementen om te gaan. Het wordt mogelijk om gemakkelijk een lege box te melden bij 

overnachting in een andere haven zodat de havenmeester passanten optimaler kan bedienen en we hopen de 

e-mail verstoringen zoals we die rondom ALV’s hebben ervaren (vnl. Zeelandnet gebruikers) hiermee te kun-

nen opvangen. Ook zullen we spontane vrijwilligers-klussen hiermee kunnen organiseren, afgelopen jaar was 

reactie op dit soort initiatieven erg goed. (vuil prikken, wilgentakkenrand aanleg etc.)  

De eerste clubhuisactiviteiten georganiseerd door WSVA zijn in dit jaar alweer geweest en de agenda vult zich 

met nieuwe plannen voor het seizoen. Een voorwoord en in dit geval deels ook terugblik vangt nooit alles wat 

er gepasseerd is en gaat plaatsvinden, wel alvast weer aan de leden die zich vrijwillig in willen zetten voor onze 

mooie haven.  

Als we allemaal in het voorjaar een zonnedansje doen zou het best wel eens extra mooi vaar-jaar kunnen wor-

den.., tot binnenkort in de haven of op het water! 

Met vriendelijke groet, 

Erwin Zwolle 

Voorzitter CJO 

https://www.jachthavenoranjeplaat.nl/


Rijkswaterstaat wijzigt vanaf dit najaar 
twintig marifoonkanalen 

https://varendoejesamen.nl/storage/app/media/Nieuws/marifoon-kanaal-wijzigingen-2022-varendoejesamen.jpg


Op 20 november werd de WSVA &CJO Najaars ALV gehouden. Ook deze keer gedeelte live in het 
clubhuis en de optie om via een computer in te loggen via ALV-online 
 
Gezellig, dat er een groep van ongeveer 30 bekende gezichten aanwezig was in het clubhuis. Dat is 
toch wel de opzet voor een ALV.  
  
Zoals we gewend zijn, werd de WSVA agenda vlot doorlopen. Er werd wat langer stil gestaan bij de 
plannen om de speeltuin te verplaatsen en daardoor het terras te vergroten. Als verrassing werd er 
een extra WSVA stemming ingezet. Daar reageerde de Secretaris CJO wellicht wat streng op. Maar 
dat mocht de pret niet drukken. Deze stemming wordt waarschijnlijk officieel geagendeerd in de Voor-
jaars ALV.  
 
 De agenda van de CJO had wat meer agendapunten. Ook hier werd vrij soepel doorheen gegaan. 
Online was er bij de CJO vergadering een knipperend scherm te zien. Sommige leden gaven aan dat 
het zo niet te volgen was. Soms in wat erg harde bewoording. 
 
Het was frustrerend voor het bestuur dat de ALV online niet werkte zoals verwacht. Vooraf is de ALV-
online uitvoerig in het clubhuis getest. Toen verliep dit probleemloos. Contact is gelegd met de leve-
rancier om dit in te toekomst te voorkomen.  
 
Er waren verschillende stemrondes. De secretaris zal de schriftelijke stemmen moet vergelijken met 
de online uitgebrachte stemmen en die weer vergelijken met de aanwezige leden. Dit om de dubbele 
stemmen er uit te halen en te zorgen dan een WSVA lid niet per ongeluk op CJO zaken heeft ge-
stemd. Het ziet er wel naar uit dat het benodigde quotum voor een geldige stemming is behaald.  
 
Op de dag van de ALV had WSVA totaal 592 leden.  Slechts 14% van deze leden heeft uiteindelijk 
een stem uitgebracht. Dat is een teleurstellend resultaat voor de tijd die de beide besturen er heeft 
ingestopt. Alle ideeën zijn welkom om de response te kunnen verhogen.  
 
 Alle vrijwilligers op de jachthaven werden bedankt voor hun inzet. Zonder vrijwilligers is er geen 
mooie vereniging zoals de onze. Ook deze keer werden Bestuursleden gevraagd om de continuïteit 
van beide besturen te garanderen.  
 
Deze ALV duurde weer wat langer. Er werden serieuze vragen gesteld en er was volop discussie. 
Maar er werd ook genoeg gelachen. 
 
Nogmaals Iedereen bedankt voor de bijdrage aan deze Najaars ALV.  
 
secretaris CJO 

http://www.deltamarina.nl/


  

Voorzitter Ron Nagtegaal 

Secretaris Mariëlla Buijze 

Penningmeester Jos Hermans 

Jeugd Commissie Rosemarie Semeleer 

Algemeen lid Dirk de langen 

Evenementen commissie Ronald Passchier, Frits & Helena 

Messie en Liesbeth Dijkstra 

Redactie  Elsbeth Wuis 

Bar commissie Erik de Lange 

Aspirant lid Vacature 

Voorzitter Erwin Zwolle 

Secretaris Paul Burger 

Penningmeester Mayke van der Kamp 

Havencommissaris Marcus Klijn 

WSVA vertegenwoordiging Ron Nagtegaal 

Algemeen lid vacature 

Algemeen lid vacature 

 



Vanaf 1 januari 2022 zijn wij gevestigd in ons nieuwe pand op het volgende adres: 
  
Oude Moerstraatsebaan 41    4614 RN Bergen op Zoom 

http://www.vandersneppen.nl/


Even een verslag over mijn bezoek aan de firma DE JONG SAILS 

Bij een lekker kopje koffie raken we niet uitgepraat over boten, zeilen en alles wat daar mee 

samenhangt. 

Ze maken daar, al jaren, zie bijgevoegd stuk, jachtzeilen. 

Ook Buiskappen en kuiptenten, stuurwielhoezen etc. 

Meestal wordt hier sumbrella stof voor gebruikt dat kan goed tegen zon en weer en wind. 

Voor wintertenten gebruiken ze vaak het lichtere Dracon als stof. 

Ook gaan ze al jaren , meer dan 30, naar Düsseldorf bootshow en andere beurzen in Duits-

land. 

Wat mij niet bekend was, was dat u ook heel goed bij hen terecht kunt voor uitneembare 

wanden die u in de tuin op uw veranda kunt plaatsen. 

Op een van de foto's ziet u onze wintertent door hen keurig op maat gemaakt, we hebben 

hem al meer dan 10 jaar!! 



http://www.dejongsails.nl/




Volg ons op 

PRIJSPUZZEL NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2022 

 

Beste Leden, 

Er waren 8 inzendingen, best een goed begin voor de eerste keer! 

De allerbeste, en bijna helemaal goed was van: 

WILLY VAN HOORN 

Zij krijgt de nautische keukendoek, aangeschaft bij onze adverteerder DE NOOYER. 

Willy, bij deze gefeliciteerd, je prijs komt eraan. 

Voor iedereen nog even de goede oplossing, zoals ik hem had bedacht: 

 

1: Scandinavische donderdagploeger  --v Zweden 

2: Zingende voorzitter                         --Ron 

3: Blij bootje                                       --Optimist 

4: Belangrijke plaats                           --Arnemuiden 

5: Voorzitter uit Overijssel                 --Zwolle 

6: voorzeil                                           --Fok 

7: eiland dat op de haven let               --Goeree 

8: peilstok                                           --Slagaard  

9: probleem artikel op boten               --Accu 

10: een hoek om te stelen                   -- Pikhaak 

11.gewenste duw                                 -- Stootwil 

 

En wat we natuurlijk niet hebben bij de donderdagploeg: 

 

Een Dommekracht 

https://www.facebook.com/groups/931054060356200/


KLASSIEKE BOTEN IN DEN HELDER 

Het weekend van 11,12,13 november 2022 zijn we met 

Willy en Henk van Hoorn naar den Helder geweest om 

naar de schepen uit vroeger tijd te gaan kijken. 

Prachtig wat daar allemaal op het om het Willemsdok 

was verzameld. 

Zeker een aanrader voor iedereen om dit jaar te gaan 

kijken! 

Hierbij een paar foto's door Willy en Piet gemaakt. 





                                                   Van de Donderdagploeg 
 
Namens alle leden van de Donderdagploeg wens ik U alleen een gelukkig 2023. 
Dat we dit jaar met zijn allen in vrede en vrijheid door mogen komen. 
Maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland baren mij zorgen op dit gebied. 
Genoeg hierover nu. 
Voor degene die het nog niet weten (of pas in onze haven liggen) wat is de Donderdagploeg. 
De Donderdagploeg is ongeveer 20 a 25 jaar geleden ontstaan uit een groep enthousiaste pensiona-
do’s. 
Die waren dusdanig met het reilen en zeilen van de haven begaan dat ze vonden dat ze 
best tijd hadden om wat klussen op de haven te doen. 
Deze ploeg is in de loop van jaren geëvolueerd naar een volwaardig vakkundig onderhoud team. 
Dat 90% van het onderhoud op de haven doet en zo op deze manier enorm kosten besparend 
werkt. 
Wat dan weer terug te vinden is op de balans van de penningmeesteres. 
Wat op zijn beurt weer positief doorwerkt in de lage liggelden die wij hier in de haven betalen. 
De prijs-kwaliteitverhouding van onze mooie haven steekt bijzonder gunstig af tegenover 
Zusterverenigingen. 
Dit hebben we kunnen realiseren door goed besturen door de verschillende besturen 
in het verleden. 
In combinatie met de tomeloze inzet van de Donderdagploeg. 
Enkele zaken die ook dit jaar gerealiseerd zijn of uitgevoerd: 
Schoonmaken (ontdoen van bladeren parkeerterrein achterzijde clubgebouw) en terugsnoeien 
bebossing. 
Na lopen van alle electrakasten op de steigers (door elektriciens binnen de ploeg). 
Controleren en waar nodig egaliseren van tegelpaden. 
In het najaar wekelijks bladblazen zolang nodig (geeft een opgeruimde haven). 
Assisteren bij de renovatie van de oude woning van Maarten (o.a. verwijderen radiatoren, 
verwijderen oude stuclaag in gang, controle van de technische installatie enz. enz.). 
Het verwijderen van dode en zieke bomen of overhangende takken die een gevaar voor de 
gebruikers van de haven zijn. 
En een jaarlijks terug kerende klus: het verwijderen van drinkwater slangen en aftappen van de lei-
dingen. 
Ik weet zeker dat we nog meer zaken gerealiseerd hebben maar alles vermelden zou te ver voeren. 
Werken in de D ploeg is leuk, ontspannen en nuttig. 
Door de goede sfeer onderling (je krijgt op gezette tijden een beurt, en als je privé een vraag heb 
krijg je net zoveel verschillende oplossingen/antwoorden van leden zoveel er die dag aanwezig 
zijn), en ben je dus niks opgeschoten. 
Ook helpen leden andere leden met het oplossen van technische problemen aan de boten. 
Belangrijkste oorzaak dat werken in de Donderdagploeg niet!!!als werken voelt is het feit dat er 
veel gelachen wordt. 
Denk je na dit alles gelezen te hebben, Dit lijkt me wat”, kom eens langs op donderdag. 
Om lekker in de Donderdag mee te kunnen draaien moet je 3 zaken hebben/kunnen. 
                                                  1: Humor. 
                                                  2: Geen lange tenen hebben. 
                                                  3: En je EGO thuislaten 
Wanneer je dit allemaal hebt/kan dan staat je een leuke dag invulling te wachten. 
Je bent welkom. 
Op dit moment hebben we 22 leden, niet iederéén kan iedere donderdag (dat hoeft ook niet 
het is tenslotte vrijwillig), maar gemiddeld zijn er iedere donderdag 16 leden present. 
Misschien tot ziens. 
 
Henk v. Zweden vertegenwoordiger/coördinator van de Donderdagploeg. 





KENNISMAKEN MET…………….Vrouwe Cornelia 

 

Beste clubleden, 

 

“Willen jullie als nieuwe schippers in de haven een stukje schrijven voor de nieuws-

brief”, vroeg Elsbeth ons als kersverse hoofdredacteur. Nu genieten we al sinds zo-

mer 2020 van onze prachtige ‘Vrouwe Cornelia’, maar toch zijn we natuurlijk nog een 

beetje nieuw, enne…. zoetwatermatrozen ook nog wel. 

We hebben onze Huitema Zeeschouw (Werf De Plaete, 1978) gekocht van een be-

kende op de haven: Cees Groeneveld. Na 35 jaar zeer zorgvuldig onderhoud moch-

ten wij voor die hele mooie boot gaan zorgen aan steiger M1a. Al ging Cees niet di-

rect overstag of de koop door zou gaan hoor. Hij hield het een beetje spannend en 

het is begrijpelijk dat het moeilijk is om het roer uit handen te geven na zo’n lange 

tijd. Wij zouden er nu al moeite mee hebben, want binnen de kortste keren ben je 

volledig verknocht aan je eigen boot! Het is ook een plaatje en dat proberen we zeker 

zo te houden. Een prachtig met grenen afgetimmerde kajuit, tiptop onderhoud van 

zowel het schip en het zeilgerei, alsook het Peugeot Indenor DTP40 dieseltje. 

Het onderhoud en het varen doen we met super veel plezier. Echt, pure ontspanning 

en de beste investering ooit tegenover alle dagelijkse druktes! Thuis zeggen ze wel-

eens met een knipoog tegen de schipper: “Van wie houd je nu eigenlijk het meest?

…”, of: “die boot, ja die mag alles kosten!”. Natuurlijk volstrekt onherkenbaar voor ie-

dereen die dit leest. 

Wie zijn we eigenlijk? Gijsbrecht (44 jaar. De schipper en zijn schip zijn van hetzelfde 

jaar van tewaterlating  ) en Jessica (43) Gunter-Moerdijk uit ’t Nieuwe Durp, op 10 

minuten rijden van de leukste haven van onze waterrijke provincie. We zijn een ge-

lukkig Zeeuws gezinnetje met vier kids in de leeftijd van 8 tot 17 jaar. De oudste zoon 

en jongste dochter vinden de boot maar zozo, maar de oudste dochter en jongste 

zoon vinden het geweldig om op het water te zijn. Lekker relaxen, suppen, zwem-

men, krabben vangen, BBQ-en, een ijsje in Veere, of een cocktail bij het Fletcher ha-

len, etc. etc. Vrienden en bekenden mee, genieten op en rond de eilanden van het 

mooie meer, een nachtje over en een enkele keer met een zeilmaatje richting de 

Oosterschelde.  

Cees heeft bij de verkoop beloofd dat hij ons wel een beetje op weg wilde helpen. 

Nou, dat heeft hij waargemaakt ook, alle lof! Ook havenmeester Maarten, de donder-

dagploeg en alle andere schippers aan onze steiger en op de hele haven die ons 

wegwijs maakten zijn we dankbaar. Het is best even wennen en we moeten veel le-

ren, maar dat vinden we ook weer reuze interessant. Intussen kunnen we al een 

beetje manoeuvreren, zeilen met die prachtige bruine zeilen op en natuurlijk een heel 

scala scheepstuigbenamingen opdreunen… 





Jessica was het varen wel gewend, want haar vader ligt al sinds 2000 in de haven. 
Eerst met de White Dolphin aan dezelfde steiger dan wij en de laatste jaren met de 
Gloria tegenover het restaurant. Aanleggen, springetje leggen enzo kende voor Jes-
sica dus geen geheimen. Zeilen doet Gijsbrecht vooral met een paar zeilmaatjes en 
is daar intussen helemaal weg van. Naast de ervaren zeerob Cees Groeneveld helpt 
Philip de Vree (griffier van de gemeente Borsele waar Gijsbrecht al jarenlang raadslid 
is voor de SGP-ChristenUnie) met 50 jaar zeilervaring ons op weg. Ook broer An-
dries – die nog bij de Marine is geweest zoals hij zelf altijd trots zegt – gaat op zo-
meravonden regelmatig mee om een zeiltje te hijsen! Dat levert soms prachtige 
plaatjes op die andere schippers maken van onze zeeschouw. De Vrouwe Cornelia 
bij zonsondergang met Veere op de achtergrond bijvoorbeeld, of voor de Zeeland-
brug, waarbij de fotograaf op Facebook postte: “Alsof we in een Hollandse meester 
voeren”. Of je dan niet trots bent!  

Aan de mast in de kajuit vaart overgrootvader Adriaan Heijboer (1859-1953) altijd 

mee. Via die roots zit er blijkbaar toch schippersbloed in de huidige schipper, want 

de schippersfamilie Heijboer voer jaren geleden met hun tjalk ook over het Veerse 

Gat en de Zandkreek. Het huisje op de dijk bij het haventje van Geersdijk werd zelfs 

nog bewoond door tante Kee, die er als havenmeesteres een borrel schonk aan 

schippers en de vrachten van en naar het ‘peeland’ afhandelde. 

Tussen het varen en klussen op de haven door werken we allebei ook nog. Jessica 

is al jarenlang dierenartsassistente in ’s-Gravenpolder bij Dier&Arts. Gijsbrecht 

werkt bij Yara Sluiskil en is daar als management lid verantwoordelijk voor over-

heidsrelaties en publieke zaken. Daarnaast al jaren voorzitter van de Nederlandse 

Uienhandel, een beetje uit de hand gelopen bijbaantje. Samen met de politiek bete-

kent dat vaak passen en meten in de agenda. Er komt nogal wat af op de landbouw 

en industrie en in de politiek speelt ook altijd het nodige. Op een zeeschouw op het 

water (of onder je boot zoals de laatste weken) je hoofd leeg maken is dan heerlijk! 

Om op het werk ook nog een beetje te genieten heeft Gijsbrecht twee grote canvas-

doeken ter grote van een kamerdeur opgehangen op zijn kantoor, al zeilend natuur-

lijk! Jessica laat volgers op Insta vooral meegenieten. 

Kortom, we genieten met volle teugen, al zijn wel een klein beetje eigenheimers. 

Dat laatste neemt niet weg dat we het stikke hezellug vinden op de haven. We zien 

nu alweer uit naar het nieuwe vaarseizoen, het vierde alweer!  

Altijd welkom aan boord om een schippersbittertje te drinken of te genieten van een 

heerlijke sigaar (ja, dat kistje sigaren is wel iets wat ook echt bij de boot hoort. “Een 

tevreden roker…”, zullen we maar zeggen) 

We hopen nog jaren samen met iedereen te mogen genieten en delen wat foto’s om 
alle clubleden alvast lekker te maken voor het aankomend voorjaar! 





Voor alle in & outs van de evenementen  

zal een mail naar de leden  

worden verstuurd 

                

 

 8 April                  Paaseieren rapen Jeugd 

 

 N.T.B.                   Nieuwe leden middag 

 

 15 April                Opening Vaarseizoen 

 

 22April                 Whisky & Wijn proef avond 

 

 6 Mei                   Haringvreter race 

 

 27 Mei                 Jubileum 50 jaar jachthaven Oranjeplaat 

 

 17 Juni                 12 uurs van het Veerse Meer 

 

 23 September     Mosselavond & Clubkampioenschap 

Evenementen 2023 

https://www.gideonse.nl/


De CJO zoekt een aantal  leden die het een uitdaging zouden vinden om  samen 

met de havencommissaris  en de havenmeester plaats te nemen in het bestuur van 

de havencommissie. 

Wegens verschillende omstandigheden zijn er enkele leden gestopt en is er nu plek 

voor vernieuwing binnen deze commissie 

 De havencommissie  beheert de technische en uitvoerende kant van de haven en 

rapporteert aan de CJO en stuurt de donderdag ploeg aan.  

één keer per maand is er een vergadering van de havencommissie in het clubhuis 

van de WSVA, waar de lopende en komende zaken besproken worden wat betreft 

het reilen en zeilen op en rondt de jachthaven. 

Heb je wat tijd over en lijkt het je een leuke uitdaging of zie je het wel zitten om 

ons te kom en versterken dan horen wij dat graag  en  zien we je reactie tegemoet  

via  het mail adres : havencommissaris@jachthavenoranjeplaat.nl of  havenmees-

ter@jachthavenoranjeplaat.nl 

 

 



 

Klik op het artikel 

http://www.zuidschor.com/
https://krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1971-06-28/edition/null/page/1?query=opening%20jachthaven%20oranjeplaat&period=1971&sort=relevance
https://www.josboone.nl/


Uitbreidingsplannen van Belzen 

Hierbij het kaartje zoals bij de Gemeente Middelburg is goedgekeurd. 

Er wordt voornamelijk in de hoek naast de verhuurhaven gebaggerd. 

Als onze informatie klopt komt er wat surf, sub en optimisten gebruik. 

https://www.gideonse.nl/


Middelburg, 18.1.23 

Redder in nood.. 

Op donderdag 7.10.21. was ik aan boord van mijn zeilboot Private Dancer in de haven aan 

boord wezen klussen. Bij het verlaten van de boot c.q. afstappen via de voorpreekstoel, 

hoorde ik een zachte plons. Ik dacht, dat is niet goed. Of het is mijn sleutelbos, of mijn tele-

foon. Trouwens wat is er erger. Bij controle van mijn zakken, bleek het mijn telefoon te zijn. 

Aangezien het al oktober was, trok het me niet aan om overboord te duiken en hem even op 

te pikken, als het je al lukt. om de bodem te halen. Met zwemvliezen en duikbril is het me in 

het verleden wel eens gelukt. Maar dan wel in de zomer met goeie watertemperatuur. Daar 

was nu geen sprake van. Heb nog even met een zware magneet geprobeerd, maar bij een 

telefoon lukt je dat niet. Zit blijkbaar te weinig metaal in. Met een sleutelbos lukt  dat wel. 

Wou die telefoon toch wel terug vanwege de chip, die erin zat. 

Toen ik de N- steiger af liep, kwam ik langs de “Jack in the box”, waar Hilde aan boord zat. 

Van haar kreeg ik een goeie tip. Ze wist me te vertellen, dat Henk van Zweden een duiker 

was en wel vaker dit soort klussen deed. Ik naar het clubgebouw, waar de donderdagploeg 

zat te eten. Ook Henk was aanwezig. Mijn vraag of hij mijn telefoon op kon duiken, werd snel 

beantwoord. Ik had geluk, want hij had zijn duikuitrusting in de auto liggen. Na het eten zou 

hij wel even langskomen. Zo gezegd zo gedaan. Rond eenen verscheen Henk (in duikuitrus-

ting) op de steiger. Binnen een mum van tijd had hij de telefoon gevonden en liet deze triom-

fantelijk zien. (zie foto). De telefoon deed het uiteraard niet meer na een aantal uren in het 

water gelegen te hebben. Maar de chip had ik uiteraard terug. Bij het installeren van de 

nieuwe telefoon is die waarschijnlijk nog gebruikt. Ik was nauwelijks wat kwijt aan data en 

bestanden. 

Dus mocht er bij u ook wat overboord gevallen zijn, wat u graag weer terug wilt hebben, bel 

Henk.  Ik ga het telefoonnummer er niet bij zetten, want waarschijnlijk mag dat niet vanwege 

privacy toestanden en zal  Henk dat misschien ook niet op prijs stellen. In ieder geval nog-

maals bedankt Henk. 

Bertus Luitwieler 



Welkom bij 

ons restaurant 

https://www.restaurantoranjeplaat.nl/ 

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 restau-
rant 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. 

http://www.restaurantoranjeplaat.nl/
https://www.restaurantoranjeplaat.nl/
https://www.restaurantoranjeplaat.nl/


 Openingstijden Havenkantoor 

Attentie: Het havenkantoor is weer volgens het onderstaande schema opengesteld. Tijdens 
het paas-, hemelvaart- en pinksterweekend is het kantoor de gehele dag open. 

Maand Weekdagen Tijden 

januari en februari maandag t/m vrijdag 10.00 – 12.00 

maart en april maandag t/m vrijdag 

zaterdag en zondag 

08.00 – 12.00 en 13.00 – 
17.00 

10.00 – 12.00 

mei maandag t/m vrijdag 

zaterdag  

zondag 

08.00 – 12.00 en 13.00 – 
17.00 

09.00 – 12.00  

13.00 – 17.00 

juni maandag t/m zondag 08.00 – 12.00 en 13.00 – 

juli en augustus maandag 

dinsdag 

woensdag t/m zondag 

08.00 – 21.00 

08.00 – 18.00 

08.00 – 21.00 

september maandag t/m vrijdag 

zaterdag en zondag 

08.00 – 12.00 en 13.00 – 
17.00  

09.00 – 12.00 en 13.00 – 
17.00 

oktober maandag t/m vrijdag 

zaterdag 

zondag 

08.00 – 12.00 en 13.00 – 
17.00 
gesloten 

09.00 – 12.00 en 13.00 – 

november maandag t/m vrijdag  

zaterdag en zondag 

09.00 – 12.00 

gesloten 

december maandag t/m vrijdag 

zaterdag en zondag 

10.00 – 12.00 

gesloten 

http://www.inenout.nl/


  

http://www.zuidschor.com/
https://flipperwatersport.nl/
http://www.flipperwatersport.nl
https://www.flipperwatersport.nl/


          

 

Het clubhuis van de WSVA is in de  

wintermaanden  op zondagmiddag  

open vanaf 15.00 uur tot 18.00 uur 

andere openingstijden zoals b.v. 

 vrijdag of zaterdag avond zijn op 

 initiatief van vrijwilligers  

Het clubhuis van de WSVA draait op vrijwilligers,  op onze facebook pagina en op de website van jachthaven 

oranjeplaat is een Excel lijst waar je op kan geven wanner je bardienst zou willen draaien. 

Ook in het clubhuis is er een mogelijkheid om je op te geven voor bardienst. Schroom je niet en geef je op voor 

een bardienst in ons gezellige clubhuis, indien gewenst zijn er vrijwilligers aanwezig die je de eerste keer weg-

wijs zullen maken. 

Wat is er nu leuker dan een middagje of avondje bardienst te draaien en zo wat meer leden te ontmoeten en 

bijgepraat worden in het reilen en zeilen van onze haven. Of gewoon vanachter de bar luisteren naar de waar-

gebeurde (sterke) verhalen die onze leden  met elkaar delen . m.a.w. geef je op voor een keertje bardienst zo-

dat niet elke week dezelfde mensen de bar open moeten houden. 

Bardienst: 
Leden die zich aan willen melden voor de bardienst  

kunnen dat via bovenstaande link doen:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H6oGNiKWab_Cc7LY3STsJqdaUkWxyiXZUTIzuPyXLLE/edit#gid=1685100497


http://www.zeelandboten.nl/
https://www.watersportverhuurbedrijfdearne.nl/boot-huren-zeeland/


https://www.watersportverhuurbedrijfdearne.nl/
https://bouwburodevisser2.webnode.com/


 

https://www.bootaanboot.nl/
http://www.watersportalmanak.nl/

