Watersport vereniging Arnemuiden

Jaargang 40 Mei 2021

nieuwsbrief

Beste leden,
Na een aantal weken koude en harde Noordelijke wind hebben we nu weer wat variabele winden waarbij de Oostelijke
wind de temperatuur weer aangenaam maakt om buiten te zijn. Bijna alle schepen zijn weer te water, gelukkig zonder noemenswaardige problemen door Corona. Met een glad onderwaterschip en een schoon dek gaan we hopelijk weer een goed
seizoen tegemoet. Jammer genoeg gaan de terrassen wel open maar moeten we het waarschijnlijk op de jachthaven nog
even zonder doen.
Ik ben de afgelopen winter op een aantal andere havens geweest maar ik kom steeds tot de conclusie dat we alle redenen
hebben om trots te zijn op onze haven. Natuurlijk zijn er zaken die beter kunnen en daar streven we dan ook naar. De Corona zorgt ervoor dat de watersport weer zeer in trek is en dat is een goede ontwikkeling, ook voor de toekomst van onze haven.
Vrijdagavond 28 mei houden de WSVA en CJO weer een voorjaars-ALV. Ook deze keer zal dit digitaal zijn, op dezelfde manier als de najaars-ALV van vorig jaar. Dat is eigenlijk goed bevallen, we hebben nooit zoveel leden geteld tijdens een ALV.
Afgelopen weekend was ik op de haven en het was alweer een gezellige drukte, je zou bijna vergeten om rekening te houden met de 1,5m afstand en andere Corona maatregelen. Het is nog steeds nodig, dus blijf alert!!
Op de haven zijn een aantal wijzigingen, sinds vorige week hebben we een haven dekkende WiFi, toegankelijk op dezelfde
manier als de WiFi in het Clubhuis. We gaan eerst een testperiode in om te zien hoe de WiFi wordt gebruikt. We willen geen
restricties opleggen aan het gebruik maar zullen meten of de huidige capaciteit toereikend is. De WiFi is succesvol aangelegd samen met de donderdagploeg, de ICT Commissie en de firma SmartConnext.
Binnenkort zullen ook nieuwe toegangshekken worden geplaatst en bij de bestaande hekken wordt een badge lezer, automatische opening en sluiting geïnstalleerd. Verderop in de nieuwsbrief staat hier nog meer informatie over. De havencommissie heeft de mogelijkheden uitgezocht en een voorstel aan het CJO bestuur gedaan. Dat voorstel hebben we overgenomen en wordt nu uitgevoerd.
Er zijn nog meer ontwikkelingen maar ik nodig u uit om de ALV bij te wonen, daar komen al deze punten aan de orde. U
IN
kunt
daar ook uw mening geven en hopelijk ook uw medewerking om onze mooie haven op orde te houden. Zo kunnen we
langzaam de Corona periode hopelijk achter ons laten en genieten van gezelligheid op de haven.
Ik kijk ernaar uit om u weer op de haven te ontmoeten en te mogen verwelkomen tijdens de ALV.
Met vriendelijke groeten,
Wim Goedhart
Voorzitter Coöperatieve Jachthaven Oranjeplaat.

Voorlopige datum Zaterdag 29 Mei
Opening vaar seizoen 2021
We willen de opening vaarseizoen organiseren. I.v.m. Corona
en de nu geldende maatregelen zullen we heel misschien terecht kunnen in de jachtclub Veere op het terras. Overigens
zullen we een alternatief bedenken zoals verzamelen op een
eiland of iets dergelijk, hierbij de Corona maatregelen in acht
nemend natuurlijk als het bij de Jachtclub Veere niet door
kan gaan

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

Toelichting Toegangscontrole systeem t.b.v. poorten jachthaven Oranjeplaat

Beste Leden,
Vorig seizoen zijn er twee hekken geplaatst om de haven beter af te schermen voor onbevoegden. Daarmee is niet de hele haven voldoende afgeschermd maar het heeft ons voldoende informatie gegeven over hoe we de haven met toegangspoorten beter kunnen beveiligen. Voor de plaatsing van de hekken hebben we veel positieve reacties van de leden en
ligplaatshouders gekregen. Het CJO bestuur heeft dan ook besloten om op alle haventoegangen hekken te plaatsen. Deze zijn toegankelijk met badges en voor passanten met codes.
Vanaf 1 mei a.s. is er de mogelijkheid om tijdens de openingstijden van het havenkantoor,
uitgezonderd op donderdag, uw badge op te halen. Meerdere badges per lid zijn mogelijk.
Voor de uitgifte van de badges vragen we een borg van € 25,-- per badge, dit bedrag kan via
de pinautomaat worden voldaan.
Toelichting om de poorten openen/ sluiten
Aan de buitenzijde van de poort bevindt zich een toegangscodepaneel, op het paneel kan
tot en met 1 juli 2021 a.s. de poort worden geopend door het intoetsen van dezelfde cijfercode als die van de toiletten. Leden die al een badge hebben kunnen natuurlijk de badge
aanbieden.
Na de code te hebben ingetoetst of de badge aan te bieden, zal de poort automatisch openen en na passage zal de poort automatisch sluiten en vergrendelen.
Bij het verlaten van de haven bevindt zich enkele meters voor de poort een rode drukknop,
indien deze kortstondig wordt ingedrukt opent de poort, deze zal vervolgens na enige tijd
automatisch terug gesloten en vergrendeld worden.
Na het verstrijken van de vermelde datum van 1 juli 2021, kan de poort enkel met uw badge
worden geopend, indien u nog geen badge heeft moet u deze eerst bij de havenmeester
aankopen tegen betaling van een borg per badge.

We hopen u hiermede voldoende te hebben toegelicht en met het plaatsen van de hekken
de haven nog veiliger te hebben gemaakt.

Vanaf 1 Mei verkrijgbaar bij de
havenmeester
Badges voor toegang tot de
haven

Voorlopig max twee per ligplaatshouder
Alleen persoonlijk af te halen i.v.m. registratie

Borg 25.00 per badge

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

08.00 – 12.00 en 13.00 –
17.00

zaterdag en zondag

mei

maandag t/m vrijdag
zaterdag
zondag

10.00 – 12.00
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 –
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

Nu ook in het clubhuis

Na de Corona een keertje bardienst draaien??

STAY SAFE

JEUGD JEUGD JEUGD JEUGD JEUGD JEUGD JEUGD JEUGD JEUGD JEUGD

Alle onderstaande data en plannen zijn geheel afhankelijk van de door de regering geldende Corona maatregelen van dat moment, en kunnen dus gewijzigd of afgezegd worden. Maar

De jeugdzeil data voor 2021
Zondag 13 juni 2021. (zwembad les)
Vrijdag 18 & 25 juni.

Vrijdag 2, 9, 16 juli.
We starten op de vrijdag avonden om 1830hr en stoppen om 2045hr.
Na de zomervakantie gaan we ivm met het sneller donker worden van
de avonden op de zondag middagen zeilen.
Zondag 5, 12, 19 september 2021.
We starten op de zondag middagen om 1300hr en stoppen om 1530hr.
Eind maart 2021 zetten we onderin op het jeugdzeil deel van de WSVA webpagina de inschrijfformulieren weer klaar voor jullie.

Het Instagram account van WSVA Jeugdzeilen is.
#wsvarnemuiden

Vrijdag avond 28-Mei
Online alv WSVA&CJO

Aanvang 19:30 uur
De uitnodiging en de stukken worden binnenkort
via de email naar de leden verzonden

Ingezonden door de leden

Redactie@jachthavenoranjeplaat.nl

De boekenkast is weer buitengezet onder het terras, neem mee,

Lees, ruil, vul aan, in ieder geval veel leesplezier toegewenst

Het bestuur van de CJO is op zoek naar enkele bestuursleden
In 2021 treden twee bestuursleden van de CJO af, dit zijn in het voorjaar algemeen lid Bertus luitwieler en met de najaars ALV onze voorzitter Wim Goedhart, beide zijn helaas niet meer herkiesbaan.
Het bestuur zoekt dus een nieuw lid en een nieuwe voorzitter voor
de CJO.

Mocht je interesse hebben of meer informatie willen over een van
deze functies neem dan contact op met het bestuur of meld je aan
via de havenmeester
Mocht je iemand voor willen dragen als voorzitter of ken je iemand
met de juiste kwaliteiten dan horen wij dit ook graag natuurlijk

R.I.P. Brownie

Jaren geleden komen aanwaaien en altijd trouw gebleven dankzij de zorg van
velen, we weten het niet zeker maar
schatten haar leeftijd op 15 jaar

Sinds vorige week heeft heel de haven WI-Fi .

Van de

w.s.v.a

Vandaag is het 28 April dus het vaarseizoen gaat weer beginnen al zou je qua weer de laatste
weken daar nog niet echt aan denken het is gewoon nog koud ondanks dat het zonnetje schijnt
Wat de vereniging betreft ligt alles helaas al vanaf het najaar stil i.v.m. de Corona maatregelen.
Op dit moment zijn we aan het kijken wat de versoepeling voor ons betekent als club en of we
misschien ook ons terras weer open mogen stellen van 12:00 to 18:00 uur, dit zou in ieder geval
wel weer tijd worden, de meeste voorraad die we hebben kan nog even mee maar er zijn toch
wel wat drankjes die aardig aan de datum gaan geraken, en eerlijk is eerlijk we missen het wel
Niet meer even naar het clubhuis voor een praatje en een drankje, niet meer op de hoogte zijn
van wat er reilt en zeilt op de haven en zekers missen we de gezelligheid en de evenementen
die we anders hebben. Laten we hopen dat we zo langzamerhand de goede kant op gaan en er
meer versoepelingen komen. Wij zullen zorgen dat we er klaar voor zijn in ieder geval, het
clubhuis is schoon en het terras gaan we binnenkort klaar zetten voor onze gasten, ondertussen
hebben we de boekenkast weer buiten geplaats zodat er weer gelezen kan worden, hebben we
de voorraad Krabben hengels voor de kids weer aangevuld en zijn we heel voorzichtig al het
een en ander aan het plannen om weer te kunnen organiseren, en goed nieuws wat betreft de
barbezetting in Juli en Augustus, onze zomerhavenmeester Bianca Goeree zal er zijn voor de haven en de bar van het clubhuis.
Namens de vereniging iedereen een goed vaarseizoen toegewenst en hopelijk tot snel in het
clubhuis.

Ron Nagtegaal

