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nieuwsbrief 

 

 

Beste Leden, 

De najaars-nieuwsbrief ligt alweer voor u, we kijken terug op een rijke zomer. 

Een zomer waarin we warme dagen hebben gehad, in overdaad, een windje zo hier 

en daar en er is wellicht meer water verdampt uit het meer dan er door regen is bij 

gekomen. Tel daarbij op dat we deze zomer uit het dal van Covid-19 zijn geklommen, 

waardoor er weinig tot geen beperkende maatregelen meer van kracht waren. Het 

clubhuis en terras konden daarom gewoon open, de WSVA heeft diverse activiteiten 

weer kunnen organiseren, we vierden het dienstjubileum van Maarten, de jeugdcom-

missie ging met de jonge zeilers op pad... Een beetje van het oude ‘normaal’ zagen 

we terug. Een behoorlijk fijn watersportseizoen mogen we wel stellen.  

Dit seizoen begon vanuit het CJO bestuur met vol vertrouwen in de schoonmaak 

dienstverlener die we hadden gecontracteerd na uitgebreide voorselectie. In de prak-

tijk bleek dit vertrouwen snel te verslijten.. In de aanloop naar de zomer moesten we 

snel schakelen naar een nieuwe partner voor het proper houden van de voorzienin-

gen. Dat is onder tijdsdruk toch gelukt, waardoor we de zomer schoon en representa-

tief zijn doorgekomen. We kregen goede signalen over het geleverde werk en we 

hebben dit natuurlijk ook zelf kunnen vaststellen.……………. 
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https://www.jachthavenoranjeplaat.nl/


U heeft vast ook kennis gemaakt met Aura, onze zomerhavenmeester. Ze was te 

vinden in het kantoor, op de haven, in het clubhuis en in de sanitaire voorzienin-

gen. We kregen van u diverse positieve berichten over haar werk. Inmiddels is zij 

afgezwaaid en danken we haar voor de manier waarop zij invulling heeft gegeven 

aan deze tijdelijke rol, goed werk Aura! Maarten verzet dit werk sinds kort weer 

alleen, helpt u hem alstublieft door het (vernieuwde) jaarformulier tijdig in te stu-

ren? Belangrijk voor de indeling van de winterstallingen en de haven volgend sei-

zoen. Communicatie vanuit de beide besturen heeft dit jaar te kampen met een 

storende situatie tav. E-mails naar Zeelandnet accounts. Diverse berichten kwa-

men massaal retour, we zijn nog steeds met deze provider aan het uitzoeken hoe 

dit op te lossen. Hierdoor zijn helaas aankondigingen van evenementen, leden-

vergadering, etc. soms niet, of niet tijdig aangekomen. We beraden ons op een 

eventueel alternatief voor reguliere e-mail. 

Laten we uitzien naar een lange nazomer, met in de planning de clubwedstrijden 

en mosselavond op 24 sept., een vrijwilligers middag als dank voor de inzet van 

alle vrijwilligers in onze mooie haven. En natuurlijk nog een paar dagen mooi 

weer, voor de meeste schepen de wal op gaan voor onderhoud.  

We verwelkomen u graag weer op de Najaars-ALV binnenkort..  

Met vriendelijke groet namens de besturen,  

 

Erwin Zwolle 

Voorzitter CJO 

http://www.deltamarina.nl/
https://www.facebook.com/groups/931054060356200/


Geachte leden en nieuwe leden, 

  

Net als vorig jaar is het mogelijk om het jaarformulier CJO 
electronisch in te vullen via onderstaand formulier (middels 
smartphone, tablet, PC). Het jaarformulier moet volledig zijn 
ingevuld anders kan het niet in behandeling genomen worden. 

Indien u liever gebruik wilt maken van een hardcopy, dan kunt u 
het jaarformulier onderaan de pagina downloaden en afgeven 
of als bijlage versturen naar de havenmeester. 

Wij verzoeken u om het jaarformulier voor 15 september 
2022 volledig in te vullen en te verzenden. U ontvangt daarna 
een bevestiging van uw opgave. 

Alvast bedankt voor uw hulp. 

Jaarformulier 2023-2024 

Winter is comming 

http://www.dejongsails.nl/
https://www.jachthavenoranjeplaat.nl/jaarformulier
achthavenoranjeplaat.nl/fotoboek


Even voorstellen 

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

Beste clubleden, 

Misschien hadden jullie het al gehoord , ik ga vanaf 

september dit jaar de Nieuwsbrief verzorgen. 

Mijn naam is : Elsbeth Wuis en we liggen met de 

Borndiep op N4. 

Jaren gelden ben ik 6 jaar secretaris van de CJO ge-

weest, en toen ik de noodkreet van onze voorzitter 

Ron hoorde  op de ALV ging het weer kriebelen om 

iets voor de haven te doen. 

Het plan is om deze nieuwsbrief van september nog 

samen met Ron te maken en dan de volgende alleen, 

nu ja, alleen… hoop natuurlijk op stukjes van U al-

len!!! 

Het plan is om 5 keer per jaar te verschijnen, in sep-

tember, november, januari , maart en mei. 



Schoonmaak, een never-ending story 
 
Het is de een zijn hobby, de ander vind het verschrikkelijk, maar een feit is dat het moet ge-
beuren … schoonmaken!  
 
Zo ook op de jachthaven, want wees eerlijk, met zo veel leden en passanten, is een schoon 
toiletgebouw een must.  
 
Het begin van het schoonmaakseizoen verliep helaas niet naar wens. Er waren veel klachten 
en men was over het algemeen ontevreden over het afgeleverde werk. Tot overmaat van 
ramp stopte het schoonmaakbedrijf van de een op de andere dag met zijn werkzaamheden 
en stonden wij voor de grote uitdaging om midden in het seizoen een nieuw schoonmaakbe-
drijf te vinden. Met overal volle agenda’s en personeelstekorten leek het een onbegonnen 
zoektocht.  
 
De redder in nood was echter dichterbij dan we dachten.  
We werden door een van onze leden gewezen op  
https://ash-cleaningservices.nl/ van Chris van Antwerpen.  
Na een prettige kennismaking en een vliegende start in de vorm van een algehele grote 
schoonmaak kunnen wij als bestuur niet anders zeggen dan dat wij dik tevreden zijn. Tevens 
zijn de reacties van onze leden en passanten ook lovend. 
 
We willen Chris en zijn team dan ook heel hartelijk danken voor de flexibiliteit en inzet. 
 

Voor als het écht schoon moet zijn…  

http://www.vandersneppen.nl/
https://ash-cleaningservices.nl
https://ash-cleaningservices.nl/


 

 

• Zaterdag  24 September mosselavond met live muziek 

 

• Zaterdag  24 September Club kampioenschappen 

 

• Vrijwilligers middag,  datum nog niet bekend 

•  

 

Voor alle in & outs van de evenementen  

zal een mail naar de leden  

worden verstuurd 

 

 

 

http://www.inenout.nl/


Z
Zaterdag 24 september  

De mossels worden ook dit jaar weer verzorgd 

door Viskwekerij Neeltje Jans 

 

 

De muziek deze avond wordt verzorgd door 

Klik hier 

https://youtu.be/VtJNwsPSDTI/
https://www.neeltjejansmosselen.nl/
https://www.neeltjejansmosselen.nl/


• Inschrijven via de Website voor vrijdag 23-09-2022 18:00 uur 

• Alle zeilboten open en kajuit 

• Zaterdag 8:30 briefing in het clubhuus, Koffie met een bolus 

• Deelname is gratis! 

• 1é start 10:00 uur 

• Startschip Wilhelmina 

• Lunch op Arneplaat, er wordt gezorgd voor soep&br worst 

• 2é start +/-  13:00 uur 

• Einde wedstrijd 16:00 uur 

• Prijsuitreiking clubhuus 17:00 uur 

• Voor meer informatie kunt u de wedstrijdbepalingen (Nor) 

downloaden. 

https://www.jachthavenoranjeplaat.nl/club-wedstrijden


Groôs is een website vol verhalen voor én  

over trotse Zeeuwen  

https://www.gideonse.nl/
http://www.zuidschor.com/
https://groosopzeeland.nl/
https://groosopzeeland.nl/over-groos/


 

 

Klik op de foto,s 

suppensuppensuppensuppen 

Waarom is suppen leuk? 

Waarom is suppen leuk? 

http://www.jandenooiervof.nl/
https://www.watersportverhuurbedrijfdearne.nl/watersport/
https://varendoejesamen.nl/kenniscentrum/artikel/10suptips
https://www.supaholic.nl/
https://supasup.nl/wat-is-suppen/
https://www.365watersport.nl/waarom-is-suppen-leuk/


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/


Lek geprikt? 

 

Op 27 Juni zagen we tussen de N steiger en de M steiger iets zwemmen. 

Dachten aan er rat maar het was heel richtingloos aan het rondspartelen. 

Enfin, eerst maar eens koffie en met Jan en Gré overlegt wat het zou kunnen zijn. 

Meer dan en uur later zwom het naast de boot. 

Wie schets onze verbazing, het was een egeltje. 

We hebben hem/haar er uitgevist en in de bosjes gezet. 

De garnalen zaten nog tussen de stekeltjes 

 

Eind goed, al goed 

 

 

 



 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 – 
17.00 

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 – 
17.00 

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 

https://www.gideonse.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.zuidschor.com/
https://www.watersportverhuurbedrijfdearne.nl/boot-huren-zeeland/
https://www.josboone.nl/
https://flipperwatersport.nl/
http://www.flipperwatersport.nl


Bestuur WSVA 

Voorzitter Ron Nagtegaal 

Secretaris Mariëlla Buijze 

Penningmeester Jos Hermans 

Jeugd Commissie Vacature 

Algemeen lid Dirk de langen 

Evenementen commissie Vacature 

Aspirant lid( Jeugd commissie) 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 

Voor de evenementen zijn we dringend op zoek naar vrijwilligers die het leuk zouden vinden om mee te helpen 

met het plannen en organiseren van evenementen samen met de twee nu nog overgebleven dames Liesbeth en 

Fieny, ook is er sinds het aftreden van Ad geen vertegenwoordiger vanuit de evenementen in het bestuur, hier 

zouden we ook graag weer iemand voor willen hebben, mocht je zin en wat tijd hebben of mocht je wat meer 

info willen dan kan je een mailtje sturen naar evenementen@jachthavenoranjeplaat.nl 

Het zou zonde zijn als we door het gebrek aan vrijwilligers in de toekomst niks meer zouden kunnen organiseren 

 



https://www.bouwgroep-peters.nl/
http://www.zeelandboten.nl/
https://www.flipperwatersport.nl/


Deze grote Boot was op het Veerse meer vermoedelijk metingen aan 
het doen voor de kabels vanaf de windmolens naar het vaste land 

Is er iemand die hier meer over weet? 

Graag info naar de  redactie@jachthavenoranjeplaat.nl 

 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/nederwiek-1
mailto:redactie@jachthavenoranjeplaat.nl
http://sail4charity.nl/veerse-meer/inschrijven/?fbclid=IwAR1ZoS57QGfh_wHCvs79Kc4Mc7XNF20iJPV1TNT4eWMVPxR5m_ZUox2YtGk


Beste allen, 

 

We hebben afgelopen seizoen 26 jeugd aanmeldingen gehad. We hebben 
mogen genieten van een zwembad dag en 4 mooie vrijdagavonden (1 viel 
af door onweer en regen). Als afsluiting gaan we 18 september nog een 
mooie zaterdag van maken.  

Een paar kinderen konden zeilen in hun eigen optimist, een aantal op een 
Bic en de rest in de oranjeplaten. Het was per vrijdag aankijken wel kind bij 
welke instructeur ingedeeld kon worden, omdat we dit seizoen niet op alle 
vrijdagavonden genoeg instructeurs hadden. Dit is op een goede manier 
gegaan en we konden de kinderen blij maken door ze in te delen bij hun 
vriendjes. De kinderen hebben veel geoefend met bijvoorbeeld overstag 
gaan, gijpen, man overboord manoeuvre, windrichtingen enz. We hebben 
bovenal veel plezier gehad, veel gelachen, fouten gemaakt (want dat 
mocht) en nieuwe vriendjes gemaakt.  

We willen een ieder bedanken die zich heeft ingezet om dit allemaal moge-
lijk te maken. Omdat er een paar instructeurs hebben aangegeven te gaan 
stoppen i.v.m. studeren elders in het land en eindexamen middelbare 
school blijft de vraag om meer hulp staan. We hopen dat het gaat lukken 
zodat we volgend jaar weer een mooie groep kunnen krijgen.  

 

Groetjes van de jeugdcommissie! 







Zondag 21-8-2022 pannenkoeken middag 





De donderdag ploeg aan het 

werk 

 

Het vlot van het havenbootje 

was er zielig aan toe. 

 

Het heeft nu weer een goede 

rand en ligt stevig op zijn plaats 

De foto's zijn door  

Henk van Zweeden  

Gemaakt, die de 

Ploeg coördineert. 

 



 Deze kan tegen een stootje. 

Onervaren schipper? Pas een bootje gekocht? 

Nee absoluut niet, gewoon vrienden onder elkaar op de haven  

die graag eens iemand dollen  



In het hart van Zeeland ligt het Veerse Meer. Ooit een woelige zeearm, nu een wa-
tersportparadijs voor surfers, kanoërs, zeilers, waterskiërs, duikers en vissers. Ge-
zellige plaatsen als Kortgene, Kamperland en Veere liggen aan het meer en zijn een 
bezoek waard. In het Veerse Meer wachten talloze onbewoonde eilandjes om ont-
dekt te worden. Door de ondiepe oevers is het Veerse Meer uitstekend geschikt 
voor gezinnen met kinderen.  

Nieuws Veerse Meer 

https://www.zeeland.com/nl-nl/visit/ontdekken/veerse-meer
https://www.zwdelta.nl/nieuws/gebiedssamenwerking-veerse-meer-leidt-tot-onderling-begrip/?utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20Zuidwestelijke%20Delta%20-%20juli%202022&utm_content=Nieuwsbrief%20Zuidwestelijke%20Delta%20-%20juli%202022+CID_c9c20d5c9d
https://www.zeeland.nl/onderwerpen/ruimte/veerse-meer-gebied/nieuws-veerse-meer


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


 

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

