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1. BBQ weer erg gezellig
Wat was het gezellig vorige week op de BBQ. Vijftig mensen waren erbij en genoten van het
mooie weer (ook al dreigde het onweer), lekkere geroosterde hapjes, een wijntje en het
gezelschap. Ook lichtte de evenementen commissie de sluier wat verder op en vertelde Ludo
hoe de aanstaande Burghsluuse Regatta gevaren moet worden. Daarover straks meer.
De BBQ was ook de primeur om onze eigen movie director Peter van den Berg aan het werk te
zien. Het resultaat kunt u bekijken via
https://www.youtube.com/channel/UCa4eeg3ygcRgEYC9jzwC_Yw
Ook vindt u daar een diashow van foto’s van de openingstocht naar St Annaland.
2. Redactie is al aan de slag
Over een tijdje kunt u nog meer verwachten van Peter van den Berg en de andere leden van de
redactie, Bert Ummelen, Kees Overbeeke en Chris Triemstra. Zij zijn al aan de slag en bekijken
hoe de Torenmeermin er uit kan gaan zien en hoe de website verbeterd kan worden. Ons eigen
filmkanaal zal daaraan gekoppeld worden. Waarschijnlijk komt de vernieuwde Torenmeermin na
de zomer uit.
Wilt u stukjes schrijven voor de Torenmeermin en website, dan is uw bijdrage heel erg welkom.
Stuur ze van de zomer alvast naar de redactie@wsvburghsluis.nl en laat het de redactie ook
weten als u regelmatig wilt schrijven.
3. Hoe zit het nou met die Burghsluuse regatta?
Wie bij de BBQ was, weet al wat meer en is al snode plannen aan het maken. Voor wie er niet bij
was; de regatta gaat niet om de snelheid maar om de slimmigheid. Hoe zit dat dan? Iedereen
kan meedoen; niet alleen motor- en zeilboten, maar bijvoorbeeld ook kano’s. Elke deelnemer
vaart twee rondes en het is de bedoeling dat voor beide rondes dezelfde tijd op de klok wordt
gezet. Dat lijkt makkelijk, maar hoe gaan de wind en stroom uw snelheid beïnvloeden? En blijft u
goed op koers?
We hopen dat u ook meedoet op zaterdag 28 juni om 13.30 uur. De briefing en verdere uitleg
van de spelregels van de regatta is om 11.30 uur In het Oliegeultje. Tot windkracht 5 gaat de
regatta door. U kunt zich tot en met 26 juni aanmelden via havenmeester@wsvburghsluis.nl .
Na de regatta start de Franse avond om 18.30 uur (eigen eten en drinken en CD’s met Franse
chansons meebrengen). U hoort dan ook wie er in de prijzen zijn gevallen. En die prijzen zijn niet
gering. Alleen de prachtige wisselbeker is al zeer de moeite waard. En bovendien …. Iedere
deelnemer zal een een prijs ontvangen.
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4. Ledenpas op havenkantoor af te halen
Tijdens de Algemene Ledenvergadering is het al aangekondigd. Michail Koster biedt leden van
de vereniging en hun partner in het Oliegeultje korting op bepaalde drankjes. Het bestuur stelt
deze geste zeer op prijs. Het gaat om de volgende drankjes: ‘standaard’ koffie en thee, een
pilsje en een glas rode, droge of zoete witte of rosé huiswijn.
De korting geldt alleen voor leden en hun partner, die geen lid hoeft te zijn. Geeft u s.v.p. bij de
bestelling aan dat u lid bent als u gebruik wilt maken van de korting. Omdat Michail en zijn
medewerkers niet alle leden kennen, verzoeken wij u daarbij uw ledenpas te tonen. Deze is
speciaal voor u gemaakt en ligt nu voor u klaar op het havenkantoor. Loop even binnen en de
havenmeester overhandigt hem graag aan u.
Hebt u vragen over het gebruik van de ledenpas, laat dit het bestuur weten via de mail:
secretaris@wsvburghsluis.nl
Overigens hebben wij eerder de ligplaatshouders verzocht de naam van hun boot door te
geven aan de havenmeester. Wilt u deze ook direct op de lijst zetten wanneer u uw ledenpas
ophaalt?
5. Geen BBQ op de steigers – spreek s.v.p. mensen aan als u dit ziet
Het bestuur kreeg bericht dat in het Pinksterweekend een aantal mensen/passanten ’s avonds
een BBQ op de dwarssteiger bij de A-steiger hielden. Dit is uiteraard niet de bedoeling in
verband met de brandveiligheid en overlast voor ligplaatshouders en andere passanten.
Wij verzoeken u mensen aan te spreken en de havenmeester en/of bestuursleden in te lichten als
u daar hulp bij nodig hebt (heeft de havenmeester ’s avonds geen dienst meer, geef het dan
s.v.p. de volgende dag door).

Verzoek om reactie(s)
Als u nog vragen, commentaar of suggesties heeft, laat ons dit weten. U krijgt antwoord van ons
en wij bouwen graag verder met u aan onze vereniging.
Het Bestuur.
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