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Beste watersporters, 

 

Welkom bij Watersportvereniging Wolphaartsdijk! 

 

Wij hebben deze gids samengesteld (met alfabetisch gerangschikte informatie), zodat u zich zo 

snel mogelijk thuis zult voelen in één van onze havens. 

 

Uiteraard bent u van harte welkom op het havenkantoor met uw vragen of op- en aanmerkin-

gen. 

 

Wij wensen u een prettig verblijf toe bij de WSVW! 

 

 

Het bestuur en personeel van de WSVW 
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AANSPRAKELIJKHEID 

De vereniging, onderdelen daarvan, het bij haar in dienst zijnde personeel, haar functionaris-

sen, alsmede alle andere personen, die namens of ten behoeve van de vereniging han-

delingen verrichten kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, uit welke 

oorzaak ook voortgevloeid en van welke aard dan ook, toegebracht aan of geleden door een 

lid, jeugdlid, passant of andere personen in hun persoon of eigendom op de terreinen en bij de 

vereniging in gebruik zijnde jachthavens. Ook aansprakelijkheid voor schade, als voorom-

schreven, ontstaan tijdens met de vereniging verband houdende activiteiten elders, is uitge-

sloten (art. 3 van het Huishoudelijk Reglement). 

AFMEREN/LIGPLAATS 

Passanten dienen zich onmiddellijk te melden bij de havenmeester, die nadere informatie 

verstrekt welke ligplaats kan worden ingenomen.  

AFVALSTOFFEN 

Huishoudelijk afval (aan de rand van de speelweide tegenover de fietsenstalling) kunt u 

gescheiden inleveren. Zie plattegrond midden in dit boekje. Chemisch afval kunt u in overleg 

met de havenmeesters op vastgestelde tijden inleveren. Tegenover de “milieustraat” staat een 

ecotainer en afgewerkte olie kunt u kwijt in een vat. De sleutel voor deze containers kunt u 

afhalen op het havenkantoor. De stortplaats voor de chemische toiletten bevindt zich bij het 

toiletgebouw (zie ook sanitaire voorzieningen). 

ALARMNUMMER 

Het regionaal alarmnummer is 112. Via dat telefoonnummer kan worden doorgegeven van 

welke instantie men hulp wenst. Telefoonnummer politie is 0900-8844. 

ARTSEN/APOTHEKEN 

Huisarts:   J. Binnekamp 

     Veerweg 6a  

     4471 BK  Wolphaartsdijk  

     Telefoon: (0113) 581231 

In geval van afwezigheid van huisarts J. Binnenkamp kan een beroep worden gedaan op een 

andere huisarts uit de regio, wiens telefoonnummer u te horen krijgt als u het bovenstaande 

nummer kiest. Voor andere namen, adressen en telefoonnummers: Zie mededeling aan het 

havenkantoor. 

BARBECUEPLAATS 

De barbecueplaats is achter het toiletgebouw op de speelweide. Tevens is er een barbecue 

langs de boulevard (Schorhaven). De barbecues mogen door iedereen gebruikt worden. 

Graag na gebruik alles schoon achterlaten. 

 

BILGEWATERPOMP 

Zie Vuilwaterpomp 

BRANDGEVAAR 

Een ieder is verplicht alle voorzorgsmaatregelen te treffen om brandgevaar te voorkomen. Het 

is verboden in de jachthavens, op de terreinen en in de gebouwen vuur te gebruiken. Op de 

zonneweide mag dat alleen op de door de havenmeester aangewezen barbecueplaats. Bij 

brand dient direct de havenmeester te worden gewaarschuwd. In geval van afwezigheid belt 

u het alarmnummer 112. 
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BRANDSTOF 

Tankstation: Aan de overzijde van het Veerse Meer bij Delta Marina te Kortgene, Telefoon: 

(0113) 307171. 

BRIEVENBUS 

Deze vindt u naast de supermarkt in het centrum van Wolphaartsdijk. Ook kunt u in de 

zomerperiode uw post in inleveren bij de receptie van camping DE VEERHOEVE. 

CLUBHUIS “HET OORLAM” 

Op de Schorhaven bevindt zich het ontmoetingspunt van de vereniging, “HET OORLAM". U 

vindt het op de eerste verdieping van de loods waarin zich het havenkantoor bevindt. Het 

clubhuis is geopend op de tijden dat de havenmeesters aanwezig zijn.  

 

In het vaarseizoen dagelijks tussen 08.00 en 16.30 uur.  Op bepaalde tijden wordt er ook 

bediend en kunt u o.a. soep en kleine snacks bestellen. De bedieningstijden treft u in de hal 

naast het havenkantoor aan. 

Tevens is er een uitgifte automaat aanwezig; u kunt hier frisdranken en snacks kopen. Mocht u 

wisselgeld nodig hebben, kunt u dit aan de havenmeesters vragen. Koffie, thee of 

chocolademelk uit de koffieautomaat is gratis. 

DIERENARTSEN 

Dierenarts:      M.P.C. Karelse 

  's Heer Hendrikskinderendijk 118 

  4461 EC  GOES 

  Telefoon: (0113) 220656 

DOUCHES 

Zie sanitaire voorzieningen 

DRINKWATER 

Op alle steigers zijn tappunten aanwezig. Slangen verkrijgbaar bij de havenmeester. 

EHBO/ZIEKENHUIS 

Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is:  

 ADMIRAALDERUYTER ZIEKENHUIS (ADRZ) 

 's-Gravenpolderseweg 114  

 4462 RA  GOES  

 Telefoon: (0113) 234000. 

 

De havenmeesters en barbediening zijn in het bezit van een geldig EHBO-diploma/reanimatie. 

ELEKTRICITEIT 

Aansluitpunten voor elektriciteit bevinden zich op de steigers. U kunt tot 6 ampère afnemen. U 

kunt het aansluitpunt  met de letter P (=passant) gebruiken. 

FIETSENSTALLING 

U kunt gebruik maken van de overdekte fietsenstalling op ons terrein. Zie plattegrond 

havenindeling middenin dit boekje. 
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FIETSENVERHUUR 

 Op Camping De Veerhoeve, Veerweg 48. 

  telefoon (0113) 581155. 

  In het dorp Wolphaartsdijk bij Rijwielshop 

   C.W. den Haan, Papeweg 6-8,   Wolphaartsdijk. 

      telefoon (0113) 582446. 

FYSIO- EN MANUELE THERAPIE 

P.J. van Liere 

Hoofdstraat 32 

4471 AJ Wolphaartsdijk 

Tel. (0113) 581308 

E-mail info@vanliere.nl 

Bezoek mogelijk zonder verwijskaart 

GELDAUTOMAAT 

In de supermarkt (zie aldaar) is een geldautomaat waar u met een Eurocard of Mastercard 

geld kunt opnemen. 

GETIJDENINFORMATIE 

www.getij.nl. In het havenkantoor is een gratis getijdenboekje op te halen. 

HAVENKANTOOR 

Het havenkantoor bevindt zich tegenover de kraan bij de Schorhaven. 

Adres:   Zandkreekweg 4A 

         4471 NG  Wolphaartsdijk 

Telefoon:   (0113) 586103 

HAVENMEESTERS 

Kantoor : (0113) 586103 

e-mail       : havenmeester@wsvw.com 

HAVENREGLEMENT 

Het havenreglement ligt voor u ter inzage op het havenkantoor. 

HUISDIEREN 

Het is verboden: 

a. huisdieren onaangelijnd te laten; 

b. huisdieren, ook wanneer ze aangelijnd zijn, zonder geleide achter te laten; 

c. de uitwerpselen van het huisdier dat men begeleidt te laten liggen. U wordt dringend 

verzocht deze uitwerpselen op te ruimen. Er is een speciaal terrein gecreëerd om 

honden uit te laten 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Het huishoudelijk reglement ligt voor u ter inzage op het havenkantoor. 

HIJSKRAAN 

De vereniging beschikt over een kraan met een hefvermogen van 20 ton. 

mailto:info@vanliere.nl
http://www.getij.nl/
mailto:havenmeester@wsvw.com
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KLACHTEN 

De havenmeesters doen hun uiterste best om uw verblijf bij de WSVW zo plezierig mogelijk te 

maken. Toch bestaat de mogelijkheid dat u een gerechtvaardigde klacht heeft. Aarzel niet 

een klacht direct door te geven aan één van de havenmeesters of een e-mail te sturen aan 

het secretariaat via secretariaat@wsvw.com. 

KRANTEN 

Deze zijn verkrijgbaar in de dichtstbijzijnde supermarkt op camping De Veerhoeve, Veerweg 48. 

(Zie ook: pagina 7 Supermarkt). 

MIDGETGOLF 

Midgetgolf  Het Veerse Meer.  

Zandkreekweg 10 te Wolphaartsdijk 

Telefoon: (0113) 586046. 

POST 

U kunt de aan u gerichte post afhalen op het havenkantoor.  

RADIO/TV 

Het is niet toegestaan radio's, recorders, t.v.'s of andere geluidsapparatuur zodanig hard te 

laten spelen, dat anderen daarvan hinder ondervinden. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan spe-

lende apparatuur buiten het vaartuig te hebben. 

RECREATIEF PROGRAMMA 

De VVV-informatie, verkrijgbaar in het clubhuis, biedt u een schat aan mogelijkheden om u te 

ontspannen in ons land waar het leven goed is. www.vvvzeeland.nl/nl/eilanden/zuid-beveland. 

REPARATIES 

Verwezen mag worden naar de volgende bedrijven: 

 Zeeland Jachtservice, mobiele jachtreparatie  

Telefoon:  06-53199075  Tim Giesbertz 

 DIXIE'S jachtbetimmering/jachtreparatie, 

  Veerweg 71a, Wolphaartsdijk  

  Telefoon: (0113) 581941 of (0113) 573009; 

 De Zuidschor Watersportwinkel, scheepsreparatie, stalling en onderhoud.   

 Zandkreekweg 5, Wolphaartsdijk. Telefoon: (0113)-582310 

 

RESTAURANTS WOLPHAARTSDIJK 

 Café Restaurant DE BOEI, 

Watersportweg 2, Wolphaartsdijk  

  Telefoon: (0113) 586000. 

 Paviljoen DE MEERKOET, 

       Schelphoek 3, Wolphaartsdijk  

       Telefoon: (0113) 586035 

 Café Restaurant DEN BAAS EN ZIJN MADAM 

       Watersportweg 4, Wolphaartsdijk 

Telefoon: (0113) 769088 

 Restaurant MELIEFSTE 

Wolphaartsdijkseveer 1, Wolphaartsdijk 

Telefoon: (0113) 581326 

  

mailto:secretariaat@wsvw.com
http://www.vvvzeeland.nl/nl/eilanden/zuid-beveland
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SANITAIRE VOORZIENINGEN 

De haven heeft een drietal toilet/douchegebouwen, te weten op de speelweide; naast het 

havenkantoor en nabij het restaurant. De douches zijn gratis. In de doucheruimte naast de 

speelweide zijn tevens gezinsdouches aanwezig. 

De wasserette bevindt zich in het toiletgebouw op de speelweide. Gebruik van de wasserette is 

middels munten (tarief € 3), verkrijgbaar bij de havenmeester. 

De stortplaats voor chemisch toiletten en vaatwasgelegenheid bevinden zich naast het 

toiletgebouw op de speelweide.  

SECRETARIAAT 

Het verenigingssecretariaat is gevestigd naast het havenkantoor. 

Postadres :  Zandkreekweg 4a 

               4471 NG Wolphaartsdijk 

Telefoon :  (0113) 586089 

E-mail  :  secretariaat@wsvw.com 

Secretariaat :  Kim van de Klundert 

SPEELWEIDE 

Op de speelweide staan enkele speeltoestellen en een springkussen voor kinderen. Daarnaast 

kan de speelweide vrijelijk gebruikt worden voor allerlei spelen, mits anderen daarvan geen 

hinder ondervinden. U treft hier ook een jeu-de-boules-plaats aan. 

SUPERMARKT 

De dichtstbijzijnde supermarkt, tevens warme bakker, treft u aan even buiten het haventerrein 

op camping DE VEERHOEVE aan de Veerweg 48A, Telefoon (0113) 586040. Er is ook een klein 

maar uitgekiend assortiment drogisterijartikelen aanwezig. Tevens is hier een ruim assortiment 

doe-het-zelf artikelen te verkrijgen.  In het centrum van het dorp Wolphaartsdijk is ook een 

supermarkt (incl.  warme bakker, slijterij en postagentschap)  

TANDARTS 

Voor de dienstdoende tandarts telefoon: 06-22347209 

TARIEVEN 

 Passanten betalen  € 1,90 per meter schip per nacht (excl. w.t.b.)(max. 28 dagen per 

seizoen) 

 Munt voor wasmachine € 3,00 (te koop in havenkantoor) 

 Watertoeristenbelasting € 1,03 p.p. per nacht. 

TAXI 

VERVOER NAAR GOES: firma Steketee Telefoon (06)-108811235. 

De kosten naar het centrum van Goes bedragen ca. € 23,-. 

TENNIS 

Er is een tennisbaan aanwezig op camping de De Veerhoeve, Veerweg 48. Info: Telefoon: 

(0113)581155 

TOEGANG TERREIN WSVW 

Het terrein van de WSVW is afgesloten. U kunt het terrein via de looppoort verlaten. U dient 

hiervoor op de knop te drukken, deze bevindt zich aan de paal, vlak voor dit hek. Om 

vervolgens het terrein weer op te komen, kunt u op voorhand een tijdelijke toegangspas voor 

deze looppoort bij de havenmeester vragen.  
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VUILWATERPOMP 

Nabij het kantoor van de havenmeester is een pompinstallatie voor het leegpompen van 

vuilwatertanks en het verwijderen van bilge- oliehoudend- en afvalwater uit schepen. Het 

gebruik is gratis. 

WASSERETTE 

Zie tarieven en sanitaire voorzieningen 

WATER 

Op alle steigers zijn tappunten aanwezig. Slangen verkrijgbaar bij de havenmeester. 

WEERBERICHT 

Voor het weerbericht verwijzen wij u naar ons digitale weerstation in ons clubhuis “Het Oorlam”.  

WIFI 

Draadloos internet op de haven is mogelijk. Een code om in te loggen kunt u afhalen bij de 

havenmeester. Het gebruik is gratis. 
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