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Welkom in de jachthaven
Onze watersportvereniging is één van de 
mooist gelegen en best geoutilleerde getijden-
havens in de Zeeuwse Delta en zeker de 
moeite van een bezoek waard.
Dit jaar is een bijzonder jaar, want in 2023 
bestaat onze watersportvereniging 60 jaar. Dat 
gaan we uiteraard vieren met tal van activitei-
ten. U zult als bezoeker of passant ongetwij-
feld wat merken van de festiviteiten.
Zoals altijd staat ons professionele haventeam 
weer voor jullie klaar. Mark en Nicole zorgen 
ervoor dat iedereen een prima plek krijgt en 
met onze ruim 200 meter lange passanten-
steiger is dat geen probleem. 
Leden en passanten kunnen gebruik maken 
van al onze voorzieningen, die voldoen aan de 
eisen van deze tijd en daardoor garant staan 
voor een comfortabel verblijf. Voor de aller-
kleinsten is er een veilige speelplaats op de 
havendijk en ook voor de oudere jeugd is er 
genoeg te doen. Op warme dagen kun je 
verkoeling zoeken op het strandje dat pal 
naast de haven ligt. En als je aan het einde van 
de dag trek hebt, dan kun je gebruik maken 
van de barbecueplaats. Heb je geen zin om zelf 
aan de slag te gaan, dan kun je terecht in 
restaurant-clubhuis Buutengaets. Bert en Gina 

Coelers verzorgen al meer dan 40 jaar culinaire 
hoogstandjes. 
We zijn een actieve en gezellige vereniging, die 
diverse activiteiten organiseert voor leden en 
soms ook passanten. Ik ben er dan ook heel 
trots op, dat onze haven zich in 60 jaar tijd 
heeft ontwikkeld tot de moderne, prachtige 
haven die zij nu is. Uiteraard mede dankzij de 
inzet van de vele vrijwilligers.
Sint-Annaland ontwikkelt zich de laatste jaren 
steeds meer en dat zien we bijvoorbeeld terug 
in de bedrijvigheid rondom de haven aan de 
Boulevard Mariteam. Maar ook het dorp wordt 
steeds aantrekkelijker. Je kunt er rondom het 
Havenplein terecht voor een hapje en drankje 
en er zijn tal van gezellige winkeltjes. 
Kortom, er valt genoeg te doen en te genieten. 
En dat wens ik iedereen van harte toe: 
geniet van je weekend, korte of lange vakantie 
of wat dan ook. Wij zijn er klaar voor en heten 
jullie graag van harte welkom.

Dick van Sluis
voorzitter

N 51°, 36’, 25’’, O 4°, 6’, 56’’
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Welcome, Bienvenue, Wilkommen 
WSV Sint-Annaland

A warm welcome to our English 
guests
Yacht club Sint-Annaland is a 

modern marina with excellent facilities and 
more than 300 berths. Harbour fees include 
electricity, water, showers and wifi.
In the Krabbenkreek, just opposite to our 
clubhouse, we own six moorings. You are 
welcome to use them for anchoring with a 
maximum of 48 hours. 
Our clubhouse ‘Buutengaets’, located at the 
Krabbenkreek, has unrivalled views and 
provides excellent bar and catering facilities. 
The club is a haven for its members, also 
welcoming guests and visiting yachtsmen.
Walking along the harbour over the prome-
nade you will find a number of yacht service 
companies. In the village, at walking distance, 
you will find besides a large supermarket, a 
variety of shops, pubs and restaurants. Further 
details on the Sint-Annaland marina and its 
facilities, including interesting tourist informa-
tion, you will find in this edition of the Harbour 
guide or on: www.wsv-sint-annaland.nl 

Bienvenue à nos hôtes français
Yacht club Sint-Annaland est une 
marina moderne avec ’excellentes 
installations et plus de 300 places. 

Les frais de port comprennent l’électricité, 
l’eau, les douches et le wifi.
Dans le Krabbenkreek, juste en face de notre 
club-house, nous possédons six amarres. Vous 
êtes invités à les utiliser pour l’ancrage avec un 
maximum de 48 heures. L’entrée du port a 
une profondeur de 2,70 mètres au LLWS.
Notre club-house ‘Buutengaets’, situé à 
Krabbenkreek, offre une vue imprenable et 
offre d’excellentes installations de bar et de 
restauration. Le club est un refuge pour ses 
membres, accueillant également des invités et 
des plaisanciers en visite.
En vous promenant le long du port sur la 
promenade, vous trouverez un certain nombre 

d’entreprises de services de yachts. Dans le 
village, accessible à pied, vous trouverez en 
plus d’un supermarché, aussi de nombreux 
commerces, bars et restaurants.
De plus amples détails sur la marina Sint-
Anna land et ses installations, y compris des 
informations touristiques, vous trouverez 
dans cette édition du Harbour guide ou sur: 
www.wsv-sint-annaland.nl  

Ein herzliches Willkommen an 
unsere deutschen Gäste
Der Yachtclub Sint-Annaland ist 

einen modernen Yachthafen mit mehr als 
300 Liegeplätzen und verfügt über mehrere 
hervorragenden Einrichtungen. Die Hafen-
gebühren beinhalten Strom, Wasser, Duschen 
und WLAN. 
Im Krabbenkreek – unmittelbar gegenüber 
unserem Clubhaus – sind sechs Mooring-
Tonnen platziert; diese stehen auch Gast-
liegern für eine maximale Liegezeit von 48 Std. 
kostenfrei zur Verfügung.
Unser Clubhaus ‘Buutengaets“ am Krabben-
kreek bietet neben einer unvergleichlichen 
Aussicht hervorragende Bar- und Catering-
einrichtungen. Dabei ist das Clubhaus zugleich 
beliebte Begegnungsstätte für alle Clubmit-
glieder und Freunde und steht darüber hinaus 
gerne allen interessierten Gästen.
In unmittelbarer Nachbarschaft zum Hafen 
finden Sie ein Angebot von (fast) alle Service-
leistungen rund um das Thema „Sportboot“. 
Im Dorf sind viele Einkaufsmöglichkeiten 
fußläufig gut erreichbar. Neben einem großen 
Supermarkt, gibt es mehreren Kneipen und 
Restaurants. Weitere Einzelheiten über 
unseren Yachthafen Sint-Annaland, seine 
Einrichtungen und weitere interessante 
touristische Informationen finden Sie in der 
dieser Ausgabe des Hafenführers oder auf: 
www.wsv-sint-annaland.nl  
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Wat kun je verwachten
De watersportvereniging is een moderne, 
duurzame en veilige haven en is met zijn 
voorzieningen één van de beste geoutilleerde 
getijdenhavens in de Zeeuwse delta. De haven 
heeft zo’n 320 ligplaatsen en ruim 200 meter 
passantensteiger. De drijvende steigers, met 
lange vingerpieren, beschikken over veel 
aansluitpunten voor water en elke box heeft 
een eigen aansluiting voor elektra. Om gebruik 
te kunnen maken van de watertappunten is 
een waterslang met Gardena-koppeling nodig. 
Zo nodig kun je deze lenen bij de haven-
meester. Iedereen kan gratis gebruik maken 
van wifi. 
Er zijn uitstekende sanitaire voorzieningen. 
Er is voor de zeilende jeugd een aparte steiger 
voor het optuigen van de zeilboten van de 
watersportvereniging, die zij gratis mogen 
gebruiken. Voor het clubhuis liggen in de 

Krabbenkreek zes eigen meerboeien. Voor 
de allerkleinsten is er een speeltuintje op de 
havendijk, waar ze kunnen klimmen en 
klauteren.
Uiteraard is er aan het milieu gedacht: 
het afval wordt gescheiden en de jachthaven 
heeft voor vuilwater een havenontvangst-
installatie op de passantensteiger. Op de 
havendijk vind je de afvalcontainers, een depot 
voor olie, verfresten, accu’s en andere chemi-
sche stoffen.

Vrijwilligers
We zijn er trots op dat onze jachthaven tiptop 
in orde is. Dat is omdat de watersportvereni-
ging jaar in jaar uit flink investeert in de haven 
en alle voorzieningen, maar ook dankzij de 
inzet van vele vrijwilligers. Zoals iedere vereni-
ging, kan ook onze watersportvereniging 
alleen bestaan dankzij de vrijwillige inzet van 

De jachthaven van Sint-Annaland is schitterend gelegen aan de Krabbenkreek, een zijarm 
van de Oosterschelde. De haven ligt centraal in de Zeeuwse delta en is goed bereikbaar 
over de weg en - nog veel belangrijker - over water. Vanuit West-Brabant, maar ook vanaf 
de Zuid-Hollandse en Belgische kust, de Zeeuwse wateren en de steden Rotterdam en 
Antwerpen vaar je in één dag naar Sint-Annaland. 

Sint-Annaland, unieke jachthaven
aan de Krabbenkreek
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vele leden. Zij zetten zich niet alleen in voor 
het onderhoud van onze mooie haven, maar 
organiseren ook vele evenementen en 
activiteiten voor onze leden en passanten. 

Clubhuis Buutengaets
Ons clubhuis annex restaurant heeft een 
prachtig gelegen terras, dat steeds weer een 
wisselend schitterend uitzicht biedt over het 
water, de slikken en de schorren. Naast de 
clubactiviteiten, die regelmatig in ons clubhuis 
plaatsvinden, is het voor de leden en passan-
ten een ideale plek om - na een lange dag 
varen - de honger te stillen of aan de bar een 
drankje te drinken. Bert en Gina Coelers heten 
je van harte welkom in hun restaurant. Meer 
informatie vind je op de website van de water-
sportvereniging, of op www.buutengaets.nl 

Waar vind je wat
Via een wandelpromenade loop je naar de 
‘Boulevard Mariteam’ aan het einde van de 
haven. Daar vindt de watersporter alles van zijn 
gading. Een brede monumentale trap naast de 
Annahof voert de watersporters over de dijk 
naar het dorp. Daar vind je een huis artsen-
praktijk (met apotheek) en een mondzorg-
kliniek. Verder zijn er diverse winkels: een grote 
supermarkt, bakker, slager, drogist (met PostNL 
steunpunt), snackbar, kapper, kadoshop, boek-
winkel, fietsenmaker en een aantal kleding-
winkels. Aan het voormalige oude havenplein 
zijn gezellige terrasjes en eetgelegenheden te 
vinden. Op de plattegrond in deze Havengids 
kun je precies zien waar alles te vinden is. 
Je kunt desgewenst een fiets lenen bij het 
havenkantoor om boodschappen te doen.
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Tarieven 

Passantenliggeld, inclusief elektriciteit, water 
op de steiger, sanitaire voorzieningen en wifi.

Tot en met 11 meter € 2,60 per meter
Tot en met 14 meter  € 2,70 per meter
Tot en met 20 meter € 2,80 per meter
Boven de 20 meter  € 2,90 per meter

Toeristenbelasting € 1,00 p.p. per etmaal
Familiedouches € 1,00 per keer
Wassen + wasmiddel € 5,00 per keer
Drogen € 4,00 per keer

Website

Kijk eens op de Facebookpagina of de website 
van Watersportvereniging Sint-Annaland. 
Deze geven uitgebreide en nuttige informatie 
over de vereniging, de activiteiten en zeil-
evenementen en de omgeving. 

Take a look at our Facebook page or our website. 
We hope they will give you an insight into the 
yacht club, our social and sailing activities and 
provides you with interesting local information: 

www.wsv-sint-annaland.nl

watersport
Jos Boone

watersport
Jos Boone

Navigatie apparatuur
Technische uitrusting 
Casual- en zeilkleding
Diesel- en GTL tankstation

Jachthaven Middelburg / Maisbaai 1 / 0118 629 913 / info@josboone.nl

   
   

   
    

 josboone.nl 

Al sinds 1975 advies op maat 
en ruime voorraad op ons 

winkelschip in Middelburg

Overal 
gratis 
wifi

8



Mark en Nicole Hansen zijn de havenmeesters van watersportvereniging Sint-Annaland. 
Hun credo is: klantgericht denken en handelen en dat uiteraard in samenwerking met het 
bestuur en de vele vrijwilligers van het haventeam. 

Dit zijn onze havenmeesters

Onze havenmeesters hebben - naar eigen 
zeggen - niet alleen het mooiste uitzicht, maar 
ook een van de meest dynamische haven-
kantoren in de Zeeuwse delta. In het zomer-
seizoen is het een komen en gaan van passan-
ten, die allemaal het havenkantoor weten te 
vinden met hun vragen. Ondanks de drukte 
zijn zij de rust zelve en blijven vriendelijk, 
gastvrij en servicegericht. 
Omdat de schepen steeds langer en vooral 
breder worden, is het soms een hele puzzel 
om alle boten een ligplaats te geven. Mark en 
Nicole proberen zoveel mogelijk aan de wen-
sen van de passanten tegemoet te komen, 
maar dat kan natuurlijk niet altijd. Er zijn ook 
regels waar iedereen zich aan moet houden 
om te voorkomen dat de haven overvol raakt 
en er te veel wordt ‘gestapeld’. Je kunt de 
vluchtwegen nu eenmaal niet dichtbouwen; 
veiligheid staat voorop. 

Onze havenmeesters zijn een professioneel en 
goed op elkaar ingespeeld team. Ze zijn klant-
vriendelijk, maar ook duidelijk en dat is nodig, 
want zij zijn medeverantwoordelijk voor het 
goed reilen en zeilen van de haven.

Wij verwelkomen gasten graag in onze 
mooie jachthaven. Wij doen er alles aan om 
de leden en passanten een prettig verblijf te 
bezorgen. Wil je iets weten over de toegangs-
code van het hek, aansluiting elektriciteit, 
gebruik van een waterslang, of heb je andere 
vragen? Wij staan voor jullie klaar. 
Voor een ligplaats kun je het beste van 
tevoren contact opnemen:
Telefoon +31 166 653 079
VHF kanaal 31
e-mail havenmeester@wsv-sint-annaland.nl

Mark en Nicole
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Het mooiste plekje van het Nationaal Park Oosterschelde is ongetwijfeld de Krabbenkreek. 
Op de grens van Mastgat en Zijpe ligt de jachthaven van WSV Sint-Annaland. De kreek 
slingert zich van scheidingston KT27/KR2 langs Sint-Annaland naar het dorp Sint-Philips-
land. Als de platen van de Krabbenkreek bij laag water droogvallen, zie je er regelmatig 
zeehonden liggen.

De Krabbenkreek

Slikken en schorren
De natte slikken en droge schorren in de 
Krabbenkreek vormen een bijzonder en waar-
devol natuurgebied. Een slik wordt ook wel 
een wad genoemd. De bodem loopt twee keer 
per dag bij vloed onder water en bestaat uit 
zavel, zand of klei. Op de slikken lijkt niet veel 
te leven, maar schijn bedriegt, zo verraden de 
vele zandhoopjes en gaatjes in de bodem. 
Er leven heel veel wormen, schelpdiertjes en 
kleine kreeftachtigen in de bodem. Zodra het 
eb is, komen tal van vogels naar de slikken om 
zich hieraan te goed te doen.
De Krabbenkreek is één van de weinige over-
gebleven schorrengebieden van de Ooster-

schelde. Schorren zijn de hoger gelegen 
begroeide delen van een slik, die slechts af en 
toe onder water lopen. Planten die je hier 
aantreft kunnen goed tegen het hoge zout-
gehalte van de bodem, zoals zeekraal en 
lamsoor. De stevige, dikke bladeren van deze 
plant lijken op de oren van een lammetje, 
vandaar de naam. Lamsoor staat in het voor-
jaar vaak op het menu in restaurants, maar 
wat je daar op je bord krijgt, zijn in werkelijk-
heid de blaadjes van de zeeaster.

Ankergebied en meerboeien
Ankeren in de Krabbenkreek is toegestaan. Dat 
kan uitstekend achter eigen anker; de anker-

Zes eigen moorings
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grond is goed en je ligt beschut. Wel staat er 
een sterke stroom, dus je draait met het tij 
mee. De watersportvereniging heeft tegenover 
het clubhuis zes eigen meerboeien liggen, 
waar je maximaal 48 uur aaneengesloten 
gebruik van mag maken. Steek bij laagwater 
niet rechtstreeks uit de haven over naar het 
ankergebied of andersom. Het beste is om 
vanaf de rode boei KR 14 tegenover het 
strandje naar de meerboeien te varen, dit met 
oog op de ondieptes tegenover het clubhuis. 
Let op je dieptemeter en houd rekening met 
een sterke stroming.

Strandje
Naast de jachthaven is een klein strandje van 
circa 100m lengte, dat met vloed bijna geheel 
onder water staat. Het is een heerlijke plek 
voor kleinere kinderen om er te spelen en 
pootje te baden; als ouders heb je hier goed 
overzicht. Je kunt verkoeling zoeken in het 
water en veilig zwemmen, omdat een deel 
van het water is afgezet. Draag wel zwem-
schoenen, want er zijn zwerfmosselen en 
oesters met scherpe randen! Sinds 2022 ligt 

er een zwemplateau in het water, waar je 
heerlijk van af kunt springen of duiken. 
Een ontmoetingsplek waar vooral de jeugd 
volop gebruik van maakt.

Duiken
Zeeland staat bekend als de duikprovincie van 
Nederland. En dat is niet zo gek met zoveel 
prachtige plekken om het water in te gaan en 
het unieke onderwaterleven in de Ooster-
schelde te ontdekken. Ook bij Sint-Annaland is 
een prima duiklocatie (73) met goede voor-
zieningen. Achter het chaletpark is een dijk-
overgang waar duikers via een duiktrap het 
water in kunnen. Naast het chaletpark aan de 
Nieuwlandseweg en bij de haven is voldoende 
parkeergelegenheid. 

Vissen
Er zijn in de dijk langs de Krabbenkreek twee 
betonnen plateaus aangebracht waar je prima 
kunt vissen. Ook als je niet vist, kun je er 
heerlijk in het zonnetje langs het water zitten 
en van het uitzicht en de bootjes genieten.
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Op en rond de haven / At the harbour
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Faciliteiten / Facilities
1  Hoofdingang |

 Main entrance
2  Zij-ingang |  

Side entrance
3  Evenementen-

plateau |  
Multi-purpose deck

4  Opstelplaats 
jeugdboten | 
storage for dinghies

5  Barbecue

6  Kinderspeelplaats | 
Children’s play-
ground

7  Depot voor olie, 
verfresten, accu’s, 
chemische stoffen | 
Depot for waste oil, 
paint, chemicals 

8  Afvalcontainers | 
Waste disposal

9  Fietsenstalling | 
Cycle shed

10  Sanitair gebouw | 
Toilets, showers

11  Wasserette |  
Launderette

12  Chemisch toilet | 
Chemical toilet

13  Clubhuis | Club  
house Buutengaets

14  AED | Automated 
external defibrillator

15  Havenmeester | 
Harbourmaster

16  Ankergebied en  
meerboeien |  
Anchor area and  
moorings

17  Strandje | Beach
18  Milieu haven-

ontvangstinstallatie | 
Blackwater station 

19  Passantensteiger | 
Visitors’ pontoon

20  Rondvaartboot |  
Tour boat Frisia
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Diepte haveningang: 

2.70m bij LLWS

21  Haveningang | 
harbour entrance

22    Boothelling met 80 
tons portaalkraan | 
Slipway with an 
80 tons capacity hoist

23    Zeiljachtverhuur | 
Boat charter

24    Watersportwinkel | 
Chandlery

25    Jachtmakelaar | 
Yacht broker

26    Jachtspuiterij | 
Yacht painter

27    Looproute naar 
dorp | Passage to 
village

28    Supermarkt | 
Super market

29  Pinautomaat | 
cashpoint

30  Brandstof bij 
autotankstation | 
Fuel 

31    Zeilmaker |  
Sailmaker (outside  
the village)

32    Bouwmarkt |  
Hardware store 
(outside the village)

33    Winkelstraat, post-
kantoor, ING service-
punt | shops and  
postoffice

34    Wandelboulevard | 
Promenade

35    Chaletparc  
Krabbenkreek: 
toeristisch  
informatiepunt en 
Solex verhuur | 
tourist information 
and classic mopeds 
for hire

1
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Uittreksel uit het 
havenreglement

Het volledige Havenreglement is te verkrijgen 
op het havenkantoor, te vinden op het 
publicatie bord in de haven en is te downloaden 
via de website: www.wsv-sint-annaland.nl

1. Het Havenreglement geldt voor het gehele 
haventerrein van de watersportvereniging 
Sint-Annaland, bestaande uit de jachthaven, 
taluds, terreinen, steigers, afrastering, 
constructies, bebouwing, wegen en paden, 
alsmede de meerboeien van de watersport-
vereniging in de Krabbenkreek.

2. De havengebruiker is gehouden in dit 
gebied orde, rust en zindelijkheid te betrach-
ten, de veiligheid in acht te nemen en te 
voorkomen, dat hij/zij door zijn/haar gedrag 
of kleding aanstoot geeft.

3. Passanten moeten zich direct bij aankomst 
melden bij de havenmeester en afmeren  
op de aangewezen ligplaats. Bij de haven-
meester kan vooraf het havengeld worden 
voldaan, kan elektriciteit worden ingescha-
keld en kan een code voor het toegangshek 
worden verkregen.

4. De ligplaatshouder is verplicht zijn vaartuig 
deugdelijk af te meren en moet voorkomen 
dat eigendommen van anderen worden 
beschadigd.

5. Iedere eigenaar c.q. ligplaatshouder is 
aansprakelijk voor de door hem of zijn 
vaartuig veroorzaakte schade aan de jacht-
haven, zoals omschreven onder punt 1.

6. Watersportvereniging Sint-Annaland is niet 
aansprakelijk voor schade toegebracht aan 
personen of goederen, ongeacht de aard of 
oorzaak. Dat geldt ook voor verlies of 
diefstal van enig goed. Het gebruik van de 
jachthaven vindt plaats voor eigen risico van 
de ligplaatshouder. 

7. Havengebruikers zijn verplicht de aanwij-
zingen van de havenmeester stipt en  
onmiddellijk op te volgen.

Om ervoor te zorgen dat iedereen een prettig 
verblijf heeft, moeten de volgende regels in 
acht worden genomen. Het is verboden:
•  Hinderlijk geluid/lawaai te maken.
•  Een toegangshek open te laten staan.
•  Vuil of afval anders dan in de daarvoor 

bestemde container achter te laten.
•  Met afvalstoffen zoals olie, vet, brandstof, 

bilgewater, huishoudelijk afval, de inhoud 
van chemische toiletten e.d. de jachthaven 
te verontreinigen.

•  Op de steigers, de terreinen en in de opstal-
len van de watersportvereniging licht ont-
vlambare en brandbare stoffen op te slaan 
en/of te verbranden.

•  Op de steigers, de terreinen en in de opstal-
len van de watersportvereniging te barbe-
cueën, anders dan op de hiervoor aangewe-
zen barbecueplaats.

•  Aan boord te barbecueën, anders dan met 
een gesloten barbecue systeem, zoals een 
Cobb, voorzien van de originele brandstof 
(Cobb stone).

•  In de haven te zwemmen.
•  In de haven toiletten te gebruiken, die 

recht streeks in het water lozen (onderwater-
toiletten).

•  Hondenpoep achter te laten.
•  Te fietsen op de steigers.
•  Het oppervlaktewater en de bodem op 

enigerlei wijze te verontreinigen.
•  Leidingwater te gebruiken voor het 

schoonspoelen van de boot, behalve indien 
de slang is voorzien van een afsluitbare 
sproeikop. Dit om te voorkomen dat het 
leidingwater ongebruikt wegloopt.

•  Vallen hoorbaar tegen de mast te laten slaan.
•  Langer dan gedurende 48 uur aaneen-

gesloten afgemeerd te liggen aan de meer-
boeien van de watersportvereniging in de 
Krabbenkreek.
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Vaarregels Oosterschelde
De Oosterschelde was vroeger een open 
water met een directe verbinding naar zee. 
Sinds de aanleg van de Oosterschelde kering 
is dat veranderd, maar de verbinding met de 
zee is gebleven waardoor je rekening moet 
houden met getijden en stroming. Rijks-
water staat voert het toezicht uit op de 
scheep vaart op de Oosterschelde. Een aantal 
zaken zijn handig om te weten als je hier 
vaart.

Verkeerspost Wemeldinge. Op de kop van de 
uitgang van het Kanaal door Zuid-Beveland is de 
Verkeerspost Wemeldinge gevestigd. De post 
onderhoudt contact met de scheepvaart via 
marifoonkanaal 68 of telefonisch 088-79 74 801. 
De pleziervaart heeft geen meldingsplicht.

Nautisch bericht. Ieder kwart over het hele uur 
worden via kanaal 68 de actuele windverwach-
tingen, de actuele waterstanden, de verwachte 
hoog- en laag waterstanden en eventuele nauti-
sche bijzonderheden, zoals stremmingen e.d. 
doorgegeven.

Marifoon. Voor jachten met marifoon geldt in 
het Oosterscheldegebied en op het kanaal door 
Zuid-Beveland geen meldingsplicht, maar wel 
een uit luister- en communicatieplicht op 
VHF-kanaal 68 (roepnaam: Verkeerspost Wemel-
dinge).

Aanloop Wemeldinge. De oversteek van het 
Kanaal door Zuid-Beveland naar het Brabants 
Vaarwater heet Aanloop Wemeldinge en maakt 
deel uit van de hoofdvaarroute. In het verlengde 

van het Kanaal door Zuid-Beveland is een 
voorrangsroute uitgezet naar het Brabants 
Vaarwater. Hierdoor is er één doorgaande 
hoofdvaarroute ontstaan: Kanaal door Zuid-
Beveland – Aanloop Wemeldinge – Brabants 
Vaarwater. Doorgaande vaart vanaf het Kanaal 
door Zuid-Beveland naar het Brabants Vaar-
water en vice versa heeft voorrang op de 
kruisende scheepvaart op de Oosterschelde. 
Rijkswaterstaat verzoekt jachten dit hoofdvaar-
water noordelijk van boei AW3 te kruisen.

Laveren verboden. Op de Witte Tonnen Vlije 
en in het Brabants Vaarwater mogen zeilboten 
niet laveren. Stuurboord wal houden is hier 
verplicht.

Ankeren. Op de hoofdtransportas, dus de 
doorgaande vaart vanaf de sluis Hansweert tot 
de Krammersluizen, is ankeren alleen buiten het 
vaarwater toegestaan. Overdag moet de zwarte 
ankerbal worden getoond, ‘s nachts rond 
schijnend wit ankerlicht.

Snelheid. Snel varen mag alleen op de hoofd-
transportas met uitzondering van het kanaal 
door Zuid-Beveland. Voor de overige wateren 
geldt een maximumsnelheid van 20 km per uur. 

Openingstijden Zeelandbrug. De Zeelandbrug 
wordt voor alle scheepvaart 24/7 bediend. 
De bediening gebeurt op afstand (door Nauti-
sche Centrale Vlissingen). Bedieningstijden zijn 
tussen 05.00 en 23.00 om 5 minuten voor hele 
uur (.55). Met twee uitzonderingen op werk-
dagen: de brugopening van 7.55 gaat om 7.20 
en die van 16.55 om 16.25. Het beste is om de 
tijden voor aankomst te bij de Zeelandbrug 
checken via VHF-kanaal 18.

Meer informatie staat op: 
https://www.zeeland.nl/sluizen-en-bruggen/
bedieningstijden-sluizen-en-bruggen. Daar is 
ook informatie te vinden over de Blauwe Golf 
door het kanaal van Walcheren.
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Stap in de boot en ga mee het water op 
De watersportvereniging heeft twaalf 
boten beschikbaar voor de jeugd: zes 
Optimisten, twee Splashes, twee RS 
Feva’s (tweemans-zwaardboot) en twee 
Laser Classics. De jeugd (klein of groot) 

kan en mag die boten 
gebruiken. Wel altijd 

pas NA overleg met 
de havenmeester. 
Zelf de boot 
optuigen, maar 
ook alles weer 
opruimen en 

schoonspuiten 
horen daar natuurlijk 

bij. Ouders zijn welkom 
om te kijken en/of te 

helpen. ‘Stap in de boot’ is zowel voor 
leden als niet-leden.

Nooit zelf gevaren, maar wil je dat wel leren? Of wil 

je eindelijk eens zonder je ouders het water op en 

niet alleen in je rubberbootje? Bij onze watersport-

vereniging kun je leren zeilen op eigen kracht.

Verder staan er ieder jaar veel leuke jeugd-

activiteiten op de agenda. Voor alle evenemen-

ten geldt: het gaat er niet om wie de beste is, 

het is gewoon super leuk om mee te doen! 

Voor de jeugdDE KREEKZEILERS

Jeugdzeildagen in 2023 
•  Ieder jaar organiseren we jeugdzeildagen  

onder begeleiding van WSV-leden en  
ouders. Het zeilen is op zondag en duurt  
van 10.00 tot 15.00 uur. Tussen de middag  
is er (uitsluitend) voor de kinderen een  
lunch in het clubhuis Buutengaets. Jullie  
kunnen in een boot van de vereniging varen,  
of in je eigen boot. Er is geen sprake van een zeilschool,  
jullie krijgen spelenderwijs het zeilen onder de knie.  
Misschien kun je na afloop je ouders nog iets nieuws  
leren! Voor alle deelnemers geldt: je moet minimaal  
zwemdiploma A hebben en een zwemvest is verplicht! 

• In de zomer organiseren we een leuk weekend rondom de eigen haven of ergens op locatie in de 
Zeeuwse delta. Samen uit, plezier maken en samen thuis voor jong en oud, dat is waar het om 
gaat. Verschillende sportieve activiteiten en een BBQ zijn de vaste onderdelen.   

•  Tijdens het jaarlijkse Clubtochtweekend zijn er natuurlijk ook allerlei leuke activiteiten voor de 
kinderen die meegaan.

Voor alle jeugdevenementen ontvangt ieder kind een uitnodiging met meer informatie. Houd de 
website in de gaten voor de laatste details. Schrijf je in via de evenementenkalender, dan weten 
we wie er komt.

Optimist survival in het zwembad 
Onze jaarlijkse lente-happening: met een Optimist 
oefenen en ‘survivallen’ in het zwembad. Leer dat 

kapseizen helemaal niet eng is en dat je 
onder de boot door kunt zwemmen. Ook 

leer je hoe je iemand kunt redden. Het 
is een beetje spannend, maar ook heel 
leuk en ook jij kan het. Je moet ten-
minste 6 jaar zijn en minimaal zwem-
diploma A hebben. Het evenement is 
dit jaar gepland op zondag 12 maart in 

zwembad De Knotwilg in Steenbergen.

Strandje en speeltuin 

Als je even vaste grond onder je voeten 

wilt hebben, dan kun je (met of zonder 

je ouders) naar het strandje gaan, 

vlakbij de jachthaven. Doe wel water-

schoenen aan, 

want de mosselen 

en oesters hebben 

scherpe randen! 

Of ga naar de 

leuke speeltuin, 

die op loopaf-

stand ligt aan de 

Schoolstraat in 

het dorp. Voor de 

allerkleinsten is er een speeltuintje op 

de havendijk, waar ze kunnen klimmen 

en klauteren. 
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Wad- of zeepieren 
Wad- of zeepieren leven in het slik, zoals 
regenwormen in de aarde, en wonen in een 
U-vormige buis. Aan de ene kant van die 
buis eten ze het zand van de slikken op en 
al- les wat daarin zit. Ze halen er de 

voedseldeeltjes uit en 
poepen het zand er aan de 

andere kant weer uit. 
Zo ontstaan de ken-
merkende tandpasta-
hoopjes, die je bij laag 
water op de platen ziet.

Zeesterren 
Zeesterren hebben 
meestal vijf armen. 
Het zijn bijzondere 
wezens; wanneer 
er één van zijn vijf 
armen afbreekt, 
groeit deze gewoon 
weer aan. Zo kan er 
zelfs een nieuwe zeester ontstaan. In elke 
arm van de zeester zitten alle organen die hij 
nodig heeft om te overleven. Zeesterren 
kunnen niet zwemmen en leven op de (zee)
bodem. 

Eikapsels 
Wat bewaart een 
zeemeer min in haar 
tasje? Babyhaaitjes en 
babyrogjes natuurlijk! 
Er komen zeker vijftien 
soorten haaien en 
roggen voor in de Neder-
landse kustwateren; een 
aantal hiervan ook in de Oosterschelde. In het 
voorjaar leggen de vrouwtjes tientallen eieren 
in taaie, leerachtige eikapsels, die ook wel 
zeemeermintasjes worden genoemd. De lege 
eikapsels kun je soms ook vinden op het 
strandje vlakbij de jachthaven. Hoe je kunt 
meedoen aan de grote eikapseljacht, kun je 
lezen op deze website: 
https://www.dutchsharksociety.
org/?s=eikapsel

Of scan de QR-code

Wat doe je op een regenachtige dag?
Op de site van het Nationaal Park Ooster-
schelde kun je een ‘Doeboekje’ downloaden: 
www.np-oosterschelde.nl/nl/doen/voor-de-
jeugd. Het boekje staat vol met spelletjes, 
puzzels en weetjes. Je kunt er ook kleurplat-
en of zoekkaarten downloaden. Met de 
zoekkaarten leer je heel veel over het leven 

in of langs de Oosterschelde. 
Scan de QR-code voor meer 
informatie.

Strandje en speeltuin 

Als je even vaste grond onder je voeten 

wilt hebben, dan kun je (met of zonder 

je ouders) naar het strandje gaan, 

vlakbij de jachthaven. Doe wel water-

schoenen aan, 

want de mosselen 

en oesters hebben 

scherpe randen! 

Of ga naar de 

leuke speeltuin, 

die op loopaf-

stand ligt aan de 

Schoolstraat in 

het dorp. Voor de 

allerkleinsten is er een speeltuintje op 

de havendijk, waar ze kunnen klimmen 

en klauteren. 

Krabben vangen

Wist je dat je heel goed krabbetjes kunt vangen 

met een touwtje, een knijper en een stukje spek? 

Vul een emmer met zeewater en zet die op de 

steiger. Als je een krabbetje hebt gevangen, dan 

trek je hem voorzichtig omhoog en laat hem in 

de emmer met water zakken. Na afloop zet je 

ze natuurlijk weer voorzichtig terug in het water. 

Je kunt een krabbenhengel bij de havenmeester 

of in het clubhuis kopen. 

Hoe kom je erachter of het een mannetje of 

vrouwtje is? Pak de krab voorzichtig aan zijn 

schild op en draai hem om. Is de onderkant 

van de buik breed en ziet die eruit als een 

bijenkorf, dan is het een vrouwtje. Hieronder 

houdt zij de eitjes vast. Heeft de onderkant de 

vorm van een vuurtoren, smal, spits en drie-

hoekig, dan is het een mannetje.

vrouwtje                                mannetje

In en rond de Oosterschelde is van 

alles te beleven en te ontdekken!
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Check altijd voor de start wat de geldende 
voorschriften zijn.

Clubzeilweekend
De clubzeilwedstrijden staan ook open voor 
niet-leden. Om mee te doen hoef je geen 
geoefende wedstrijdzeil(st)er te zijn. Je boot 
heeft geen meetbrief nodig. Het doel is om in 
competitieverband tegen elkaar te zeilen, 
waarbij vooral sportiviteit en gezelligheid 
voorop staan. Het jaarlijkse wedstrijdweekend 
is op 17 en 18 juni.
Zaterdag 17 juni is er een wedstrijd voor 
iedereen. De schippers mogen zelf bepalen 
met hoeveel bemanning ze willen zeilen. We 
varen aan de hand van het woensdagavond-
concept. We starten in deze wedstrijd op de 
rating die past bij je schip, waarbij de bereken-
de tijd van de boten zorgt voor een inhaalrace.  
Dus geen drukke, zenuwachtige start, maar 
ruim baan en vrije wind totdat je wel of niet 
wordt ingehaald. De zeildag wordt afgesloten 
met een prijsuitreiking en een zeilersmenu in 
clubhuis Buutengaets. 
Op zondag 18 juni gaan we genieten van de 
doorgaans drukstbezochte wedstrijd van het 
jaar, de man-vrouw wedstrijd. Ook deze 
wedstrijd wordt afgesloten met een gezellige 
prijsuitreiking. 

Woensdagavondwedstrijden 
Op 17 mei starten de woensdagavondwedstrij-
den. Zeven weken lang varen we iedere 
woensdagavond een wedstrijd. De deelnemers 
starten op berekende tijd. We varen tot het 
21.30 uur is. Vaar je om 21.30 uur op kop, dan 
ben je de winnaar van de avond. De resultaten 
van je vijf beste wedstrijden tellen mee voor 
het klassement en wie daarin het hoogst 
eindigt, is de trotse winnaar van de felbegeer-
de wednesdayeveningmidsummernightcup. 
De laatste wedstrijd met prijsuitreiking is op 
woensdag 28 juni. Voorafgaand aan iedere 
wedstrijd kun je in het clubhuis tegen een 
sympathiek prijsje terecht voor een woensdag-
avondmenu. Na afloop praten we na in de 
Buutengaets met een drankje en een hapje. 
Het inschrijfgeld is eenmalig € 15, of je nu één 
of zeven wedstrijden meevaart. We gebruiken 
het inschrijfgeld voor de hapjes na afloop. Wil 
je graag meevaren, maar kun je geen boot of 
bemanning regelen? Stuur ons een mailtje en 
waarschijnlijk kunnen we je wel op een gezellige 
boot indelen. Info: zeilcie@wsv-sint-annaland.nl

8 Uren van de Oosterschelde 
De 8 Uren van de Oosterschelde is een span-
nende en sportieve zeilwedstrijd op de Ooster-
schelde, waar een beroep wordt gedaan op 

Wedstrijden
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het strategisch inzicht van de bemanning. Je 
zet zelf je route uit. Het doel is om in 8 uur 
zoveel mogelijk mijlen af te leggen. De finish is 
voor de haven van Sint-Annaland. Een uitda-
ging voor zowel de ervaren wedstrijdzeilers als 
de toerzeilers. Je start om 10.00 uur op één 
van de vier startplaatsen (Bergse Diepsluis, 
Zandkreek, De Val of Sint-Annaland) en je kiest 
zelf een baan uit de voorgeschreven rakken. 
De finishtijd is 18.00 uur in Sint-Annaland voor 
ons Clubhuis Buutengaets. Te vroeg finishen 
betekent een gemiste kans om meer mijlen te 
varen, te laat finishen daarentegen kost 
straftijd! Winnaar is het jacht dat in zijn klasse 
de hoogst gemiddelde snelheid (= gevaren 
afstand/berekende tijd) heeft behaald, gecorri-
geerd op rating. Er wordt gevaren in de 
klassen: ORC voor gemeten jachten, toer met 
spi, toer zonder spi en duo handed. Bij vol-
doende deelname ook nog OGA (Old Gaffers 
Association) en multihull. Dit geeft de mogelijk-

heid om op ieder niveau aan de wedstrijd deel 
te nemen.
Bij de samenstelling van deze Havengids was 
de datum van het evenement in 2023 nog niet 
bekend.

Zie voor meer info: 

www.8uren.nl

‘De huiskamer van Sint-Annaland’ 
Restaurant Heerlijckheid Havenzicht 

Welkom bij Restaurant Havenzicht, de huiskamer van Sint-Annaland. 
Gasten verwennen en verrassen staat bij ons hoog in het vaandel. 

 
Voor een goed bakje koffie, een lekkere lunch, een goedgevulde 

borrelplank of een smaakvol diner, met (h)eerlijcke producten, bent u 
bij ons aan het juiste adres. 

Voor vers belegde broodjes en streekproducten kunt terecht bij de 
Kleine Heerlijckheid. 

 
Vraag vrijblijvend informatie aan en wees welkom en geniet van de 

gastvrijheid in ons sfeervolle restaurant.

Tonhuisstraat 1 Sint-Annaland  Tel. 0166-700250  www.heerlijckheidhavenzicht.nl 
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30Mijls op de Oosterschelde

Ook in 2023 is er een 30Mijls baan op de 
Oosterschelde, dankzij de inspanningen 
van Gert-Jan Oelp, een van de leden van de 
watersportvereniging. Liefhebbers van 
wedstrijden kunnen hun hart ophalen en 
het hele jaar rond hun wedstrijden varen, 
zo vaak je maar wilt. 

Het concept
De 30Mijls formule is een bestaand concept 
dat in het noorden van het land al een tijdje 
aan populariteit wint. Het concept heeft ook al 
aandacht gekregen in het blad Zeilen. Onder 
de deelnemers worden zelfs tactieken gedeeld 
op Zeilersforum.nl over wanneer en met welke 
condities de snelste tijden kunnen worden 
gezet. Er is een site, er zijn regels, ratings en 
een manier om je track toonbaar te maken 
aan je mededeelnemers. Je kunt zelfs zien 
onder welke omstandigheden een tijd is 
gevaren. 

Start en finish
Door het getij, de stroming, de ondieptes, het 

scheepvaartverkeer en de weersomstandig-
heden, biedt de 30Mijls Oosterscheldebaan 
genoeg uitdagingen. Start en finish van de 
baan zijn op vijf punten mogelijk: de boeien 
KT27-KR2, Keeten A, O5, O13 en AW3. Vanuit 
Sint-Annaland ligt de KT27-KR2 het meest voor 
de hand. Het vaarwater dient te worden 
gerespecteerd en daardoor is afsnijden niet 
aan de orde en hoeft niemand vast te lopen. 
Na de Keeten A begint een rondje, dat je 
linksom of rechtsom kunt varen, afhankelijk 
van wat het beste uitkomt voor een spinnaker 
of gennaker. Het wordt rekenen om onder 
ideale omstandigheden te varen. De kans dat 
er altijd een kruisrak in zit en dat de stroom 
niet meeloopt, is nagenoeg 100%. Aan jou om 
te bepalen wat de meest gunstige condities 
zijn. Heel veel succes en plezier met die puzzel 
en uiteindelijk met het resultaat ervan!

Meer informatie: 

30mijls.olgc.nl
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De spel- en vaarregels:
Notice of Race 30Mijls Oosterschelde. 
Het vaarwater (Mastgat, Keeten, Engelsche 
Vaarwater en Oosterschelde) dient gerespec-
teerd te worden. Dat betekent dat we binnen 
de boeien varen en beroepsvaart altijd voor-
rang heeft.
Baan: Een rondje van 30 mijl op de Ooster-
schelde; start- en finishmogelijkheden op vijf 
verschillende plaatsen. Vaar de baan links- of 
rechtsom, wat jou het beste lijkt.
Waar: De baan ligt op het oostelijk deel van de 
Oosterschelde. Start en Finish bij de boeien 
KT27-KR2, Keeten A, O5, O13 en AW3. 
Wanneer: Het hele jaar door, wanneer je maar 
wilt en wanneer voor jouw boot en bemanning 
de condities ideaal zijn.

Klassen: Full crew, dual handed of solo. Vaar 
‘m met vrienden, familie of gebruik ‘m met je 
team als trainingsrondje.
Resultaten: Je vaart het rondje zo snel als je 
kunt en zo vaak als je wilt. Je prestatie wordt 
gescoord onder de SW handicap. Heeft je boot 
een ORC-meetbrief, dan geldt de ORC Coastal 
Time on Time.
Inschrijving: Inschrijven doe je op 
30mijls.olgc.nl. Daar kun je ook meer 
informatie en de voorwaarden vinden.
Kosten: Inschrijving is gratis.
Prijzen: Eeuwige roem in de Zeeuwse Delta.
Aansprakelijkheid: Deelname is geheel op 
eigen risico. De organisatie van de 30Mijls kan 
nimmer aansprakelijk worden gesteld voor 
enige vorm van schade of wat dan ook.
Organisatie: De 30Mijls Oosterschelde is 
onderdeel van de 75/30Mijls.
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Evenementenkalender 2023 WSV Sint-Annaland

Activiteit Datum Locatie

Optimist survival in het 
zwembad

12 maart Zwembad de Knotwilg 
Steenbergen

Algemene Ledenvergadering 15 april 15.00 uur Buutengaets
Jeugdzeilen (1/2) 23 april Haven Sint-Annaland
Markt tweedehands boot-
spullen

6 mei 14.00-16.00 uur Havendijk Sint-Annaland

Introductie nieuwe leden 
(op uitnodiging)

6 mei 16.00-18.00 uur Clubhuis Buutengaets

Steigersafari 6 mei 18.00 uur Op de boten in de haven
Hemelvaartocht 
(i.s.m. Kustzeilers)

17-21 mei (5 dagen) Roompot

Woensdagavondwedstrijden 
(7 keer opeenvolgend)

17 mei-28 juni Krabbenkreek/Keeten

Jeugdzeilen (2/2) 4 juni Haven Sint-Annaland
Clubweekend 17-18 juni Bestemming nog onbekend
Zomertocht de Horizon 
Voorbij (i.s.m. Kustzeilers)

1-9 juli (10 dagen) Bestemming nader te bepalen

Jeugdweekend 26 augustus Bestemming nog onbekend
Natte Laarzentocht Nader te bepalen in 

september
Nader te bepalen

Jubileumfeest 60 jaar WSV 16-17 september Jachthaven Sint-Annaland
Vrijwilligersavond 
(op uitnodiging)

7 oktober Clubhuis Buutengaets

Algemene Ledenvergadering 4 november Clubhuis Buutengaets

Overige evenementen
40 Mijl van Bru 3 juni Bruinisse
Schelderegatta RYCB 17 juni Hansweert-Antwerpen
Deltaweekend 23-25 juni Vanuit Colijnsplaat
8 Uren van de Oosterschelde Nader te bepalen Oosterschelde
Antwerp Race 14 oktober Antwerpen-Westerschelde
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STAVENISSE 
tijden van hoog- en laagwater; tijd = zomertijd

LLWS = NAP-169cm; LAT = NAP-181cm

April 2023                                                                                                                        Mei 2023                                                                                                                        

 Za 01  00:50  80    
  07:01   -114   
  13:35  107    
  19:42   -103   
 Zo 02  02:02  100    
  08:10   -129   
  14:38  130    
  20:41   -116   
 Ma 03     02:57  122    
  09:02   -143   
  15:26  149    
  21:24   -125   
 Di 04       03:40  139    
  09:43   -151   
  16:04  161    
  21:59   -129   
 Wo 05     04:16  150    
  10:18   -155   
  16:39  169    
  22:31   -132   
 Do 06      04:51  159    
 VM 6:35   10:51   -157   
  17:14  173    
  23:03   -134   
 Vr 07  05:26  164    
  11:24   -158   
  17:50  173    
  23:34   -137   
 Za 08  05:59  165    
  11:55   -158   
  18:24  168    
 Zo 09  00:04   -140   
  06:28  164    
  12:26   -157   
  18:52  161    
 Ma 10  00:35   -145   
  06:52  164    
  12:59   -156   
  19:17  154    
 Di 11  01:11   -151   
  07:27  164    
  13:37   -154   
  19:53  147    
 Wo 12  01:54   -155   
  08:14  158    
  14:24   -145   
  20:43  134    
 Do 13  02:49   -151  
  09:16  145    
  15:26   -130   
  21:47  115    
 Vr 14  04:00   -142   
  10:31  129    
  16:46   -114   
  23:04  99    
 Za 15  05:24   -136   
  12:00  124    

  18:17   -109   
 Zo 16   00:38  99    
  06:52   -142   
  13:32  139    
  19:38   -117   
 Ma 17   02:01  117    
  08:04   -156  
  14:43  160    
  20:39   -127   
 Di 18  03:05  137    
  09:01   -167   
  15:39  174    
  21:28   -132   
 Wo 19   03:56  151    
  09:49   -171   
  16:26  179    
  22:10   -134   
 Do 20   04:41  160    
 NM 6:13   10:32   -169   
  17:09  177    
  22:50   -135   
 Vr 21   05:21  166    
  11:13   -165   
  17:48  173   
  23:28  -138   
 Za 22  05:59  171    
  11:53  -159   
  18:25  167    
 Zo 23  00:07   -142   
  06:34  171    
  12:30   -151   
  18:57  157    
 Ma 24  00:44   -144   
  07:07  167    
  13:05   -142   
  19:26  145    
 Di 25  01:20   -144   
  07:40  157    
  13:40   -131   
  19:55  132    
 Wo 26   01:59   -142   
  08:17  143    
  14:19   -119   
  20:30  118    
 Do 27  02:43  -136   
 EK 23:20   09:00  125    
  15:07   -107   
  21:13  102    
 Vr 28  03:39   -128   
  09:55  107    
  16:12   -95   
  22:12  85    
 Za 29   04:49   -121   
  11:17  95    
  17:33   -91   
  23:52  79    
 Zo 30   06:09   -122   
  12:46  105    
  18:53   -99  

Datum  uu:mm HW  LW 
  cm  NAP

Datum  uu:mm HW  LW 
  cm  NAP

 Ma 01   01:11 95    
  07:21   -133   
  13:49  126    
  19:54   -114   
 Di 02  02:07  116    
  08:15   -145   
  14:39  146    
  20:42  -125   
 Wo 03  02:54  134    
  09:00  -153   
  15:22  160    
  21:21   -132   
 Do 04  03:36  147    
  09:38  -155   
  16:02  168    
  21:57   -135   
 Vr 05   04:15  156    
 VM 19:34   10:14  -155   
  16:41  171    
  22:32   -137   
 Za 06  04:53  161    
  10:50  -152   
  17:19  169    
  23:06  -140   
 Zo 07  05:31  163    
  11:25  -149   
  17:56  164    
  23:42   -143   
 Ma 08  06:06  164    
  12:01   -147   
  18:29  157    
 Di 09  00:20  -149   
  06:41  164    
  12:41   -143   
  19:02  150    
 Wo 10  01:03  -155   
  07:25  162    
  13:27   -138   
  19:46  141    
 Do 11  01:54  -158   
  08:19  157    
  14:22   -130   
  20:40  129    
 Vr 12  02:55   -158   
 LK 16:28   09:21  147    
  15:28  -119   
  21:43  116     
 Za 13  04:02  -155   
  10:31  138    
  16:42   -111   
  22:57  107    
 Zo 14  05:16  -153   
  11:52  138    
  18:03  -110   
 Ma 15   00:19  110    
  06:33  -157   
  13:11  149    
  19:16  -118   

 Di 16   01:33  123    
  07:40   -164   
  14:16  161    
  20:15   -126   
 Wo 17   02:35  138    
  08:35  -167   
  15:12  169    
  21:03   -131   
 Do 18  03:28  149    
  09:23  -165   
  16:00  170    
  21:47   -134   
 Vr 19  04:16  156    
 NM 17:53   10:07   -159   
  16:44  167    
  22:28   -137   
 Za 20  04:59  162    
  10:48  -151   
  17:23  163    
  23:09  -141   
 Zo 21  05:39  165    
  11:28  -142   
  17:59  157    
  23:49  -144   
 Ma 22  06:15  165    
  12:05  -134   
  18:31  151    
 Di 23  00:28  -146   
  06:50  161    
  12:41  -125   
  19:01  142    
 Wo 24  01:06  -147   
  07:23  153    
  13:17  -117   
  19:31  133       
 Do 25  01:45  -146   
  07:59  141    
  13:57   -110   
  20:06  124    
 Vr 26  02:27  -143   
  08:39  130    
  14:42  -103   
  20:48  113    
 Za 27  03:15  -139   
 EK 17:22   09:27  118    
  15:37   -97   
  21:39  103    
 Zo 28  04:11  -135   
  10:27  110    
  6:42   -95   
  22:44  96    
 Ma 29  05:15  -133   
  11:41  112    
  17:52   -99   
 Di 30  00:04  100    
  06:21   -137   
  12:50  126    
  18:57   -109   
 Wo 31  01:09  114    
  07:21   -144   
  13:45  142    
  19:51   -121  

Datum  uu:mm HW  LW 
  cm  NAP

Datum  uu:mm HW  LW 
  cm  NAP
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LLWS = NAP-169cm; LAT = NAP-181cm

Juni 2023                                                                                                                        Juli 2023                                                                                                                        

 Do 01   02:02 130    
  08:11  -150  
  14:34 156    
  20:38  -129  
 Vr 02   02:50 144    
  08:56  -151  
  15:20  164    
  21:21  -135  
 Za 03   03:36 153    
  09:38  -150  
  16:05 167    
  22:02  -138  
 Zo 04   04:22 160    
 VM 5:42  10:20  -145  
  16:50 166    
  22:44  -142  
 Ma 05   05:09 164    
  11:01  -140  
  17:34 161    
  23:28  -147  
 Di 06   5:58 167    
  11:46  -135  
  18:18  156    
 Wo 07   00:16  -153  
  06:47  168    
  12:34  -130  
  19:03  150    
 Do 08   01:07  -160  
  07:36  168    
  13:27  -125  
  19:50 144    
 Vr 09   2:01  -166  
  08:27  165    
  4:25  -121  
   20:41  137    
 Za 10   02:57   -169   
 LK 21:31  09:21  160    
  15:24  -116  
  21:37 131    
 Zo 11  03:55  -169  
  10:21 154    
  16:27  -113  
  22:39 126    
 Ma 12  04:57  -167  
  11:28  151    
  17:35  -112  
   23:47 125    
 Di 13  06:04  -164  
  12:37  152    
  18:44  -116  
 Wo 14  0:55  131    
  07:09  -163  
  13:41 156    
  19:44  -122  
 Do 15  01:59  139    
  08:06  -160  
  14:40  158    
   20:37   -128  

 Vr 16  03:00  147    
  08:58  -153  
  15:33 159    
  21:27  -133  
 Za 17  03:54 154    
  09:46  -145  
  16:21 158    
  22:13  -137  
 Zo 18  4:41 159    
 NM 6:37  10:31  -135  
  17:02 155    
  22:57  -140  
 Ma 19  05:23  161    
  11:11  -126  
  17:39  152    
  23:37  -144  
 Di 20  06:01 162    
  11:47  -119  
  18:11 149    
 Wo 21  00:15  -147  
  06:35  160    
  12:22  -114  
  18:42  146    
 Do 22  00:52  -149  
  07:09  155    
  12:58  -110  
  19:14  142    
 Vr 23  01:30  -150  
  07:43  149    
  13:37  -107  
  19:49 137    
 Za 24  02:09  -150  
  08:20 141    
  4:17   -105  
  20:26  131    
 Zo 25  02:49  -148  
  09:01  135    
  15:01  -103  
  21:09  125    
 Ma 26  3:32  -145
 EK 9:50  09:47  130    
  15:50  -102  
  21:59 120    
 Di 27  04:21  -143  
  0:41 128    
  16:46  -103  
  22:58  117    
 Wo 28  05:18  -141  
  11:43 131    
  17:50  -106  
 Do 29  0:04  120    
  6:20   -141  
  2:47  138    
  18:54  -114  
 Vr 30  01:08 129    
  07:21  -142  
  13:46  149    
  19:54  -123

Datum  uu:mm HW  LW 
  cm  NAP

Datum  uu:mm HW  LW 
  cm  NAP

 Za 01   02:07 142    
  08:17  -143  
  14:42  157    
  20:48  -132  
 Zo 02   03:04  153    
  09:09  -142  
  15:36  162    
  21:39  -139  
 Ma 03   04:01 162    
 VM 13:39  09:59  -137  
  16:30 163    
  22:30  -145  
 Di 04   05:00  170    
  10:48  -131  
  17:23 162    
  23:23  -152  
 Wo 05  05:54 176    
  11:40  -125  
  18:13 161    
 Do 06  00:15  -159  
  06:45 180   
  12:33  -121   
  19:01 159   
 Vr 07  01:06  -167   
  07:33  181   
  13:25  -119   
  19:46 157   
 Za 08  01:56  -173   
  08:20  179   
  14:15  -117   
  20:32 155   
 Zo 09  02:45  -177   
  09:08  174   
  15:05  -116   
  21:19 151   
 Ma 10  3:34   -175   
 LK 3:48  09:59  165   
  15:57  -114   
  22:11  146   
 Di 11  04:28  -169   
  10:54  155   
  16:55  -112   
  23:09 139   
 Wo 12  05:28  -159   
  11:56  147   
  18:02   -112   
 Do 13  00:15  135   
  06:34  -150   
  13:02 143   
  19:10  -116   
 Vr 14  01:25 136   
  07:38   -143   
  14:08 144   
  20:12  -123   
 Za 15  02:35 144   
  08:38  -137   
  15:09 148   
  21:10   -130   

 Zo 16  03:37  153    
  09:33  -129  
  16:02 151    
  22:02  -136  
 Ma 17  04:27 159    
 NM 20:32  10:21  -121  
  16:46 152    
  22:47  -139  
 Di 18  05:09 162    
  0:59  -114  
  17:22 153    
  23:25  -142  
 Wo 19   05:45 163    
  11:31  -109  
  17:54 154    
  23:58  -146  
 Do 20  06:18 164    
  12:03  -109  
  18:24  156    
 Vr 21  00:33  -151  
  06:51 164    
  12:37  -110  
  18:56  156    
 Za 22  01:09  -153  
  07:24 161    
  13:13  -110  
  9:29 153    
 Zo 23  01:44  -153  
  07:58 155    
  13:48  -110  
  20:02  149    
 Ma 24  02:18  -151  
  8:32 150    
  14:21  -110  
  20:37  145    
 Di 25  02:51  -149  
  9:10 146    
  14:57  -111  
  21:18 141    
 Wo 26  03:29  -147   
 EK 0:07  09:54  142    
  15:43  -112  
  22:08  137    
 Do 27  04:18  -143  
  10:47  138    
  16:42  -111  
  23:08 132    
 Vr 28  05:21  -136  
  11:51 135    
  17:56  -110  
 Za 29  00:20  131    
  06:35  -130  
  13:03  137    
  9:13  -116  
 Zo 30  01:33 139    
  07:46  -130  
  4:12 145    
  20:22  -128  
 Ma 31  02:43 153    
  08:49  -130  
  15:17 155    
  21:23  -140

Datum  uu:mm HW  LW 
  cm  NAP

Datum  uu:mm HW  LW 
  cm  NAP
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Augustus 2023                                                                                                                      September 2023                                                                                                                        

STAVENISSE 
tijden van hoog- en laagwater; tijd = zomertijd

 Di 01  03:51  168    
 VM 20:32  09:47  -129  
  16:18 162    
  22:20  -150  
 Wo 02  04:51 180    
  10:40  -126  
  17:13 167    
  23:13  -158  
 Do 03  5:44  189    
  11:31  -121  
  18:02  170    
 Vr 04  00:03  -165  
  06:33 193    
  12:20  -118  
  18:47 172    
 Za 05  00:51  -170  
  07:18  192    
  13:07  -116  
  9:30  172    
 Zo 06  01:37  -173  
  08:02  187    
  13:51  -115  
  20:11 171    
 Ma 07  2:21  -173  
  08:44 178    
  14:34  -115  
  20:52  167    
 Di 08  3:05  -167  
 LK 12:28  09:28  166    
  15:20  -114  
  21:37  159    
 Wo 09  3:52  -157  
  10:15  151    
  16:11  -111  
  22:30  147    
 Do 10  4:47  -143  
  11:12  135    
  17:16   -107  
  23:36  134    
 Vr 11  05:56  -128  
  12:23 124    
  8:34   -107  
 Za 12  00:55  129    
  07:12   -120  
  13:38  126    
  19:49   -115  
 Zo 13  02:15 138    
  08:22   -118  
  14:48  137    
  20:55   -126  
 Ma 14  03:21  153    
  09:22  -117  
  15:44 148    
  21:49   -135  
 Di 15  04:11 164    
  10:09  -114  
  16:28 155    
  22:32  -139  

 Wo 16  04:52 168    
 NM 11:38  10:44  -109  
  17:03  158    
  23:05   -141  
 Do 17  05:25  169    
  11:11  -107  
  17:33  162    
  23:36   -145  
 Vr 18  05:56  172    
  11:40   -110  
  18:03  167    
 Za 19  00:08   -149  
  06:28  174    
  12:12   -113  
  18:35  169    
 Zo 20  00:42  -151  
  07:01  172    
  12:45   -114  
  19:05  166    
 Ma 21  01:14   -150  
  07:32  166    
  13:14  -114  
  19:33 162    
 Di 22  01:41  -148  
  08:00  160    
  13:41  -117  
  20:01  159    
 Wo 23  02:09  -147  
  08:30  155    
  14:13   -122  
  20:36  158    
 Do 24  2:45  -146  
 EK 11:57  09:10  151    
  14:56   -123  
  21:24  152    
 Vr 25  03:33  -139  
  0:02  142    
  15:55   -118  
  22:26  141    
 Za 26  04:37  -125  
  11:07  129    
  17:12  -110  
  23:44  131    
 Zo 27  06:01  -114  
  12:29  123    
  18:44  -112  
 Ma 28  01:12  136    
  07:27   -113  
  13:52  133    
  20:04   -126  
 Di 29  02:33 155    
  08:37  -119  
  15:05  149    
  21:10   -142  
 Wo 30  03:42  176    
  09:36   -123  
  16:06  163    
  22:05   -155  
 Do 31  04:39 190    
 VM 3:36  10:26  -122  
  16:57 172    
  22:55   -162

 Vr 01  05:28 197    
  11:12  -119  
  17:43  178    
  23:41  -165  
 Za 02  06:14 198    
  11:56  -116  
  18:26  181    
 Zo 03  0:26  -166  
  06:57 194    
  12:38   -115  
  19:06  182    
 Ma 04  01:09  -164  
  07:37 186    
  13:19  -115  
  19:43  180    
 Di 05  01:49  -159  
  08:14 174    
  13:58  -116  
  20:20 175    
 Wo 06  02:29  -150  
  08:52 159    
  14:40  -116  
  21:01 164    
 Do 07  03:12  -137  
 LK 0:21  09:33  142    
  15:28  -112  
  21:50 147    
 Vr 08  04:04  -120  
  10:26 122    
  16:31   -104  
  2:56  127    
 Za 09  05:15   -102  
  11:41 106    
  17:55  -99  
 Zo 10  00:26  118    
  06:45  -95  
  13:09  108    
  19:22   -107  
 Ma 11  01:53 131    
  8:01   -101  
  14:24  126    
  20:32   -122  
 Di 12  02:59  152    
  09:02   -109  
  15:20  145    
  21:26  -134  
 Wo 13  03:49  167    
  09:47  -112  
  16:03  157    
  22:06   -139  
 Do 14  04:27 174    
  10:19   -111  
  16:37  163    
  22:38   -141  
 Vr 15  04:59 177    
 NM 3:40  10:46  -110  
  17:07 169    
  23:07   -142  

 Za 16  05:29 179    
  11:14   -113  
  17:37  174    
  23:38  -144  
 Zo 17  06:01  181    
  11:44   -116  
  18:08  176    
 Ma 18  00:09   -145  
  06:33 178    
  12:14   -117  
  18:37  173    
 Di 19  00:38  -143  
  07:01 171    
  12:40   -119  
  18:59  170    
 Wo 20   01:04   -141  
  07:23  165    
  13:08   -124  
  19:25 170    
 Do 21  01:34   -141  
  07:51  161    
  13:42  -130  
  20:02  168    
 Vr 22  02:11  -139  
 EK 21:32  08:31 153    
  14:27   -130  
  20:52  159    
 Za 23   03:02  -128  
  09:27  139    
  15:28  -122  
  22:00  143    
 Zo 24  04:12  -109  
  10:37 120    
  16:50  -111  
  23:24  130    
 Ma 25  05:43  -97  
  12:06  111    
  18:26   -112  
 Di 26  01:01  137    
  07:15   -100  
  13:39  125    
  19:49   -128  
 Wo 27  02:24  160    
  08:25   -111  
  14:51  146    
  20:52   -146  
 Do 28  03:28 182    
  09:19   -117  
  15:48 163    
  21:44  -156  
 Vr 29  04:21   194   
 VM 11:57  10:05  -119  
  16:36  174    
  22:30  -160  
 Za 30  05:07 197    
  10:47   -118  
  17:19  180    
  23:13   -159

Datum  uu:mm HW  LW 
  cm  NAP

Datum  uu:mm HW  LW 
  cm  NAP

Datum  uu:mm HW  LW 
  cm  NAP

Datum  uu:mm HW  LW 
  cm  NAP

LLWS = NAP-169cm; LAT = NAP-181cm
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Hoog- en laagwaterstanden Nederland en Engeland                                                                                                                  
https://www.watersportalmanak.nl/getijdentabellen-2023/stavenisse
https://easytide.admiralty.co.uk/

Weerberichten - Weatherforecast                                                                                                                  
VHF kanaal                                                                                                                  
Lokale Nederlandse tijd (tenzij anders vermeld)
87  Zeeverkeerspost Ouddorp elk uur +30
68   Verkeerspost Wemeldinge elk uur +15
14   Centrale Vlissingen elk uur +50
23/83 Nederlandse Kustwacht 8.05u, 13.05u, 19.05u, 23.05u
69 Verkeerscentrale Zeebrugge elk uur +10
27   Oostende Radio 7.20u, 8.20 utc en 17.20 utc

Internet                                                                                                                  
www.wsv-sint-annaland.nl/meteo
www.knmi.nl/nederland-nu/maritiem/marifoon
www.knmi.nl/nederland-nu/maritiem/scheepsweerbericht
www.ziltmeteo.nl
www.waterberichtgeving.rws.nl/water-en-weer/verwachtingen-weer/
regio-zeeland
www.windy.com/51.605/4.109?50.820,4.091,7
www.kustweerbericht.be/nl/weerbericht
www.metoffice.gov.uk/weather/specialist-forecasts/coast-and-sea/
shipping-forecast

Herleidingstabel                                                                                                                  
Tijdstip hoog- en laagwater t.o.v. Stavenisse
+ = later 
- = vroeger
tijdstip in hh:mm 
gemiddelden

  Hoogwater Laagwater
Roompot binnen -0:26 -0:14
Roompot buiten -1:35 -1:25
Hansweert  -0:32 -0:26
Terneuzen  -1:16 -0:50
Vlissingen  -1:37 -1:18
Blankenberge -2:17 -1:53
Oostende  -2:32 -1:48
Hoek van Holland circa -0:20    -0:50

Oktober 2023                                                                                                                        

 Zo 01  05:50 195    
  11:27  -117  
  18:00  184    
  23:56  -156  
 Ma 02  6:30  189    
  12:08   -118  
  18:38  186    
 Di 03  00:36  -149  
  07:07  179    
  12:47   -120  
  19:13  183    
 Wo 04  01:15   -141  
  07:41  167    
  13:25   -121  
  19:49 176    
 Do 05  01:52  -130  
  08:14  152    
  14:06   -120  
  20:28 163    
 Vr 06  02:33   -116  
 LK 15:48  08:52 134    
  14:53   -114  
  21:15 144    
 Za 07  03:23   -99  
  9:38  114    
  15:53   -105  
  22:17  121    
 Zo 08  04:33  -83  
  10:50 95    
  17:12   -97  
  23:51 109    
 Ma 09  06:07   -77  
  12:30 95    
  18:45  -102  
 Di 10  01:18  122    
  07:28   -86  
  13:45  114    
  19:55   -117  
 Wo 11  02:24  145    
  08:28   -100  
  14:42  137    
  20:49   -131  
 Do 12  03:13  163    
  09:13   -109  
  15:26  153    
  21:30   -138  
 Vr 13  03:52 174    
  09:47   -113  
  16:02  163    
  22:03  -139  
 Za 14  04:25  179    
 NM 19:55  10:16  -114  
  16:34  170    
  22:34   -139  
 Zo 15  04:57 182    
  10:45   -116  
  17:06  175    
  23:04  -139  

 Ma 16  05:29 183    
  11:15   -118  
  17:38  177    
  23:35   -137  
 Di 17  06:02  179    
  11:44   -121  
  18:06  176    
 Wo 18  00:04   -135  
  06:28 172    
  12:13   -125  
  18:30  175    
 Do 19  00:34  -134  
  06:51 166    
  12:45  -131  
  19:00  174    
 Vr 20  01:09   -132  
  07:23 161    
  13:25  -135  
  19:42  170    
 Za 21  01:51   -126  
  08:08 150    
  14:15  -134  
  20:39 158    
 Zo 22  02:48  -112  
 EK 5:29  09:08  133    
  15:22  -126  
  21:52  142    
 Ma 23  04:03  -96  
  10:22  115    
  16:43  -118  
  23:16  133    
 Di 24  05:32  -87  
  11:51 109    
  18:11  -121  
 Wo 25  00:50  142    
  06:59  -93  
  13:19  123    
  19:29   -135  
 Do 26  02:07  163    
  08:05  -104  
  14:28 143    
  20:29  -148  
 Vr 27  03:07  180    
  08:57  -113  
  15:23  160    
  21:19  -154  
 Za 28  03:58 188    
 VM 22:24  09:41   -117  
  16:11  170    
  22:03   -154  
 Zo 29  03:43 189    
  09:22   -119  
  15:54  177    
  21:45   -150  
 Ma 30  04:24 186    
  10:02   -121  
  16:35 182    
  22:27  -143  
 Di 31  05:03  180    
  10:43  -124  
  17:13  184    
  23:07  -135  

Datum  uu:mm HW  LW 
  cm  NAP

Datum  uu:mm HW  LW 
  cm  NAP

LLWS = NAP-169cm; LAT = NAP-181cm

WSV Sint-Annaland streeft ernaar om de informatie zo volledig en nauwkeurig mogelijk 
aan te bieden. De WSV kan echter niet instaan voor de juistheid van de informatie en 
aanvaardt als zodanig geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik of de 
onvolledigheid daarvan, op welke manier dan ook.
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Het dorp Sint-Annaland, of Stalland zoals de 
Zeeuwen zeggen, ligt op loopafstand van de 
jachthaven. Sint-Annaland is ontstaan in 
1476, na de bedijking van de uitgestrekte 
gorzen. De toenmalige eigenaresse van de 
gronden, Anna van Bourgondië, noemde het 
dorp naar de heilige Anna: schutspatrones 
van gehuwde vrouwen. Sint-Annaland heeft 
een kleine 3.800 inwoners.

Sint-Annaland
Een ringdorp, wat Sint-Annaland is, ontstaat 
vaak op een splitsing van wegen; men bouwt er 
een kerk en daaromheen vormt zich een 
gemeenschap. De Voorstraat met zijn fraaie 
trapgevels is de belangrijkste winkelstraat en 
loopt door tot aan de Ring, het sfeervolle 
dorpshart. In de Voorstraat zijn meerdere 
monumentale panden te vinden met mooie 
gevels. Op nummer 38 vind je het fraaie 
17e-eeuwse Nonnetjeshuis met trapgevel. 
Deze naam stamt uit de tijd dat er drie 

mensenschuwe zusters woonden, die letterlijk 
met gesloten luiken leefden. 
De huidige Hervormde kerk dateert uit 1899 en 
is gebouwd op de plaats van een voormalige 
gotische kruiskerk. Deze kruiskerk werd vanaf 
1505 gebruikt als kloosterkerk. Het klooster-
leven gedijde echter niet in Sint-Annaland en 
het in 1494 gestichte klooster werd in 1550 
opgeheven.

De Standerdmolen van Sint-Annaland is de 
oudste nog bestaande windmolen in Zeeland. 
Bij het op de wind zetten van het wiekenkruis 
draait het hele molenhuis mee. In documenten 
uit 1541 wordt de molen al genoemd. 
De korenmolen is in 2006 ingrijpend gerestau-
reerd en nog steeds werkend. De molen is vaak 
op zaterdagen te bezichtigen. Een andere 
korenmolen in Sint-Annaland is de Vier Winden 
uit 1847: een ronde, uit baksteen opgetrok-
ken stellingmolen en in de Zeeuwse traditie 
gewit. 
In 1476 wordt in Sint-Annaland een haventje 
aangelegd aan het eind van een lange geul. 
Vanuit die haven ontwikkelt zich een levendige 

Sint-Annaland 
en omgeving

Nonnetjeshuis

Standerdmolen
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handel met Holland, Vlaanderen en de rest van 
Zeeland. Met de bedijking van de Suzanna-
polder in 1670, ontstaat er een echte haven-
kom. Na de watersnoodramp van 1953 volgt 
ophoging van de dijk, demping van de oude 
haven (nu: het Havenplein) en de aanleg 
van een nieuwe buitendijkse handelshaven: 
de basis van de huidige jachthaven. 
Met de oprichting van watersportvereniging 
Sint-Annaland in 1963 en de aanleg van een 
kleine jachthaven, krijgen de watersporters 
voor het eerst wat ruimte in de handelshaven. 
Ongeveer veertig jaar later is de handelsfunctie 
van de haven geheel verdwenen en heeft de 
vereniging al flink wat uitbreidingen achter de 
rug. Sinds 2005 is watersportvereniging 
Sint-Annaland eigenaar van de jachthaven.

Tholen
Sint-Annaland ligt op het eiland Tholen, gro-
tendeels omringd door de wateren van de 
Oosterschelde. Dit voormalige eiland is onge-
veer 25 hectare groot en telt ruim 25.000 inwo-
ners. Tholen heeft uitgestrekte polders, pitto-
reske dorpjes, oude boerenhoeves, veel 
agrarische akkers, volop boomgaarden, oude 
molens en er zijn veel netwerken van fiets- en 
wandelpaden door prachtige natuurgebieden. 
In het voormalige garnizoensstadje Tholen 
maak je een wandeling in het verleden door de 
smalle straatjes met de vele fraaie panden en 
gevels. Het middeleeuwse stratenpatroon is 
nog steeds zichtbaar. De plaats ontstond in de 
13e eeuw bij een tol aan de Eendracht (van-
daar de naam Tholen), een water tussen het 
eiland Tholen en Noord-Brabant. De voormali-
ge stadswallen rondom de stad hebben nog 
steeds de kenmerkende stervorm. Beziens-
waardigheden zijn: walkorenmolen de Hoop, 
het laatgotische stadhuis (1460) en de 14e- 
eeuwse Grote Kerk in Brabants gotische stijl. 
Tholen heeft twee jachthavens, die via de 
Bergse Diepsluis zijn te bereiken: watersport-

vereniging de Kogge en de 
Oesterdam Marina. 

Scan de QR-code voor meer 
informatie.

Streekmuseum De Meestoof
Altijd al eens willen weten hoe de mensen 
vroeger leefden, of hoe ze gekleed gingen in 
Thoolse klederdracht? Of wil je weten hoe een 
schoolklas eruit zag in 1910? Breng dan eens 
een bezoek aan streekmuseum De Meestoof. 
Het museum is gevestigd in het voormalige 
gemeentehuis van Sint-Annaland en geeft een 
mooi overzicht van het vroegere leven en de 
cultuur op de eilanden Tholen en Sint Phi-
lipsland. Het museum dankt zijn naam aan de 
meestoof, daar werden de geteelde meekrap-
wortels voor de rode verfstof verwerkt. De 
herinnering aan de watersnoodramp van 1953 
is op vele manieren vastgelegd. Bijzonder is de 
houten ‘geschenkwoning’ op het terrein; in 

1953 door Noorwegen geschonken en geheel 
ingericht in de stijl van de vijftiger jaren.  
Ontdek tevens de uitgebreide collectie van 
keramist, schilder en glaskunstenaar Chris 
Lanooy, een bijzondere kunstenaar met 
Thoolse wortels.
Wie kennis wil maken met de ambachten die 
in de regio werden beoefend, kan terecht in de 
ambachtenschuur. Sinds kort is er een span-
nende escaperoom in de kelder van het 
museum, boordevol wetenswaardigheden 
over de streek. Pas als je alle puzzels en 
raadsels weet op te lossen en de juiste verban-
den legt, kun je ontsnappen via de uitgang. 
Verder zijn er het hele jaar door wisselende 
tentoonstellingen. Om veelzijdig Zeeland en in 
het bijzonder het eiland Tholen te kunnen 
ontdekken heeft de Meestoof een paar gevari-
eerde arrangementen samengesteld.
Adres: Bierensstraat 6, telefoon: 0166-652901. 
Voor meer informatie: www.demeestoof.nl

Streekmuseum De Meestoof
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Streekproductenveiling
Jong en oud zijn welkom bij de toeristische 
Streekproductenveiling. Bezoekers kunnen 
plaatsnemen in de bankjes en zelf de klok 
bedienen om een goede prijs af te slaan voor 
het gewenste streekproduct. 
Iedere week worden Zeeuwse streekproducten 
vers aangeleverd, waaronder aardappelen, 
aardbeien, kersen en appels. Daarnaast 
worden ook lamsoor, zeekraal, Thoolse vis, 
eieren, kasproducten, koekjes, Zeeuwse 
babbelaars, mosterd en bloemen uit de 
streek geveild door de veilingmeester. 
De veilingen zijn in de maanden juli en 
augustus iedere woensdag om 11.00 uur en 
14.00 uur. Aanmelden is niet nodig. Neem 
contant geld mee, want het is ‘boter bij de vis’, 
pinnen kan niet. 
Adres: Langeweg 11, telefoon: 06-22543787. 
Meer informatie over de actuele bezoektijden: 
www.thoolsestreekproductenveiling.nl

Fiets- en wandelroutes
Het eiland Tholen is bij uitstek geschikt voor 
het maken van wandel- en fietstochtjes. 
Rondom Sint-Annaland zijn er prachtige 
buitendijkse wandel- en fietspaden, waar je 
kunt genieten van het uitzicht en de groene 
polders. Er zijn verschillende wandel- en 
fietsroutes uitgezet. Het uitstippelen van 
routes is eenvoudig, doordat de zogenoemde 
knooppunten zijn genummerd en voorzien van 
richtingbordjes. Wie aan Zeeland denkt, denkt 
meteen aan aardappelen en uien. Maar 
rondom Sint-Annaland is er ook veel bloem-
zaadteelt. Gezien het grote aantal zonuren 
doen deze teelten het heel goed op Tholen. 

Als je gaat fietsen of wandelen, dan kom je ze 
vast wel tegen: uitgestrekte bloemvelden in de 
meest spectaculaire kleuren. 
Het aantal routes is te veel om op te noemen. 
Neem daarom een kijkje op deze website voor 
de diverse kaartjes en alle informatie over de 
routes: https://www.eilandtholen.nl/recreeren/
Je kunt een fiets, Solex of E-Harlie huren bij 
Brasserie De Deu-braek, onderdeel van Chalet-
parc Krabbenkreek en tevens toeristisch 
informatiepunt (ligging vlak naast de haven). 
Website: www.solexverhuurtholen.nl

De Zeeuwse wortels van Roosevelt
De voorouders van de oud-presidenten van 
Amerika, Theodore en Franklin Delano Roose-
velt, zijn afkomstig uit het pittoreske dorp 
Oud-Vossemeer. In het ambachtsherenhuis, 
het voormalige recht- en gemeentehuis, is een 
kleine expositie gewijd aan de familie Roose-
velt. Het Roosevelt informatiecentrum ligt 
op fietsafstand van Sint-Annaland (8 km) 
en is gevestigd aan de Raadhuisstraat 5 in 
Oud-Vossemeer. Kijk voor meer informatie 
op www.rooseveltoudvossemeer.nl/
Aan overzijde is brasserie Huys van Roosevelt 
te vinden, van waaruit diverse toeristische 
activiteiten worden georganiseerd, die gerela-
teerd zijn aan de ‘Roots van de Roosevelts’. 
Kijk op: www.huysvanroosevelt.nl/

Natte laarzen- en fotowandeltochten
Geniet van de unieke, buitendijkse kustnatuur, 
een tocht die je alleen onder begeleiding van 
een gids van Staatsbosbeheer kunt maken. 
Het is een spectaculaire, soms spannende 
ervaring om door de modderige kreken en 
over de schorren en slikken van Sint-Annaland 
te banjeren. De wandelingen duren circa twee 

Streekproductenveiling

Klaprozen
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uur. Waterdichte schoenen of laarzen zijn 
onontbeerlijk. Ook is een prik(wandel)stok 
handig en een verrekijker verhoogt het (kijk)
plezier. Trek oude kleren aan, want je hebt 
zomaar een natte of modderige broek! 
Kinderen moeten ten minste 8 jaar zijn. 
Honden zijn niet toegestaan. De tochten zijn 
niet geschikt voor mindervaliden. 

De fotowandeltocht is niet zo intensief als de
natte laarzentocht, maar ook hier zijn laarzen
of waterdichte schoenen een must. Bij deze
wandeling staat het maken van foto’s op de
schorren en slikken centraal.
Op het moment van verschijnen van deze 
Havengids zijn de data voor de natte laarzen-
tochten en fotowandeltochten nog niet 
bekend. 

Kijk voor actuele informatie op:
https://www.staatsbosbeheer.nl/
natuurgebieden/tholen 
Je kunt je daar ook aanmelden en tickets 

kopen. Meer informatie nodig 
over deze tochten? 
Bel naar Boswachterij Tholen, 
telefoon 0111-401453, of scan 
de QR-code. 

Voor watersportvereniging Sint-Annaland is er 
een speciale natte laarzentocht in september. 
Kijk voor meer informatie op de website 
www.wsv-sint-annaland.nl

Toeristische informatie
Wil je weten wat er allemaal te zien en te doen 
is in Zeeland? Kijk op www.zeeland.com/nl-nl/
visit/wat-te-doen. Voor plaatselijke informatie 
kun je terecht bij een toeristisch informatie-
punt. De toeristische informatiepunten 
hebben op Tholen de functie van het VVV 
over genomen als het gaat om streekpromotie. 
In Sint-Annaland vind je zo’n informatiepunt bij 
Chaletparc Krabbenkreek, Nieuwelandseweg 2 
en bij Streekmuseum De Meestoof, Bierens-
straat 6. Daar is ook foldermateriaal te ver-
krijgen. 

Natte laarzen- en fotowandeltochten

Klaprozen
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Nationaal Park 
Oosterschelde

Thuis voor zeehonden en bruinvissen
Zeehonden gedijen prima in het heldere water 
van de Oosterschelde. Er is een stabiele 
populatie van zo’n 150 zeehonden. Bij 
laag water rusten ze uit op de 
platen en koesteren zich in de 
zon: op de Roggenplaat, op de 
Vondelingenplaat (ten oosten 
van de Zeelandbrug) en op 
de platen in de Krabben-
kreek. Een zeehond eet per 
dag 4 tot 8 kilo vis, kan bijna 
35 km per uur zwemmen en 
wordt tussen de 20 en 30 jaar 
oud. Dan is hij bijna twee meter 
lang en weegt ruim 100 kilo. In het 
water zijn zeehonden niet bang voor 
mensen, soms duikt er zomaar eentje achter je 
boot op. Als ze op een zandbank liggen moet 
je ze met rust laten. Dat geldt vooral in de 

zomer, als ze jongen hebben. Bij veel versto-
ring krijgen de jongen niet voldoende voeding 
binnen en verzwakken. Dus: altijd op grote 

afstand blijven.

Bruinvissen springen bijna nooit 
boven het water uit. Daardoor 
- en omdat ze zo klein zijn - 
valt het niet mee om bruin-
vissen te spotten, zeker niet 
bij een flinke golfslag. Je ziet 
meestal niet meer dan het 

bovenste deel van de rug met 
de rugvin, als het dier even 

boven water komt om te ademen. 
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 à 4 dieren.
Op het havenhoofd van Zierikzee staat een 

De Oosterschelde staat via de stormvloedkering in open verbinding met de Noordzee. 
Daardoor is er twee keer per etmaal eb en vloed. Nationaal Park Oosterschelde is door die 
getijden een uniek gebied: een dynamische wereld van wind, water, slikken en schorren. 
Honderden soorten planten en dieren leven in het water en in de natuurgebieden erom-
heen. Nationaal Park Oosterschelde is met zijn 37.000 hectare het grootste Nationaal Park 
van Nederland.
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informatiezuil over de bruinvis. Hier kun je live 
horen of er bruinvissen in de buurt zijn via 

opnameapparatuur onder een 
boei vlak voor de kust. 
Heb je zelf een bruinvis gezien? 
Dat kun je dit melden via deze 
QR-code.

Kraamkamer voor verliefde vissen
De Oosterschelde is een soort kraamkamer 
van de Noordzee. Van veel vissen, zoals geep, 
ansjovis en puitaal, worden de jongen hier 
geboren. Inktvissen komen speciaal van de 
Engelse zuidkust om hier te paren en ook 
de snotolf komt in de lente naar de Ooster-
schelde om te paren.
Ook de ruwe haai en de gevlekte gladde haai 
komen graag naar de Oosterschelde, dankzij 
het relatief warme water en de lekkere, zachte 
bodem. Er zijn inmiddels ook hondshaaien 
gespot. Er is voedsel in overvloed voor deze, 
overigens onschuldige, haaitjes en natuurlijke 
vijanden zijn er nauwelijks.

Wondere onderwaterwereld
De Oosterschelde zit barstensvol 
leven en laat onder water een 
onverwacht kleurige wereld 
zien. Er komen verschillende 
soorten zeeanemonen voor; 
één van de mooiste is de 
zeldzame zeedahlia. Onder 
water zijn ook groene, rode 
en bruine wieren te zien, maar 
ook felgekleurde zakpijpjes en 
sponzen, variërend in vorm van 
badkamerspons tot koraalachtige 
structuren. Als enige plek in Nederland komt 
in de Oosterschelde ook een zeer zeldzame 
zachte koraalsoort voor: de dodemansduim.
Op en in de zanderige bodem leven brokkel-
sterren, platvissen, sepia’s, neteldieren, 
garnalen, schelpdieren en allerlei soorten 
wormen. Tussen de stenen van de dammen 
en dijken leven krabbetjes en kreeften.
De laatste jaren zijn er door duikers steeds 
meer waarnemingen gedaan van zeepaardjes.
Hoewel ze wat minder tot de verbeelding 

spreken en ook niet erg populair zijn, bewegen 
zich ook verschillende kwallen door het water 
van de Oosterschelde. Behalve de kompaskwal 
en de haarkwal prikken de meeste andere 
kwallen niet. 
De Oosterschelde zit dus vol verrassingen. 
Gewapend met een duikbril en 
snorkel kun je een duik nemen 
in deze onder waterwereld, 
Maar pas wel op voor 
stroming! Liever onder 
begeleiding? In de zomer-
maanden organiseert 
Nationaal Park Ooster-
schelde snorkelexpedi-
ties.

Schaal-, schelpdieren en 
zeegroenten
Het is een heel bijzondere beleving; je 
eigen maaltje mosselen, oesters of alikruiken 
(krukels op zijn Zeeuws) bij elkaar scharrelen. 
Doe dit alleen wel met zorg voor dit prachtige 

natuurgebied en zonder verstoring of 
beschadiging van flora en fauna. 

Schaal- of schelpdieren rapen 
mag uitsluitend langs de dijk-

voet in de zogenoemde 
‘toegankelijke gebieden’ en 
maximaal tot 10 kilo per 
persoon per dag. Neem niet 
meer mee dan je op kunt, 

want weggooien is zonde. 
Rapen is niet toegestaan in de 

niet-toegankelijke gebieden (dat 
zijn de rode en paarse gebieden op 

het kaartje) en ook niet op verhuurde 
schelpdierpercelen, die met staken zijn afge-
zet. In de zomer planten oesters zich voort (dat 
heet melken), dan smaken ze een stuk minder! 
Als je gaat rapen, doe dat dan tussen twee uur 
voor en twee uur na laagwater. Houd het weer 
en het tij in de gaten; laat je niet verrassen 
door het opkomend water! 
Krabben en kreeften (schaaldieren) mag je niet 
meenemen. Zeekraal, lamsoor (eigenlijk 
zee aster) en wieren mogen alleen worden 
gesneden als je daarvoor een vergunning hebt.
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Wegrestaurant voor vogels
Grote aantallen vogels en 

vogelsoorten vinden in en 
rond de Oosterschelde 
voedsel, rust en een plek 
om te broeden. Als het 
laag water is, dan scharre-

len veel vogels hun maaltje 
bij elkaar op de drooggeval-

len slikken en platen. Sommige 
vogelsoorten komen speciaal naar 

het Oosterscheldegebied om er te broe-
den. Andere verblijven er een korte periode 
tijdens hun trektocht naar het zuiden (om daar 
te overwinteren) of naar het noorden (om er te 
broeden). 
Je komt er een heel aantal vaste bewoners 
tegen, zoals de meeuw en scholekster, maar 
ook ganzen, eenden, de tureluur, roze grutto, 
lepelaar, wulp, aalscholvers, steen- en strand-
lopers. Als je een vogel ziet ‘bidden’ of duiken in 
het water, dan is dat heel waarschijnlijk een 
visdiefje. 

Ontdek de Oosterschelde
Kijk voor een overzicht van de strandjes, 
informatie punten, uitkijkpunten, activiteiten en 
de beste plekken om zeehonden en bruinvissen 
te spotten op www.ontdekdeoosterschelde.nl. 
Je kunt daar ook je waar neming 
van bruin vissen melden. 
Informatie 
over snorkel  -
expedities, 
de regels voor 
het rapen van 
schaal- en 
schelpdieren 
en over de toe
gankelijke 
gebieden is te 
vinden via: 
https://www.np-oosterschelde.nl/nl/doen/
oesters-rapen/waar.htm

Bron: 
Nationaal Park Oosterschelde
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Legenda
Afgesloten dijk
Niet toegankelijk 
Slikken en platen niet toegankelijk,
varen en/of ankeren is toegestaan
Beperkt toegankelijk, open 15 jun t/m 14 sept
Kitesurflocatie
Kitesurflocatie, open van 1 oktober tot 30 april

Natuurentreepunt 
Informatiepunt Nationaal Park Oosterschelde
Zeehonden spotplek
Uitzichtpunt
Getijdenpoelen
Oesterputten

Key
Dike closed
Not accessible 
Mudflats and sandbars not accessible,
sailing and/or anchoring is permitted
Restricted access, open 15 June through 14 Sept
Kite surfing location
Kite surfing location, open from 1 October through 30 April

Nature reserve entrance point
Eastern Scheldt National Park Information Point
Seal spotting point
Viewpoint
Tidal pools
Oyster reefs

Legende
Gesperrter Deich
Nicht zugänglich
Schlickfelder und Sandbänke nicht zugänglich,
Fahren und Ankern ist zulässig
Begrenzt zugänglich, geöffnet 15. Juni bis 14. Sept.
Kitesurfing-Standort
Kitesurfing-Standort, geöffnet vom 1. Oktober bis 30. April

Naturpark-Infopunkt
Infozentrum Nationalpark Oosterschelde
Seehundbeobachtungsplatz
Aussichtspunkt
Gezeitentümpel
Austernkultur

Légende
Digue fermée
Non accessible
Slikkes et bancs de sable non accessibles,
zone autorisé à la navigation et/ou au mouillage
Accès limité, ouvert du 15 juin jusqu’au 14 septembre inclus
Spot pour kitesurf
Spot pour kitesurf, ouvert du 1er octobre jusqu’au 30 avril inclus

Point d’entrée dans la nature 
Point d’information sur le Parc National Oosterschelde
Zone d’observation des phoques 
Panorama
Bassins de marées
Puits d’huîtres

Hier staat een kaart van gebied de Oosterschelde. In deze kaart staat 
aangegeven welke gebieden je wel en welke gebieden je niet mag betreden, in 
verband met de bescherming van de vogels en dieren die verblijven in dit 
gebied.
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Provincialeweg 11,
4695 RM Sint Maartensdijk
Tel./Fax (0166) 69 71 55
M 06 53 78 80 35
www.bootkussens.com

Meubelstoffeerderij
- bootkussens
- caravankussens
- bankstelkussens
- matrassen
- thuismeubilair

Het bouwen onder garantie 
met Bouwgarant is mogelijk. 

kwaliteit van alle 
bouwwerkzaamheden, voor persoonlijke aandacht, 

heldere communicatie en vertrouwen.

Kijk voor meer informatie of voor onze nieuwbouwprojecten op
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   www.jachtspuiterij.nl

Kooij Ship Operation BV
Koelhuisdreef 1
4697 PJ  Sint-Annaland 
t +31 (0)166-657 333
i info@jachtspuiterij.nl

 moderne overdruk cabine
 glad plamuurwerk
 strak spuitwerk

 hoogglanzende blanke lak
 polyester reparatie en schade herstel
 deskundig advies en vakmanschap

havengids2009.indd   14 31-03-2009   21:02:22



www.visserinstallatietechniek.nl                          
0166 - 612650

• YACHT TRANSPORT

• PREVENTIEF ONDERHOUD

• POLIJSTWERKEN / SCHOONMAAK

• TEAK REINIGING

• YACHTWRAP / BESTICKERING

• ONAFHANKELIJKE SCHEEPSKEURING

• YACHT PRODUCTEN

• ALTIJD 1 CONTACTPERSOON VOOR UW YACHT!
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Brasserie De Deu-Braek - Nieuwlandseweg 2 4697 RK

Sint-Annaland - 0166-851945 - 06-40478103

E-mail: info@dedeubraek.nl - www.dedeubraek.nl

Brasserie De Deu-Braek is gelegen aan het chaletpark

de Krabbenkreek en aan de rand van de luxe jachthaven

en het strandje van Sint-Annaland. 

Binnen de brasserie, waar plaats is voor 80 personen,

maar ook op het grote buitenterras van 230 m3 is het

goed vertoeven.

Tholen ontdekken op een ouderwetse solex

Het bedrijf Solex verhuur Tholen is een onderdeel van de

brasserie. Wat is er mooier dan op deze manier het eiland

ontdekken. 

Drukkerij Zoeteweij Yerseke

uw grafische duizendpoot

veel meer dan alleen drukwerk www.dzy.nl

0113 571404
info@dzy.nl
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Belangrijke informatie
Important information

In geval van nood | In case of emergency
Politie | Police 0900 8844 
Politie WhatsApp | Police Whatsapp +31 6 1220 7006 
Brandweer | Fire Brigade 0166 668200 
Alarmnummer | Emergency number 112 
Huisarts | GP (08:00-17:00u) 0166 652702 (Voorstraat 31, Sint-Annaland) 
Huisartsenpost | GP (17:00-08:00u) 0164 273855 (Bergen op Zoom)
Bravis Ziekenhuis | Hospital  088 70 68 000  (Boerhaaveplein 1, Bergen op Zoom)
Tandarts | Dentist 0166 653366 (Raiffeisenstraat 24, Sint-Annaland)  

Nautische contactgegevens | nautical information
Kustwachtcentrum alarmnummer VHF 16  0900-0111                    
Kustwachtcentrum  088 - 9584000
Radio Medische Dienst  088 – 9584020   
KNRM   VHF16  088 - 9996100
Nautische Centrale Topshuis Neeltje Jans  088 - 7974700   
Rijkswaterstaat Zee en Delta  088 - 7974600
Grevelingensluis  VHF 20 088 - 7970123     
Krammersluizen VHF 22 088 - 7974750 
Roompotsluis VHF 18 088 - 7970123   
Zandkreeksluis VHF 18 088 - 7970123  
Zeelandbrug VHF 18 0118 - 413237     
Goese Sas VHF 18 0113 - 216744 
Verkeerspost Wemeldinge VHF 68  088 - 7974801     
   nautisch bericht ieder uur HH:15 
Verkeerspost Centrale Vlissingen VHF 14  0118-424790  
   nautisch bericht ieder uur HH:50

De volgende bruggen en sluizen zijn alle bereikbaar via centraal telefoonnummer 088-7970123 
met een keuzemenu:
Bergse Diepsluis, Grevelingensluis, Zandkreeksluis, Roompotsluis, Hansweertsluis, Kreekraksluizen, 
Krammersluizen, Krammerjachtensluis, Post Brug, Vlakebruggen, Brug Sluiskil, Brug Sas van Gent, 
Sluizen Terneuzen.

Kijk op www.vaarweginformatie.nl of scan de QR-code.
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Nuttige adressen-telefoonnummers  
Useful addresses-phonenumbers

Brasserie De Deu-Braek, Nieuwlandseweg 2 0166 851945 Restaurant   
ook toeristische info, fiets-, Solex en E-Harlie verhuur 06 40478103  Tourist information,   
   bicycles, mopeds for hire 
Bunkerstation Roukema, vluchthaven Zijpe 06 51077455 Fuel dock 
Clubhuis Buutengaets 0166 652634 Club house   
Hubo bouwmarkt, Ceciliaweg 10 0166 653637 Hardware store
Jachtwerf en kraan (80t), Mariteam Shipyard, Boulevard 3 0166 657020 Boatyard/boat hoist  
PostNL postkantoor en ING servicepunt, Ring 2 0166 652634 Post office
Taxi   0166 662607 Taxi   
Watersportwinkel Mariteam Shipyard, Boulevard 3 0166 657020 Chandlery
Watersportwinkel/tankstation Dekker Marine, Spuistraat 40 0166 652454 Chandlery/fuel station 
Zeilmakerij, Creek Sails & Service, Veilingweg 20a 06 19634007 Sailmaker

Hieronder een kleine selectie van onze collega’s.

Bergen op Zoom WV de Schelde www.wvdeschelde.nl
Bruinisse WSV Bru www.wsvbru.nl
  Jachthaven Bruinisse www.jachthavenbruinisse.nl
Burghsluis WSV Burghsluis www.wsvburghsluis.nl
Brouwershaven WV Brouwershaven www.wvbrouwershaven.nl
Kats   Kats Oosterschelde www.vdrest.nl/jachthaven-kats
Colijnsplaat  WSV Noord-Beveland www.wsvnb.nl
Goes  Stadshaven Goes www.stadshavengoes.nl
Kamperland  Roompot Marina www.roompotmarina.nl 
Stavenisse  SWS Stavenisse www.havenstavenisse.nl
Tholen   WSV de Kogge www.wsvdekogge.nl
Wemeldinge  Jachthaven Wemeldinge www.vdrest.nl/jachthaven-wemeldinge
Yerseke  WV Yerseke  www.wvy.nl
Zierikzee WV Zierikzee www.wvzierikzee.nl

Schouwen-Duiveland heeft verschillende mooie jachthavens, gelegen aan de Oosterschelde en 
het Grevelingenmeer. Kijk voor een overzicht van de (gemeentelijke) havens en de watersport-
verenigingen op: www.schouwen-duiveland.nl/over-schouwen-duiveland/havens/
jachthavens-en-watersport

Ontdek andere havens in de Delta
Discover other marinas
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INBOARD EN OUTBOARD SERVICE

Dekker  Mar ine  -  S in t  Anna land  -  Te l  0166 -  65  24  54  -  www.dekkermar ine .n lDekker  Mar ine  -  S in t  Anna land  -  Te l  0166 -  65  24  54  -  www.dekkermar ine .n l

Nu in de showroom 
deze Ranieri H22SD 
te bezichtigen
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Colofon
Watersportvereniging Sint-Annaland
Bezoekadres Havenweg 12, 4697 RL Sint-Annaland
Postadres Postbus 6, 4697 ZG Sint-Annaland
E-mail secretaris@wsv-sint-annaland.nl
Website www.wsv-sint-annaland.nl
Bank NL68 RABO 0303 0052 97 ten name van WSV Sint-Annaland

Havenmeesters
Mark en Nicole Hansen
Telefoon +31 166 653079
E-mail havenmeester@wsv-sint-annaland.nl

Clubhuis Buutengaets
Bert en Gina Coelers 
Telefoon +31 166 652634

Eindredactie
Joke Ouwehand
E-mail redactie@wsv-sint-annaland.nl

Grafisch ontwerp
Drukkerij Zoeteweij, Yerseke

Fotomateriaal
Met dank aan:   Anusjka Martens (Fotografie Objectivo), Gert-Jan Oelp,  

Pauline de Blocq van Scheltinga en Rob Ligteringen.

Uitgave
Watersportvereniging Sint-Annaland
Jaargang nummer 17
April 2023, oplage 2.500
 
Disclaimer
Voorzover bekend zitten er geen rechten op de gebruikte foto’s. Mocht u desondanks foto’s 
tegenkomen, waarvan u rechthebbende bent en u heeft geen toestemming gegeven voor de 
publicatie, neem dan contact op met redactie@wsv-sint-annaland.nl
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EEN BOOT
KOPEN OF
VERKOPEN? 

DE VALK
MAAKT HET
VERSCHIL. 

DE VALK SINT ANNALAND

KOELHUISWEG 4,  4697 RM SINT ANNALAND

T  +31  166 601  000 |   M  S INTANNALAND@DEVALK.NL  |   WWW.DEVALK.NL

Het kopen en verkopen van een boot is zowel een emotionele als een financiële 
beslissing. Uw boot is uw persoonlijk bezit, een thuis op het water, het instant 

vakantiegevoel, vrijheid om te gaan en staan waar u wilt én een toevluchtsoord. 
Hoe wij dit zo goed weten? Wij van De Valk delen uw liefde voor het water.

De inmenging van de makelaars van De Valk zorgt ervoor dat u blijft genieten, 
terwijl uw boot ondertussen verkocht wordt. Door onze bemiddeling geniet u van 

uw welverdiende vrije tijd op het water, terwijl De Valk alles regelt.

Dit kan vanuit de vertrouwde omgeving van uw thuishaven óf u kiest voor een 
showroom op een A1-locatie. De keuze is aan u. De verkoop vanuit een thuis-

haven, overdekte showroom, op de wal of vanaf de verkoopsteiger wordt
compleet verzorgd door de kundige makelaars van De Valk.

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust vrijblijvend 
contact op met De Valk St. Annaland, of  één van de andere 21 vestigingen, via: 

0888 - 338222 of kijk op www.devalk.nl
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De beste verzekering
voor een plezierjacht?

Robbe helpt
je verder

Verzekeringen • Hypotheken • Belastingadvies

Heuvelstraat 5, 4901 KD  Oosterhout NB • 0162 45 22 00 • info@robbe.nl • www.robbe.nl

Dankzij onze volmacht bent u 
verzekerd van persoonlijke 

schadebehandeling


