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WATERSPORTVERENIGING “DE SCHELDE”.  

OPGERICHT 20 DECEMBER 1934. 

 

Correspondentie:    WV De Schelde 

    Postbus 523 

      4600 AM Bergen op Zoom 

 

Hoofdlocatie:      Vermuidenweg 6   

(havenkantoor)      4612 PK Bergen op Zoom 

1536(voet/fiets)     Tel:   0164-237472 

1538(hijsplateau)               www.wvdeschelde.nl 

Havenmeester:     Corné Luijkx 

     E-mail:  havenmeester@wvdeschelde.nl 

 

Jeugdlocatie:     Calandweg 34 (fictief adres) 

“Aan Lager Wal”     4612 PG Bergen op Zoom 

            Tel.:   0164-263465 

 

ING:       IBAN: NL88 INGB 0001 0779 49 

           

Samenstelling van het bestuur: 

 

G.W. Aertssen (Bram)   Lievevrouwestraat 13 

Voorzitter      4611 JH Bergen op Zoom 

Gsm: 06-50518135 

                  E-mail:  voorzitter@wvdeschelde.nl 

 

A. de Valk (Aart)      

Secretaris      

      E-mail:  secretaris@wvdeschelde.nl 

 

      

R. van Egeraat (Ronald)    

VZ jeugdcommissie     

   E-mail:  vzjeugd@wvdeschelde.nl 

 

  

H. Nijssen (Hans)        

Penningmeester   

   E-mail:   penningmeester@wvdeschelde.nl   
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A. Fiktorie (Annemiek)        

2e Penningmeester   

   E-mail:  penningmeesterwvdeschelde@gmail.com 

       

R. de Kok (Robin)          

Voorzitter activiteiten      

commissie    

   E-mail:  actcom@wvdeschelde.nl 

 

R. de Waal (Ruud)       

Voorzitter 

technische commissie          

           E-mail:   tc@wvdeschelde.nl 

 

R. de Kok (Robert)     

Interim Voorzitter havencommissie     

     E-mail:  vzhavencom@wvdeschelde.nl 

  

Clubkrant 

E. Willems     

Redacteur clubblad      

   Gsm:     06-12923998 

   E-mail:  clubkrant @wvdeschelde.nl 

 

Clubhuis:         Vermuidenweg  

1536         4612 PK Bergen op Zoom 

Clubhuisbeheer  

   Tel:      0164-657693 

   E-mail:  clubhuis@wvdeschelde.nl 

 

 

 

 
Opzegging van uw lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 1 december van het lopende 
lidmaatschapsjaar. Het ledensecretariaat bevestigt de opzegging eveneens schriftelijk 

 

WV "De Schelde" is ingeschreven bij de KvK Breda onder no. 40280537 

mailto:niasuijkerbuijk@home.nl
mailto:clubhuis@wvdeschelde.nl
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VOORWOORD van de voorzitter, 

10 Februari 2019 

Geachte leden, 

Zo de eerste maand van het jaar is 

voorbij, en nu op naar het voorjaar.  

Nu ik zit te schrijven lopen de 

Dweilbentjes op straat Vastenavond 

muziek te spelen. Het eerste 

weekend van de Vastenavond is weer begonnen. Dit jaar is het een late 

Vastenavond 5 maart de optocht dus dan kan het al lente zijn. De maand 

januari was een koude maand en ook somber, voor mij mag het weer voorjaar 

worden….  

Dit jaar had de hijsmast een grote beurt nodig, alles moest gekeurd worden en 

tevens moest er ook een nieuwe staalkabel in omdat de vorige versleten was. 

Ook het hydraulische systeem moest verbeterd worden zodat hijsen makkelijker 

wordt voor de hijsmeters. Ondanks het koude weer in deze maanden hebben 

de mannen van technisch deze klus toch maar weer geklaard chapeau voor 

deze leden, dank zij deze mannen blijft schepen hijsen betaalbaar bij onze 

vereniging. 

Bij u allen bekend is dat mijn termijn als voorzitter afloopt bij de volgende ALV 

van April. Na 15 jaar bestuur moet ik statutair mijn functie neerleggen en ik doe 

dit met een dubbel gevoel. Ik heb het met ontzettend veel plezier deze tijd 

volgemaakt maar het laatste jaar was wel zwaar en ook niet het leukste jaar bij 

de vereniging. Maar weglopen voor problemen daar heb ik nooit voor gekozen 

dus ook voor dit laatste jaar niet.  

Wat mij het meest dwars zit is dat er geen nieuwe voorzitter wil opstaan voor 

deze club. De werkzaamheden moeten gebeuren en als er geen nieuw lid zich 

meld voor deze post komt het werk gewoon bij de andere bestuursleden en dat 

is het slechte scenario wat ik kan bedenken. Het voorzitterschap van onze 

vereniging is divers en met leuke bestuursleden die ook hun bijdrage leveren. 

Wat het laatste jaar is gebeurd is niet standaard maar het zou zomaar weer 

kunnen gebeuren en dat is ook besturen. Dus ik doe nogmaals een oproep aan 

alle leden om toch te kijken naar een nieuw persoon die deze functie wil 

ambiëren. 
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Het is een leuke club en die verdient weer een nieuwe voorzitter en het gaat 

met de vereniging financieel voor de wind en ook het ledenaantal blijft constant 

dus je komt in een gespreid bedje. 

Op 29 januari hadden wij een extra ALV om het lidmaatschap van de heer R 

Roefs te beëindigen. In november hadden wij dit al op de agenda staan maar 

de advocaat van de heer Roefs had bezwaar aangetekend. Het was toen voor 

het bestuur te kort dag om hierop nog te reageren. Door te overleggen met 

onze advocaat  gaf zij aan dat een ALV het enige middel is om het 

lidmaatschap te beëindigen van de heer Roefs. Op 29 januari waren 53 

stemgerechtigde leden aanwezig waarvan er enkele leden door een niet 

aanwezig lid gemachtigd waren om namens hen een stem uit te brengen. De 

stemming was duidelijk, 

53 stemmen vóór het beëindigen van het lidmaatschap van Dhr. Roefs 2 

stemmen tegen het beëindigen en 1 stem blanco. 

De leden hebben gesproken en het is een duidelijke uitslag naar de heer Roefs 

toe. Nu afwachten of en nog stappen tegen de vereniging worden gedaan. Het 

bestuur is blij dat er na een jaar eindelijk duidelijkheid komt in deze affaire waar 

iedereen verliezers zijn. 

Nog enkele weken en dan zullen de eerste schepen weer het water ingaan, er 

staan nu al hijsbewegingen gepland voor begin maart misschien dat ik u schip 

dit voorjaar weer het water in hijst zo niet dan succes met het onderhoud en 

wees op tijd bij voor het plannen wanneer u uw schip het water ik wil hijsen.    

Dit was het weer voor februari de volgende uitgave is weer in april, en nu 

Vastenavond vieren.  

Met ZeeZoute groeten, Bram Aertssen  
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Bruinvissen 

Behalve de zeehond komt nog een ander 

zoogdier voor in de Oosterschelde: de 

bruinvis. Van een zwemmende bruinvis zie 

je meestal niet meer dan het bovenste 

deel van de rug met de rugvin, als het dier 

even boven water komt om te ademen. 

Bruinvissen springen bijna nooit boven het 

water uit, in tegenstelling tot de meeste 

dolfijnen. Daardoor, en omdat ze zo klein 

zijn, valt het niet mee om bruinvissen op zee te zien, zeker niet bij een flinke 

golfslag. Een volwassen bruinvis is ongeveer 1,5 meter lang en weegt 55 kilo. 

Hij is van boven grijsachtig en van onder licht gekleurd. Hij leeft in kleine 

groepen van 3 a 4 dieren. 

Geluid 

Met behulp van geluid (en vooral ook echo's) sporen bruinvissen vissen op, 

nemen ze obstakels waar en hebben ze onderling contact. De bruinvis eet 

vooral ansjovis en jonge haring. Dit is erg vette vis en bevat veel energie. De 

rust onder water wordt soms verstoord door natuurlijke geluidsbronnen, zoals 

storm of een harde regenbui. 

Als er te veel geluid is, kan de bruinvis zich niet meer goed oriënteren. Hij trekt 

zich dan terug naar dieper water. Tegenwoordig zijn het vooral menselijke 

geluidsbronnen die de rust verstoren, bijvoorbeeld de motoren van boten. De 

Oosterschelde is relatief stil. 

Op het puntje van het havenhoofd van Zierikzee staat een informatiezuil over 

de bruinvis. Hier kan je live horen of er bruinvissen in de buurt zijn. Onder een 

boei die vlak voor de kust ligt hangt opname apparatuur. Is er een bruinvis in de 

buurt dan vangt de microfoon dit op. 

De opnames worden naar de zuil gestuurd waarna een computer ze geschikt 

maakt voor onze oren. Druk je op een knopje en hoor je het klikkende geluid 

van de echolocatie dan is er één dichtbij. Nu nog met een beetje geduld het 

wateroppervlak opspeuren tot je hem ziet. 

Bron: Nationaal park Oosterschelde 
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Onderhoud hijsmast 

Vanuit de hijsploeg waren er afgelopen jaar verschillende signalen dat de 

hijsmast anders reageerde tijdens het hijsen dan dat ze gewend waren. Met 

name tijdens het draaien van de boot van de wal naar het water en terug, was 

de snelheid niet constant. Niet iedereen voelde zich tijdens het hijsen veilig en 

comfortabel. Nadat alle boten die gepland stonden uit het water waren, is de 

hijsmast op 8 december plat gegaan voor uitgebreid onderhoud.  

Alle hijsdelen zijn gedemonteerd en door de firma Liftal in Yerseke gekeurd. De 

hydrauliekcilinder en pompunit, nodig voor het draaien van de  hijsmast zijn bij 

de firma Hydrosan nagekeken en aangepast. Er zijn extra ventielen gemonteerd 

om de snelheid constant te houden tijdens het draaien van de hijsmast. De 

staalkabel is vernieuwd. Alle acht de bevestigingspunten op het hijs-juk die 

waren afgekeurd zijn vernieuwd. Alle draaiende delen zijn uit elkaar geweest, 

schoongemaakt, speling gemeten, opnieuw ingevet en weer gemonteerd. De 

komende dagen worden de elektrische eindschakelaars door een extern bedrijf 

vernieuwd en getest.  

Nadat alles weer is gemonteerd 

wordt de complete hijsinstallatie door 

de firma Liftal met een proefgewicht 

belast en gekeurd. Gelijktijdig wordt 

door de firma Hydrosan de 

hydrauliekinstallatie ingeregeld.  

Alles is dan weer gereed voor een 

veilig en nieuw hijsseizoen.  

Buiten de assistentie van een aantal 

firma’s is het meeste 

onderhoudswerk verricht door 

vrijwilligers.  Ondanks de kou en 

nattigheid is er met veel plezier en 

energie, veel werk verzet, een super 

mooie samenwerking, Chris, Stefan, 

Marco, Corne, Adrie en Sjaak, 

namens de vereniging, BEDANKT! 
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Aan de leden en begunstigers van  
W.V. “DE SCHELDE” te Bergen op Zoom 
 

Bergen op Zoom, 10 februari 2019 

Voorlopige aankondiging algemene (voorjaars) ledenvergadering  
 

Datum:  Donderdag 18 april 2019 
Plaats:  nog niet bekend  

Aanvang:  20.00 uur 

Voorlopige agenda:  

 

1 Opening.  
2 Vaststellen notulen ALV 29 januari 2019 (Af te halen vanaf 8 april 2019 

op havenkantoor) of digitaal op de website. 
3 Jaarverslag 2018 Penningmeester (Af te halen vanaf 8 april tussen 

9.00 uur en 12.00 uur op havenkantoor of bij de penningmeester per e-
mail)  

4 Verslag kascommissie. 
5 Vaststelling van het jaarverslag 2018. 
6 Benoeming nieuwe leden kascommissie.  
7 Reglementair aftredende bestuursleden:  

 

8 Pauze 
 

9 Bestuur mededelingen.  
10 Rondvraag. 
11 Sluiting 
 

Hopende u allen te mogen begroeten;  

Namens het Bestuur, 

Bram Aertssen,  

Voorzitter        
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Galathese haven: van puinbak tot speeltuin 

Interview Hans Bal, eigenaar Paviljoen Sluishaven 

Vanaf Oude-Tonge over dijken, kronkelweggetjes en driesprongen komen wij 
terecht op de Mariadijk. Over de dijk heen duikt op het puntje van Goeree 
Overflakkee ineens een gebouw op met wapperende Waterpoortvlaggen. 
Paviljoen Sluishaven is het trotse bezit van eigenaar Hans Bal. Vanaf het terras 
kijk je over het weidse water waar grote en kleine schepen voorbij varen. 
Prachtig en rustgevend. 

Hoewel Hans oorspronkelijk uit Almelo komt, is hij op 5 jarige leeftijd in 
Ooltgensplaat komen wonen en voelt zich er helemaal thuis. Hans vertelt: “Ik 
woon daar goed, het is een fijn rustig plaatsje en Rotterdam is dichtbij.” Hans 
vaart ook en houdt van alles wat met watersport te maken heeft. Het mooie van 
het water en dit gebied vindt hij de weidsheid en een stukje rust.  

Galathese haven en Paviljoen Sluishaven 

Paviljoen Sluishaven was vroeger een heel klein houten hokje, een wachtplaats 
voor de veerpont van en naar Dintelmond. Het heette koffiehuis De Branding. 
Het koffiehuis werd na een brand in 2009 opgebouwd, maar kwam daarna leeg 
te staan. 

De Galathese Haven, waar het paviljoen aan ligt, was vroeger naast een 
veerhaven ook een aardappel- en bietenhaven. Het enige wat daaraan nog 
herinnert is een oud weeghuisje op het terrein. De haven was lange tijd één 
grote puinbak en lag vol met rotzooi. Maar Hans keek daar doorheen en wilde 
van het voormalige koffiehuis en de haven weer een levendige plek maken. 

Aan de Slag 

Hans vertelt: “Eind 2012 ben ik eerst naar de gemeente gegaan om te vragen 
wat ze met het gebied wilden. Het paviljoen is leuk maar ik zie het meer als een 
totaal plaatje. De gemeente heeft het puin uit de haven gehaald. Daarna zijn de 
onderhandelingen met de gemeente begonnen over het pachten van de haven. 
Dat ging gelukkig allemaal vrij soepel.” In 2014 organiseerde Waterpoort een 
zogenaamd ‘Waterpoort-atelier’ over de toekomst van de Galathese Haven. 
Daar kreeg Hans de handen op elkaar en de neuzen in dezelfde richting. En 
kon hij beginnen met de exploitatie van de haven.  

Hoe gaat het nu met het paviljoen?  

Hans: “Steeds meer mensen weten het Paviljoen te vinden. Je kunt hier lekker 
eten en we hebben een mooi terras aan het water. Ik organiseer diverse 
feesten om meer bekendheid te krijgen. Er spelen ook regelmatig bandjes, ik 
vind het allemaal gezellig.”  
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De Waterpoort Pont meert ook aan in de Galathese haven. De mensen die met 
het pontje mee varen zijn allemaal erg enthousiast en het levert het paviljoen 
weer extra klanten op. Hans is van mening dat het pontje ook echt in een 
behoefte voorziet. Hans vervolgt: “Het is jammer dat het paviljoen via de weg 
lastig te vinden is. Ik wil graag borden langs de weg zodat mensen weten dat er 
aan het einde van de weg een hele mooie plek is. Maar tot op heden heb ik 
hiervoor nog geen toestemming gekregen.” 

De Buutenplaats 

Hans is bezig met de ontwikkeling van een ecologische speeltuin: ‘De 
Buutenplaats’. Dit doet hij samen met Petra Wevers en Wim Noordzij, die hij 
heeft leren kennen tijdens een netwerkbijeenkomst van Waterpoort. De 
vergunningaanvraag loopt en via het bedrijfsleven is er al veel support. Deze 
speelplek komt tegenover het paviljoen te liggen. Hans: “Een ideale plek dus 
voor mensen met kinderen, de kinderen kunnen veilig spelen en papa en mama 
zitten bij ons op het terras.” 

En nu door!! 

Hans vervolgt: “Ik wil een ‘hotspot’ zijn op de oostkant van het eiland. We 
hebben nu ook 8 mooie camperplaatsen aan het water. Ik hoop dat het 
paviljoen steeds meer bekend wordt, daarom proberen we van alles uit. Ik heb 
ook veel aan het Waterpoortnetwerk, omdat je telkens weer mensen tegenkomt 
en daar komen weer nieuwe ideeën uit. Hier is alles wel een beetje behoudend. 
Aan de andere kant is het wel bourgondischer. Dat is wel een verschil. Ik 
probeer er hier ook een beetje een feestje van te maken.” 

Bron: Waterpoort 
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Dimitri Simons komt ons op vrijdagavond 29 maart warm maken voor het 
nieuwe watersportseizoen.  
 
Deze topzeiler uit Ossendrecht zal ons leiden van de Steenbergse vliet tot zijn 
avonturen in de Mini Transat, waarin hij in een 6,5 meter bootje op hoge 
snelheid solo de oceaan heeft getrotseerd. 
 
Zet dus alvast in je agenda! 
 
Datum: Vrijdag 29 maart 2019 
Locatie: ALW 
Toegang: Gratis 
Aanvang: 19:30 
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Kasteel komt boven water 

De grachten van het Kasteel van Wouw dienden ooit om de vijand buiten te 
houden. De provincie geeft nu subsidie om die eeuwenoude waterpartijen te 
herstellen. Die gaan daardoor een toekomst tegemoet om wateroverlast en 
verdroging te bestrijden.  

Bovenstrooms verdroging, 
benedenstroom wateroverlast. Dat is een 
kenmerkend patroon voor de hoge 
zandgronden in Nederland en daarmee 
ook voor de beken en kreken in onze 
regio. Binnen het project Cruijslandse 
Kreken en Smalle Beek is er stevig over 
nagedacht. Aanvankelijk vooral naar 
aanleiding van de benedenstroomse 
wateroverlast.  

Agrarische ondernemers uit de streek, mensen van provincie Noord-Brabant, 
Waterschap Brabantse Delta, Staatbosbeheer, Brabants Landschap en de 
gemeenten Steenbergen en Roosendaal gingen met elkaar aan tafel om 
oplossingen uit te werken. 

Er kwam een breed scala aan zinvolle maatregelen op tafel. Uitgangspunt was 
dat alle partijen hun bijdrage zouden leveren om de waterhuishouding te 
verbeteren. De maatregelen die bedacht werden liepen uiteen van water 
vasthouden bovenstrooms, water bergen benedenstrooms en de waterafvoer 
via het gemaal verbeteren. Maar niet alleen het wegwerken van het water is van 
belang voor de streek. Want hetzelfde gebied kent ook perioden van 
watertekort. Rondom Wouw bijvoorbeeld, waar in droge periodes regelmatig 
beregeningsverboden moeten worden ingesteld. Hoe mooi zou het niet zijn als 
de afvoerpieken van de Smalle Beek ergens konden worden opgeslagen om 
het grondwater aan te vullen voor drogere tijden? 

Ooit stond er een kasteel in het water van de 
Smalle Beek; het Kasteel van Wouw. Een 
waterburcht met een gracht er rondom heen, 
die door de beek werd gevoed. Na diverse 
uitbreidingen ontstond er een kasteelcomplex 
met zware hoektorens en aarden wallen er 
rond omheen. Er daar weer rond omheen een 
grote waterpartij. Toen het kasteel werd 
verlaten en vernield werden de wallen in de 
waterpartijen geschoven. De kasteellocatie 
werd omgevormd tot een landbouwperceel. 
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Weliswaar met een vreemde bult er in, waar de muren en funderingen nog altijd 
onder de grond zitten. Hoe mooi zou het zijn om die waterpartijen te herstellen, 
om daar de afvoerpieken van de Smalle Beek in op te kunnen slaan? 

Het herstellen van de waterpartijen werd uitgewerkt in een projectplan 
Waterconservering Wouw. Onder de regeling Deltaprogramma Hoge 
Zandgronden heeft de provincie een subsidie verleend om dit project nu 
mogelijk te maken. Vierhonderd jaar nadat de waterpartijen hun functie voor het 
kasteel verloren, zullen ze weer worden opengelegd om de waterhuishouding in 
de streek te verbeteren. Wat ooit een verdedigingswerk was om de vijand te 
weren, wordt nu een waterwerk om wateroverlast en droogte te weren. En weet 
u wat het extra mooi maakt? De contouren van het zo lang verborgen gebleven 
kasteel zullen door dit waterwerk weer zichtbaar zijn. 
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Overlast waterplanten voor watersport wordt teruggebracht 

Watersport Nieuws | Overlast voor watersport wordt verminderd 

Terwijl het watersportseizoen weer op gang begint te komen komt er ook een 

verbetering in de situatie rondom de overlast van waterplanten. Binnenkort zal 

een gebied van 1000 ha worden aangepakt om de overlast door fonteinkruid te 

verminderen. Met name op het Markermeer en het IJsselmeer is deze overlast 

de laatste jaren erger geworden. 

Door het stugge Fonteinkruid lopen schroeven van motorboten verstrikt en 

ontstaat gevaar. Watersporters konden de laatste jaren eigenlijk niet meer 

buiten de vaarroutes meer varen. Hierdoor was op de doorgaande vaarroutes 

veel verkeer en in combinatie met beroepsvaart is dat niet wenselijk. 

De provincie Noord-Holland en een vijftal waterrecreatie-partners hebben de 

krachten gebundeld en dit aanbod uitgewerkt om het IJsselmeergebied 

bereikbaar, bevaarbaar en bevisbaar te houden. Ook gemeenten en private 

partijen steunen het voorstel. De regio is bereid hier de komende vijf jaar € 1,25 

miljoen extra in te investeren, op voorwaarde dat het Rijk ook bijdraagt aan het 

oplossen van de problemen. 

Gedeputeerde Cees Loggen (Water): “Met de bereidheid van zoveel regionale 

overheden en partijen om dit lastige waterplantenprobleem samen aan te 

pakken, kunnen we de overlast voor waterrecreanten verminderen, de 

economische schade beperken en de positie van jachthavens en daaraan 

verbonden bedrijven verbeteren.” Maurice Leeser, directeur van het 

Watersportverbond: ''We krijgen vaak te horen van watersporters dat ze veel 

overlast ervaren en er gevaarlijke situaties ontstaan door de waterplanten, het 

blijkt ook dat de problematiek steeds groter wordt. Het is ook daarom dat ik blij 

ben dat de waterplantenproblematiek nu aangepakt gaat worden. Verder ben ik 

verheugd dat de moeite en inspanning die het Watersportverbond al die jaren 

heeft gedaan zijn vruchten lijkt af te werpen. 

Voor een blijvende oplossing van de waterplantenoverlast zijn meer structurele 

maatregelen nodig. Daarom wordt ook aan het Rijk gevraagd om (op termijn) de 

belangrijkste vaarroutes voor de waterrecreatie en de hulpdiensten op het 

IJmeer, Markermeer en de Randmeren te verdiepen. 

 

Bron: Watersportverbond | Datum van publicatie: 29-03-2018 
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Zandhonger 

Op platen en slikken is het een komen en gaan van zand. In een gezonde 
zeearm is sprake van balans. Bij storm woelen hoge golven het zand van 
slikken en platen los en laten het wegstromen naar de geulen. Bij rustig weer 
maakt de vloedstroom het verlies weer goed: die schuurt het zand uit de geulen 
en brengt het terug naar de slikken en platen. 
  
In de Oosterschelde is de balans verstoord door de aanleg van de 
Oosterscheldekering. De hoge golven voeren het zand nog steeds van de 
platen weg, maar de vloedstroom is te zwak om het terug te brengen. Al het 
zand dat in de geulen belandt, blijft daar liggen. Het lijkt alsof de geulen ieder 
korreltje hongerig in zich opnemen: de geulen hebben zandhonger. 
  

Ingrijpen 
De zandhonger knabbelt jaarlijks zo'n 100 voetbalvelden van de droogvallende 
slikken, platen en schorren af. Zonder ingrijpen zou aan het einde van deze 
eeuw nagenoeg alles verdwenen zijn. Vogels moeten van een steeds kleinere 
tafel eten. Zeehonden verliezen zo hun leefgebied. Ook voor mensen gaat veel 
verloren: de parel van Zeeland verliest zijn glans. 
  
Daarnaast worden de golven door het afkalven van zandplaten niet meer 
geremd en slaan ze met meer geweld op de achterliggende dijken. Zo worden 
de dijken heviger aangetast, wat een gevaar kan zijn voor de veiligheid in en 
rond de Oosterschelde. 
 
Bron: Nationaal park Oosterschelde 
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ijgaand een foto van de Kop van het Hoofd, met Willem Vergroesen (van de 

Watermolen) en Philip Buijs, havenmeester. - Info:Jan Weyts 
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Activiteitenkalender 2018/2019  W.V. “De Schelde”  

 

Zondag 6 januari: Nieuwjaarsreceptie. 

Vrijdag 29 maart: Inspiratieavond met Dimitri 
Simons 

Zondag 14 april: Havendag 

Donderdag 18 april: Voorjaars ALV 

Donderdag 2 mei: Donderdagavondzeilen 

Donderdag 9 mei: Donderdagavondzeilen 

Donderdag 16 mei: Donderdagavondzeilen 

Donderdag 23 mei: Donderdagavondzeilen 

Zaterdag, Zondag 25-26 mei: Openingstocht 
Wolphaartsdijk 

Donderdag 6 juni: Donderdagavondzeilen 

Donderdag 13 juni: Donderdagavondzeilen 

Donderdag 20 juni: Donderdagavondzeilen 

Donderdag 27 juni: Donderdagavondzeilen 

Zaterdag, Zondag 21-22 september: Sluitingstocht Goes 

Vrijdag, Zaterdag 18-19 oktober: Waailappenrace 

Vrijdag 1 november: Mosselavond 

Zondag 10 november: Vrijwillersavond 

Vrijdag 22 november: Najaars ALV 
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