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Welkom

Welkom
WAT IS HET GEWELDIG
DAT JULLIE ONZE GASTEN ZIJN

Onze crew is ontzettend blij om onze gasten weer te
verwelkomen in de jachthaven. Afgelopen maanden waren
voor iedereen vreemd. Normaliter zijn onze gasten in grote
getale aanwezig op Delta Marina. Maar helaas, door het
sluiten van de landsgrenzen was het behoorlijk rustig op de
haven. We hebben jullie gemist en we zijn daarom extra blij
dat het ‘normale’ watersportseizoen van start is gegaan.

Het mooie van Delta Marina is

onze Instagram @deltamarinakortgene

boven de 12 jaar een mondkapje te

dat onze jachthaven centraal in de

geven wij een sfeerimpressie van alles

dragen in publieke binnenruimten. U

Zeeuwse Delta ligt. Dit seizoen hebben

wat op en rondom de haven speelt.

zult geen markeringstape aantreffen

wij dan ook enkele attracties voor

Volg ons zeker om op de hoogte te

in de publieke ruimten, maar u zult

u geselecteerd die u op de fiets of

blijven van de laatste nieuwtjes.

wel merken dat er enkele kleine

e-bike kunt bereiken. De fietsen kunt

aanpassingen gedaan zijn om u en
onszelf te helpen met het houden van

informatie om uw verblijf bij Delta

Op dit moment heeft uw
veiligheid en dat van ons
team de hoogste prioriteit.

Marina zo aangenaam mogelijk te

Vandaar dat wij in onze publieke

maken.

ruimten een handreiniger station

Voor nu wensen wij u een
geweldig verblijf toe. Heeft u nog

hebben gemonteerd. Op de steigers

vragen of zijn er onduidelijkheden?

Wist u dat wij ook actief zijn op
social media? Op onze Facebook-

werken we met een ‘voorrangsregel’;

Schroom niet en vraag het aan onze

zij die de steiger opkomen, hebben

havenmeesters. Zij helpen u graag.

pagina ‘Delta Marina Kortgene’ houden

voorrang ten opzichte van zij die

wij onze gasten op de hoogte van alle

de steiger aflopen richting de wal.

updates rondom de jachthaven. Op

Daarnaast verzoeken wij iedereen

u reserveren op het havenkantoor. In
dit magazine vindt u leuke en nuttige

Heeft u ons al gevond
en

op Social Media?!
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1.5 meter afstand.

GENIET VAN UW VERBLIJF BIJ

Delta Marina
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Gelegen aan het Veerse Meer | 7 dagen per week geopend | Tankstation

benzine en diesel | Gratis leenfietsen | Dichtbij Oosterschelde | Rondom

in het groen beschutte ligging schone steigers | Gratis gebruik van Kota |
Uitstekende wifi | Camerabewaking | Korting bij De Paardekreek met pas
van DM | Eilandjes in Veerse Meer met gratis ligging aan alle steigers |
Was- en droogautomaten | Vuilwaterpomp | Kinderboerderij |
Sluis 24 uur per dag bediend

1 | AED
Aanwezig. De AED bevindt zich bij de ingang van de winkel
aan de veerdamzijde.

2 | Afval
Bij de ingang van de binnenhaven, kunt u gescheiden afvalunits vinden. Daarnaast zijn er ook drie gescheiden afval-units
op de grote haven. Verder is er een container voor groenafval,
een container voor ijzer en een haven ontvangst installatie
(HOI) container voor klein chemisch afval aanwezig

4 | Barbecue KOTA
Biedt ruimte voor 10 personen om te barbecueën.
De ruimte is voorzien van een koelkast. Aan de buitenzijde
bevindt zich een afwasbak. De barbecue KOTA is te reserveren
bij het Havenkantoor. Barbecueproducten zijn verkrijgbaar in
de watersportwinkel.
Borg: €100,- waarvan €25,- wordt ingehouden als
schoonmaakkosten.
G

5 | Baby verschoningsplek
3 | Barbecue
Twee stenen barbecues met picknicktafels. Vrij te gebruiken.
Roosters zijn bij het Havenkantoor te reserveren.
Borg: €20,-
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Aanwezig in alle sanitaire units.

ook ti ezellig BBQ
’en
j de n s
sl echt
weer!

6 | Bagagekarretjes
In beide havens aanwezig.
Borgautomaat: €2
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al s passant!
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7 | Bilgewater en vuilwaterpomp

14 | Fietsenstalling

25 | Parkeren

Op de passantensteiger achter het tankstation.

2 overdekte en afgesloten fietsenstallingen. Seizoenplaatsen
zijn te reserveren bij het Havenkantoor. Elektriciteit voor het
opladen van elektrische fietsen is aanwezig.

Binnenhaven: langs de havenweg en op het havenplein.
Grote haven: op het haventerrein tegen vergoeding, grote
parkeerterrein en langs de Veerdam: gratis. Parkeerkaarten
tegen vergoeding reserveren bij het Havenkantoor.

15 | Gouden Ankerhaven

8 | Blauwe vlag met groene wimpel
Internationale milieu-onderscheiding.

Voor de 22e keer op een rij!
9 | Bushalte
Aan het begin van de Veerdam op de kruising
Veerdam/Kaaidijk. Kijk voor alle actuele reisinformatie op
www.9292.nl

10 | Drinkwater
Watertappunten zijn aanwezig op alle steigers.

11 | Elektriciteit
Aanwezig bij alle ligplaatsen groter dan 7 meter.

Als Ankerlid of als lid van een VVW-club krijgt u 50% korting
bij 1 of 2 overnachtingen tussen 1 april en 15 oktober. U dient
aan de volgende voorwaarden te voldoen: u vaart met de VVWwimpel aan de mast en u kunt uw VVW-Recrea-lidkaart tonen,
met de naam van de eigenaar en de naam van de boot.

16 | Hijskraan
Tot 16 ton. Informatie en reserveren bij het Service Center.

17 | Hondenpoepzakjes

26 | Picknicktafels
Verspreid over het haventerrein.

27 | Plankierplaatsen
Ligplaats voor kleine roei/rubberboten.
Bijboot <3.50 meter: Binnenhaven & Grote haven
Bijboot >3.50 meter: Grote haven (beperkt beschikbaar)
Voor reserveringen kunt u contact opnemen met het
Havenkantoor.

Bij de speciale afvalbakken verspreid over beide havens.

u

oek er!

31 | Service Center
Ons Service Center heeft met haar fullservice concept voor
ogen dat u zo min mogelijk omkijken naar uw boot heeft en
zoveel mogelijk kunt genieten van uw boot.
Voor onderhoud, reparaties, schilderwerkzaamheden en
onderdelen staan wij graag voor u klaar! Daarnaast is Delta
Marina al meer dan 40 jaar officieel dealer van Volvo Penta,
maar ook voor onderhoud en reparatie aan andere merken
inboard dieselmotoren, zoals Yanmar, kunt u bij ons terecht.
Zie pagina 16 voor meer informatie.

32 | Seven Sisters paspoort
Geeft recht op een gratis overnachting bij de andere 7
deelnemende jachthavens. Paspoort af te halen bij het
Havenkantoor. (alleen voor ligplaatshouders)

33| Seven Sisters kortingsregeling passanten
MARINA
CAPE HELIUS

18 | Jeu de Boules baan

Op vertoon van een Seven Sisters scheurbon van 1 van
de deelnemende jachthavens, krijgt u 25% korting op een
overnachting in onze jachthaven.
MARINA PORT
ZÉLANDE

1 baan bij de speeltuin en 1 bij de punt. Officiële ‘Jeu de Boules’
ballen zijn verkrijgbaar bij het havenkantoor.
Borg: €10,-

HERKINGEN
MARINA

ROOMPOT
MARINA

19 | Kantoor /flexplek

Wordt u ook

zo bl ij va n korti ng?!
JACHTHAVEN
WEMELDINGE

34 | Schildershal

DE MEEST GASTVRIJE
S
FA M I L I E J AC H T H AV E N

Kamperland en
Aan de wal is er genoeg te zien. Kortgene,
bezoeken waard, terwijl er
het eeuwenoude Veere zijn zeker het
breed Noordzeestrand
direct achter de Veerse Dam een groot
Veerse Meer door
het
u
bereikt
de
ligt. Vanuit de Oosterschel
de Zandkreeksluis.

Hal voor schilder en verniswerk, osmose behandelingen en
schade reparaties. Ook in overleg te huur. Neem contact op
met het Service Center voor alle informatie.
U bent verzekerd van voldoeneen aantrekkelijke kortingsregeling.
manier vakantie te vieren.
de mogelijkheden om op een heerlijke

OOSTERSCHELDE
getijdengebied met een
De Oosterschelde is een zeer groot
Omdat het voornamelijk
oppervlakte van ca. 35.000 hectare.
gebied voor de wateruit water bestaat is het bij uitstek een
lijkheden in het
aanlegmoge
sporters. Er zijn dan ook talrijke
alle havens getijdenzijn
vloed
hele vaargebied. Door eb en
s (Roompot
SevenSister
de
van
havens, ook de 3 jachthavens
Wemeldinge).
Jachthaven
en
Kats
Marina
de
Marina, Oosterschel
en plantenwereld en is
De Oosterschelde heeft een rijke dierenDe Zeelandbrug en
Park.
Nationaal
als
aangewezen
sinds 1998
waterbouwkundige
imposante
twee
zijn
dekering
de Oosterschel
duidelijk zichtbaar zijn.
werken welke beide vanaf het water

Ligt op loopafstand. U vindt hier een bakker, slager, een
supermarkt, enkele eetgelegenheden en andere winkels.
Zie pagina 28 voor meer informatie.

35 | Speeltuinen

BIESBOSCH
rivieren Nieuwe Merwede
De Biesbosch is gelegen tussen de
ha. grote Nationale Park is
en Amer. De toegang naar het ca. 9
en bestaat voor een
gelegen tegenover Jachthaven Biesbosch
waterrecreant een unieke
groot deel uit water. Het is voor u als
te brengen aan dit
kans om met uw eigen boot een bezoek
d met zijn zompige wilgenuitgestrekte zoetwater getijdegebie
bestaat zelfs dat u nog
bossen en kronkelige kreken. De kans
Wij adviseren u om
een bever langs uw boot ziet zwemmen!
in het gebied, omdat er vereen goede vaarkaart mee te nemen
Deze vaarkaart is gratis
schillende ondieptes liggen verscholen.
te verkrijgen bij de havenmeester.
HARINGVLIET
voor watersporters in alle
Het Haringvliet is een waar eldorado
, waterskiën, zwemmen,
soorten en maten. Zeilen, motorboten
om op te noemen.
Aquapark, surfen, kanoën het is teveel
getijbeweging. Ook
minimale
een
kent
en
Het water is zoet
rondlopen in historibeleven:
te
alles
van
is
water
rondom het
is, terrasje pikken,
Middelharn
en
is
Hellevoetslu
als
sche steden
ruimte en natuur. Toegang
Rust,
eling.
strandwand
of
boseen
verbinding met de
vanaf Volkerak, het Spui en/of de directe
Cape Helius bent u van
Noordzee bij Stellendam. Bij Marina
harte uitgenodigd.

1 speeltuin bij ’t Veeruus en 1 aan de noordzijde van de
jachthaven. In de Binnenhaven is een waterglijbaan.

21 | Laad- en losplaats auto’s

28 | Restaurant ’t Veeruus

Een gereserveerde losplaats bij de ingang van de binnenhaven.
En een losplaats bij ’t Veeruus naast de slagbomen van de
Grote Haven.

Restaurant aan het Veerse Meer. Vooraf reserveren is verstandig.
Kijk voor informatie op www.tveeruus.nl

22 | Leenfietsen

4 units in beide havens, toegang met pasje. Pasje af te halen bij
het Havenkantoor.

23 | Ligweide

VAN DER REST
NAUTIC MARINA

GREVELINGENMEER
is een paradijs voor
Het grootste zoutwatermeer van Europa
natuur boven en
watersporters. Men vindt er een prachtige
eilandjes en aan de
onderwater, diverse natuur- en recreatie
In die ambiance liggen onoevers dorpjes met een eigen historie.
Zélande, Herkingen Marina
der meer de jachthavens Marina Port
en voorzieningen die zeker
en Jachthaven Bruinisse, met comfort

20 | Kortgene

Bevinden zich voor het Havenkantoor. De sleutel is af te halen
bij het Havenkantoor. Na het aftekenen dienen de fietsen na
90 minuten weer te worden ingeleverd. Een aantal fietsen is
voorzien van fietstassen of kinderzitjes.

JACHTHAVEN
BIESBOSCH

JACHTHAVEN
BRUINISSE

Naast de kantoren boven de watersportwinkel is een
kantoorruimte aanwezig. Het kantoor is voorzien van
kabelinternet en wifi. Vrij gebruik voor Delta Marina
gasten. Koffie en thee haalt u in de kantoorkeuken of de
watersportwinkel. Reserveren kan bij het Havenkantoor.

29 | Sanitaire voorzieningen

Op de punt van de haven.

30 | Schepenkring jachtmakelaardij

Aanwezig bij de overdekte fietsenstalling en bij ’t Veeruus.

24 | Oplaadpunt elektrische auto’s

13 | Fietsenrekken

220 Volt aansluitingen aanwezig op verschillende plaatsen.
Er bevinden zich 4 oplaadpunten op de grote buitenparking.

De makelaar heeft zijn kantoor in het centrale gebouw,
waar ook de watersportwinkel, het service center en de
havenmeester te vinden zijn.

12 | Fietsen oplaadpunt

Haveninformatie

ook voor
Natuurlijk

Handig voor u

VEERSE MEER
voor gezinnen met jonge
Het Veerse Meer is bij uitstek geschikt
en schitterende oevers is
kinderen. Het vaarwater met eilanden
surfers en motorbootvaarinmiddels een paradijs voor zeilers,
er genieten van een uniek
ders, maar ook kanovaarders kunnen
stukje Zeeland.

36 | Tankstation

WWW.SEVE NSIST ERSHAVENS. NL

Tankstation bevindt zich op de passantensteiger.
Er is Diesel en Euro 98. Zelfbediening via betaalautomaat.

37 | Toegangspasjes
Te gebruiken voor sanitair, toegang binnenhaven,
fietsenstalling en parkeerterrein. Af te halen bij het
Havenkantoor of bij ’t Veeruus, wanneer het Havenkantoor
gesloten is.
Vaste gasten krijgen 1 pasje gratis.
Tweede pasje kost €5,-.
Passanten betalen €2,50 borg.

38 | Toeristische informatie
Te verkrijgen bij het Havenkantoor.

Op verschillende plaatsen op de haven, vrij te gebruiken.

8
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Haveninformatie

Handig!
Delta Marina heeft oo
k

een boodschappensteiger en
39 | Trailerhelling

43 | Verhuur zeil- en motorjachten

Binnenhaven en Grote haven.
Zie voor exacte locatie de plattegrond op de achterzijde
van dit magazine.

Informatie te verkrijgen bij Waterfront Jachtcharter,
Veerdam 5.

44 | Verhuur sloepen en polyvalken
Informatie te verkrijgen bij Sloep&Meer, Veerdam 5

45 | Wasmachines en drogers
Twee wasmachines en droogtrommels kunt u vinden in de
sanitaire unit bij ’t Veeruus. De machine werken op muntjes.
De muntjes zijn verkrijgbaar bij het Havenkantoor.

40 | TransEurope Marinas
Kortingskaart (50%) voor overnachtingen in 73 aangesloten
jachthavens door heel Europa. Af te halen bij de receptie.
(alleen vaste ligplaatshouders).

41 | Veerse Meer
Gratis afmeren aan de aanlegplaatsen en eilanden.
(max. 24 uur)
Zie pagina 32 voor meer informatie.

“Wauw,
“Wauw,
prachtig
prachtig
restaurant
restaurant
metmet
oogoog
voorvoor
detail,
detail,
en uiteraard
en uiteraard
heerlijk
heerlijk
gegeten!”
gegeten!”

een ta nk station

46 | Watersportwinkel
Een uitgebreid assortiment watersport artikelen en kleding,
Flexima matrassen, gasflessendepot/verkoop, touw en
splitswerk, technische accessoires en apparatuur. Tijden het
seizoen ook verkoop van verse broodjes en ijsjes.
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47 | WIFI
Gebruik is gratis.
Wachtwoord te verkrijgen in het Havenkantoor.

42 | Verhuur
Delta Marina verhuurt een aantal E-bikes, normale fietsen
en kinderfietsen. Sinds dit jaar verhuren wij ook E-choppers.
Reserveren kan via het Havenkantoor. Graag tijdig reserveren.
Nieuw
in

d

Stoere E e verhuur:
-choppe
(Te huu
rs@
r zonde
r
onze h
avenm

48 | Winterstalling
Zowel buiten als binnen. Ook binnenstalling voor bijboten en
buitenboordmotoren. De binnenstalling is beperkt.
Neem daarom op tijd contact op met het Service Center.

eester)

Veerdam
Veerdam
7 7| |4484
4484
NVNV
Kortgene
Kortgene| |+31+31
(0)(0)
113 113
306306
341341| |info@tveeruus.nl
info@tveeruus.nl| |www.tveeruus.nl
www.tveeruus.nl
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Uitgelicht

gelicht
Uit
Ohlala!

Broodjes en ijsjes

Dat is l ekk er!

Nieuwe directeur

Tot het einde van het hoogseizoen kunt

Vanaf 1 januari is Monica de Vast de

Voor dit seizoen is er besloten om de waterhaspels te

u broodjes & verschillende soorten

nieuwe directeur van Delta Marina.

verwijderen. Wij doen dit om een verhoogde legionella

OLA ijs kopen in de watersportwinkel.

Daarmee volgt zij Ad Geelhoed op, die

concentratie uit te sluiten in de haspels en slangen.

Om zeker te zijn van uw bestelling kunt

geniet van zijn vervroegd pensioen.

Aan de waterkranen zitten nu universele aansluitingen

u gebruik maken van een bestellijst.

Monica kijkt er naar uit om alle gasten te

waarop u uw eigen waterslang kunt aansluiten. Heeft u

Deze lijsten zijn af te halen bij de

verwelkomen in de haven.

geen slang? Dan is het mogelijk om deze aan te schaffen
in de watersportwinkel of u kunt er één lenen in het

watersportwinkel / Havenkantoor.

Vernieuwde wifi

DMSC

Havenkantoor.

In 2020 is de Delta Marina Social Club tot
stand gekomen. Deze club zal verschillende

SC op zaterdag open

gewerkt om de wifi te vernieuwen

evenementen en activiteiten organiseren

In juli en augustus is het Service Center naast de

en te verbeteren. Zo kunt u maximaal

op en rondom de haven. Wilt u meer weten

reguliere openingstijden ook op zaterdagochtend

genieten van ons netwerk.

over de Delta Marina Social Club? Kijk dan

geopend van 09.00 tot 13.00 uur.

bij het Havenkantoor.

Flexkantoor
U wilt op uw boot werken, maar voor die ene

V5

In de winterperiode is er hard

Het wachtwoord is gratis af te halen

12

Waterhaspels verdwenen

op www.deltamarina.nl/DMSC

te kunnen werken. Dan bent u bij Delta Marina op het

Verhuur
Delta Marina

juiste adres. Wij hebben een flexkantoor beschikbaar.

Wist u dat u bij Delta Marina

Het flexkantoor is vrij te gebruiken voor Delta Marina

verschillende E-choppers, E-bikes en

over een boodschappensteiger?

gasten. Koffie en thee haalt u in onze kantoorkeuken of

andere fietsen kunt huren?

De boodschappensteiger vindt u aan

in de watersportwinkel. Informeer op het Havenkantoor

Informeer op het Havenkantoor naar de

het einde van de binnenhaven.

naar de mogelijkheden.

mogelijkheden.

Boodschappen
steiger

vergadering is het net handiger om even in alle rust

Wist u dat Delta Marina beschikt

Heeft u vragen, technisch advies
of onderdelen nodig? Dan
helpen wij u graag. Let op: er
zijn geen monteurs aanwezig op
zaterdagochtend.
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Service center

Wij staan
voor u klaar!

Toine

Richard

Bjorn

wij

on

Eddie

Leonard
Lees meer over
het Service Center
op pagina 16

Watersportwinkel

Niek
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Niels

Thonis

Bert

Lees meer over
de Watersportwinkel
op pagina 18

Roel

Jacky

Karin
15

Service center

staat het team van het Delta Marina

Wij ondersteunen u graag bij het onderhoud
van uw boot. Eén aanspreekpunt voor al uw

• Al ruim 40 jaar officieel dealer van Volvo Penta.
• Repareren en onderhouden van andere merken zoals
Yanmar, Vetus enzovoorts.

onderhoudsvragen. Zo kunnen u en uw familie
optimaal genieten van uw boot, zonder zorgen.

• Hermotoriseren / vervangen van uw huidige motor

Ook voor grotere reparaties of refits is
Delta Marina uw partner.

• Onderhoud aan binnen- en buitenboordmotoren,
keerkoppelingen, saildrives en Z-drives

• Schilder- en lakwerk in onze schilderloods
• Aanbrengen van antifouling en complete onderwatersystemen
(bv. preventief anti-osmose systeem)
• Osmosebehandeling (HotVac methode)
• Polyesterreparaties en gelcoatreparaties (o.a. spotrepair)
• Leggen van teak- en kunststofdekken
• Aanbrengen / vervangen van striping & scheepsnamen

Ons enthousiaste team van technische medewerkers
• Installatie van (elektrische) ankerlieren

en vaklieden werkt met liefde aan het in ere
herstellen dan wel in topconditie houden, van uw

tegen wintertarief. Bespreek de mogelijkheden met
het Service Center.

De meeste werkzaamheden voeren wij uit
in onze eigen werkplaats.
Daarnaast hebben wij twee volledig ingerichte
servicewagens voor werkzaamheden op locatie.

16

Interieur schip

gaat om het komen tot schappelijke projectprijzen

• Onderdeel schadeherstelnetwerk
Nationale Nederlanden
• Werkzaamheden aan tuigages,
staand en lopend
• Walsen van tuigage
• Laswerkzaamheden, ook aan RVS
en eventueel aluminium
• Reparatiewerkzaamheden zeilen
• Gebruik van een botenlift 16 ton,
ook met staande mast

• Inbouw boeg- en hekschroeven, zowel elektrisch als hydraulisch

boot. Juist de winter is daar een goede periode voor,
waarbij wij ook in uw voordeel meedenken als het

Overige werkzaamheden

Van preventief onderhoud tot een (spoed)
reparatie.

Exterieur schip

Service Center graag voor u klaar.

Motoren

Service center

Uw boot is er voor uw plezier en moet u
geen hoofdbrekens bezorgen. Daarom

• Complete refits en verbouwingen (zowel
interieur als exterieur)
• Overig hout- en timmerwerk door
gekwalificeerde timmerlieden/meubelmakers
• Reinigen, poetsen en complete
interieurreiniging
• Reparatie van uw kachel en airco. Wij zijn
officieel Webasto dealer en servicepunt voor
Zuidwest Nederland.

• Levering en reparatie van buiskappen, huiken, (winter)tenten etc.
• Was- en reparatieservice van zeilen, huiken, (winter)tenten,
buiskappen etc.

• Mastwerkzaamheden
(hoogwerker tot max. 20 meter)
• Winterstalling

• Was- en poetswerk, o.a. servicepunt van Renskib

M eer

i nfo n

servi
odig?
cece
nter@
delta
mari
T: 00
na.n
31-11
l
3-30
7 17 3

Openingstijden
Service center
maandag t/m vrijdag:
08:00 - 17:00 uur
juli + aug zaterdag:
09:00 - 13:00 uur
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Watersportwinkel

Ice Peak
Dames top
€ 33,Jurkje
€ 54,99

In onze watersportwinkel bieden we alles voor
een behouden vaart. We hebben bijna altijd alle
artikelen op voorraad. Hebben we iets niet op
voorraad? Dan kunnen wij het natuurlijk bestellen.
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Bo Camp
Premium Aluminium table
€ 41,50

Afgelopen winterperiode zijn
wij druk bezig geweest met het
aanpassen van de winkel.

Vanaf Pasen tot het einde van het
hoogseizoen verkopen wij verse broodjes
in de watersportwinkel.

In het schoonmaakrek vindt
u de producten van Renskib
Professional Yacht Care.

Flexima matrassen

Vanwege het coronavirus en alle

Zo kunt u uw dag relaxed beginnen en genieten van

Dit product maakt het mogelijk om uw

De Flexima matrassen zijn eco-friendly. De matrassen zijn

bijkomende uitdagingen hebben wij een

verse broodjes. Naast de broodjes verkopen wij ook

boot weer volledig te vernieuwen en te

gemaakt van duurzame materialen en gaan dus langer

looproute door de winkel gemaakt.

ijsjes. Zo kunt u op de warme dagen genieten van een

laten shinen. Renskib biedt verschillende

mee dan vergelijkbare bootmatrassen. De hoezen van de

De looproute zorgt ervoor dat wij1.5 meter

lekker koel ijsje.

concepten. Zo kan alles voor u worden

Flexima matrassen zijn afritsbaar. De hoezen kunnen dus

gedaan, kan u geholpen worden of kunt

makkelijk gewassen worden. Dit kan op 40 graden.

afstand kunnen waarborgen zodat u op
een veilige manier de winkel kan bezoeken.

Door de coronacrisis hebben wij
verschillende aanpassingen gedaan.

Sinds 1 maart hebben wij een
nieuwe collega: Karin Baaij.

Mocht u iets missen of ergens naar zoeken, neem

Karin is vol enthousiasme begonnen en

voor u klaar. Wij zorgen dat de producten voor u klaar

kan niet wachten tot het seizoen eindelijk
begint.

Deze bootmatrassen worden op maat gemaakt en passen
dus in iedere boot. Wat maakt de Flexima matrassen uniek?

u het zelf doen.
De matrassen beschikken over een geïntrigeerde
lattenbodem. Dit zorgt niet alleen voor meer ruimte, maar
ook voor een betere ventilatie. De lattenbodem is gemaakt

staan in de winkel of op verzoek worden verzonden

Ook dit jaar hebben wij
natuurlijk een nieuwe collectie
kleding van merken zoals Helly Hansen,

naar uw adres.

Dubarry en nog veel meer. Bezoek de

Meer weten over de F lexima matrassen? Vraag het in

winkel en laat u verrassen.

de watersportwinkel of kijk op www.feelthecomfort.at

contact op met de watersportwinkel. Wij staan graag

Watersportwinkel

Helly Hansen
Heren vest
€ 79,Heren polo
€ 35,-

van een veerelement, die naar uw wens in te stellen is.
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3 GENERATIE GENIET
E

Familie Truyens ‘Bourgondische schippers’ zoeken
vooral rust na een drukke werkweek, genieten van de
natuur, nieuwe plekjes ontdekken en ongedwongen
gezelligheid met de kennissen en vrienden.

genieten!
Daarvoor gaan wij naar Delta Marina

VAN HET VERBLIJF BIJ DELTA MARINA
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Begin jaren ’70, rond mijn derde verjaardag, kocht mijn vader onze eerste
zeilboot. Een primaat genaamd ‘Second Love’. We lagen toen aan de steiger
voor de hangar. Een paar jaar later, kreeg mijn moeder ‘stahoogte’ als
cadeau voor Moederdag en kwam er een Fellowship 28 genaamd ‘Quinten’.
We verhuisden naar de steiger die nu voor het restaurant ligt, daar was toen
de watersportwinkel.
Reeds in die tijd was er een grote groep

afgebouwd werden, was de Nory 38 een zeer

kroketten zien bakken. Naast ons lag toen

Midden jaren ’90 leerde ik mijn man

had bij Delta Marina zijn eerste baantje als

van de natuur, nieuwe plekjes ontdekken en

Belgische watersporters te vinden bij

vooruitstrevend zeiljacht. Het werd gezien als

een kotter ‘Triton’ waar afgesloten werd met

Ives kennen. Hij had nog nooit gezeild

afwasser bij Piet en er werd met familie en

ongedwongen gezelligheid met de kennissen

Delta Marina. De haven werd met strenge

een soort match tussen een snelle zeiler en

koffie en er werd zelfs gedanst.

maar hij had de smaak al snel te pakken.

vrienden gewaterskied en gewakeboard.

en vrienden. Gewoon genieten!

hand geleid door havenmeester Willem, die

comfort voor familieplezier. En plezier werd

woonde met zijn echtgenote Truus in het huis

er gemaakt.

Aanvankelijk gingen we met de Pananta mee
Eind jaren ’80 vertrok mijn vader voor een

zeilen, maar eind jaren ’90 vertrok die voor

Ondertussen heeft mijn moeder ook al

zeiltocht van ongeveer twee jaar rond de

meerdere jaren. Ives had een drukke hore-

langere tijd een caravan op Delta Marina.

een speeltuin waar we ons konden uitleven

De vakanties gingen naar Engeland en

Middellandse Zee en naar de Canarische

cazaak en ook ik werkte voltijd. We wisten

Familiebezoek gebeurt bij ons gewoon op de

en een groot grasveld waar gevoetbald werd.

Frankrijk, er werd met vrienden uit de

Eilanden. Om de drie weken kwam er andere

niet of we wel genoeg tijd hadden om zelf een

haven.

Nederland-België was toen al een spannende

haven deelgenomen aan de Deltarace

bemanning aan boord, waarvan veel vrien-

boot te kunnen onderhouden en er voldoende

wedstrijd! Grappig is ook dat ik veel van mijn

(voorganger van de Antwerp Race) en er

den uit de haven. De dag van vertrek werd hij

van te genieten. Uit nostalgie kochten we een

In 2006 kochten mijn man en ik onze

huidige vrienden en kennissen in de haven

werd ook veel genoten in de haven zelf. De D-

door een hele bevlagde vloot vrienden bege-

Fellowship 28 en we verkenden er, samen

huidige zeilboot de ‘Liberté’ en we liggen

al sinds die tijd ken. Met sommigen heb ik

steiger was toen al een notoire ‘feeststeiger’.

leid naar de sluis van Veere. Een schip van

met onze zoon, de Zeeuwse Delta mee.

aan het begin van de F-steiger. Voor ons

nog samen verstoppertje gespeeld, anderen

Elk jaar in januari, werd er nieuwjaar gevierd

Rijkswaterstaat loodste alles in goede banen

We hadden een ligplaats op de kop van de

de ideale maat familieschip, vlot met twee

waren de lokale disco’s al aan het verkennen

met een aantal vaste ligplaatshouders van

en er speelde zelfs muziek! Mijn moeder en ik

C-steiger. Het is mooi om te zien dat Delta

personen te zeilen. Wij zijn voornamelijk

in die periode.

de D-steiger. Op eén boot werd het aperitief

hadden toen achteraan in de haven een

Marina ook voor onze zoon fijne jeugdher-

‘Bourgondische schippers’. We zeilen graag

waar nu Sloep&Meer gevestigd is. Er was al
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Verhaal ligplaatshouder

Gewoon

geserveerd, op de volgende het voorgerecht,

caravan, om tijdens de periodes dat we voor

inneringen teweeg brengt. Hij groeide, net

naar lekkere restaurantjes in de Delta of

In 1977 kocht mijn vader de ‘Pananta’

op nog een andere de soep en bij ons meestal

werk en school in Nederland waren, toch in

als ik, op met krabbenvangen, varen met

we gaan op zoek naar fijne producten om

die nu nog altijd aan de D-steiger ligt.

het hoofdgerecht. Ik heb mijn moeder nog

de weekenden op Delta Marina te kunnen

rubberboten, voetballen met vrienden en

aan boord te kokkerellen. Wij zoeken vooral

In die tijd, waarin nog veel schepen zelf

in een lang kleed bij vriesweer op de steiger

genieten.

pannenkoeken eten bij de grootouders. Hij

rust na een drukke werkweek. We genieten

Bourgondissche schippers
sinds ‘70

FAMILIE TRUYENS
België
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Hellevoetsluis
ouddorp
Herkingen

Drimmelen

Bruinisse

Kortgene

kats
Wemeldinge

Jachthaven Wemeldinge
Wemeldinge

Van der Rest Nautic Marina
Kats

Delta Marina
Kortgene

VAAR JE
VOORDEEL
EN BELEEF ONZE DELTA

Jachthaven Bruinisse

Te huur bij

Bruinisse

Herkingen Marina
Herkingen

Marina Port Zélande
Ouddorp

Jachthaven biesbosch
Drimmelen

Marina cape helius
Hellevoetsluis

1
2
3

Meer aan bij één van de mooiste
jachthavens van de Delta
Ontvang een voucher voor 25%
korting bij de andere havens*
Ontdek de diversiteit van onze
schitterende vaargebieden

*) Meer informatie en voorwaarden vind je op onze
website of bij de afzonderlijke havenkantoren.
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Alle SevenSisters jachthavens voeren
de Blauwe Vlag en zijn HISWA-lid.

sevensistershavens.nl
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De Delta
& omgeving
van onze Marina
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Wij nemen u graag mee on tour in onze omgeving.
Ontdek historische steden, waar fijn gewinkeld kan
worden, toffe (overdekte)speeltuinen voor de kids en
vooral de leukste vaarroutes. Op Facebook en Instagram
houden we u graag op de hoogte van de leukste
activiteiten en bezienswaardigheden.
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Zierikzee
Historische stad
Attractiepark
Neeltje Jans
Zeehonden spotten
Oosterschelde
Banjaard
Noordzeestrand
Schotsman
Watersportcentrum
Five Star Farm
Kamperland

Domburg
Bad- en winkelplaats
Veere
Historische stad

De Zeeuwse Rozentuin
Kats

De Paardekreek
Kortgene
Herteneiland
Haringvreter

Scan
d

eQ

r-code
nog
verd
er m
ee on
met
Delt
tour
a Ma
rina!

en g
a

Natuurgebied
De Goudplaat
De Hollandse hoeve
Goes
Omnium
Goes

Middelburg
Historie, cultuur en winkelen
‘t Klokuus
‘s Heer Arendskerke

Goes
Winkelstad
Stoomtrein
Goes-Borssele

Yerseke
Mossels en oesterputten

Vlissingen
Havenstad

Activiteiten

Natuur

Fietsroutes
Rondje met het pontje
27 km - 2 uur
Vanaf Delta Marina vertrekt u met
de fiets op de veerboot richting
Wolphaartsdijk. Daar vandaan fiets
je naar de historische stad Veere.
Na een ontspannen stop, stapt u op
de fietsvoetveer naar Kamperland.
Vanaf hier fietst u terug naar Delta Marina.
Een prachtige route vol natuurschoon.

De Paardekreek
Havenweg 1, Kortgene
www.ardoer.com/paardekreek

Zeeuwse Rozentuin
Katse Groeneweg 3A, Kats
www.zeeuwserozentuin.nl

De Hollandse Hoeve
Kattendijksedijk 27, Goes
www.vierlindengoes.nl

Banjaard, Noordzeestrand
Genieten van een dagje strand.
Het schoonste strand van Zeeland!

Five Star Farm
Baas huisweg 11, Kamperland
www.fivestarfarm.nl

Neeltje Jans
Faelweg 5, Vrouwenpolder
www.neeltjejans.nl

Stoomtrein Goes-Borssele
Albert Plesmanweg 23, Goes
www.destoomtrein.nl

Herteneiland Haringvreter
Aanleggen met de boot om herten te spotten.
Een unieke ervaring.

Schotsman Watersportcentrum
Campensweg 3, Kamperland
www.schotsmanwatersport.nl

Omnium
Kattendijksedijk 27, Goes
www.vierlindengoes.nl

‘t Klokuus
Wissekerkseweg 6, ’s Heer Arendskerke
www.klokuus.com

Natuurgebied de Goudplaat
Aanlegsteigers aan een prachtig natuurgebied
met rundvee en Konikspaarden.
Zeehonden spotten, Oosterschelde
En misschien ziet u ook wel een bruinvis in het
grootste nationaal park van Nederland.
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Meer info over deze en andere routes
www.anwb.nl/fietsroutes/nederland/zeeland
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Onze achtertuin

Oosterschelde

lde
stersche
at de Oo
d
u
t
is
W
aal park

Delta Marina is direct gelegen aan het Veerse meer. Maar

e nati on
het g rootst rla nd i s?
va n Nede

misschien is het u al opgevallen dat de Zandkreeksluis
dicht bij onze jachthaven ligt. De sluis is 24 uur per dag
bedienbaar en dat maakt de Oosterschelde eenvoudig
bereikbaar.

Maar wat maakt de Oosterschelde
eigenlijk zo bijzonder?

Kortgene

De Oosterschelde staat via de stormvloedkering in open

Op loopafstand van Delta Marina ligt het dorpje

verbinding met de Noordzee. Twee keer per dag stroomt

Kortgene. In het dorp zijn verschillende winkels zoals

zo’n 800 miljard liter zout water het gebied in en ook weer

een bakker, een slager en een supermarkt. Daarnaast

uit. Er ontstaan dus verschillende tijden in de Oosterschelde

vindt u ook nog enkele andere leuke winkeltjes en

waardoor het lijkt alsof u op de zee vaart.

restaurantjes.
Vanwege de getijdennatuur is de Oosterschelde een bijzonder
Kortgene kent een geschiedenis met het water. In de 16e

gebied. De combinatie van de getijden, wind en de slikken en

eeuw verdween Kortgene helemaal in de golven. Alleen de

schorren maken de Oosterschelde een uniek vaarwater.

kerktoren bleef overeind. Het dorp werd eind de 17e eeuw

Naast de prachtige natuur heeft de Oosterschelde ook

ingepolderd en er werd een nieuwe kerk gebouwd. De

fascinerende onderwaterwereld met zeehonden en bruinvissen

15e eeuwse kerktoren is het oudste monument op Noord-

en zijn de stenen van de dijken omgetoverd in een kleurrijk rif.

Beveland.
Naast de kerktoren heeft Kortgene nog een
bezienswaardigheid namelijk de korenmolen ‘De
Korenbloem’. De molen werd in 1873 gebouwd en is
tegenwoordig helemaal gerestaureerd. Kijk voor de
informatie over de molen op www.molenkortgene.nl
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Reistijden met de auto
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Rotterdam-Kortgene:

circa 1 uur en 15 min

Utrecht-Kortgene:

circa 1 uur en 45 min

Antwerpen-Kortgene:

circa 1 uur en 5 min

Brussel-Kortgene:

circa 1 uur en 25 min

Düsseldorf-Kortgene:

circa 3 uur

Kijk voor meer inspiratie op
www.np-oosterschelde.nl
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In het hart van Zeeland
ligt het

Veerse Meer

Ooit een woelige zeearm, nu een watersportparadijs
voor surfers, kanoërs, zeilers, waterskiërs, duikers en
vissers. Gezellige plaatsen als Kortgene, Kamperland en Veere
liggen aan het meer en zijn een bezoekje waard.
In het Veerse Meer liggen talloze onbewoonde eilandjes om
ontdekt te worden. Afmeren bij deze bijzondere plekjes is een
aanrader. Door de ondiepe oevers is het Veerse Meer uitstekend
geschikt voor gezinnen met kinderen.

Het Veerse Meer is als natuurgebied een paradijs voor watersporters en vogels.
In de bosgebieden rond het Veerse Meer leven zangvogels zoals de nachtegaal en de
wielewaal. Ook komt er nu en dan een ree aanzwemmen vanaf het vasteland.
Ontdek zelf de gebieden en eilanden.

Ontstaan Veerse Meer

Natuur

In de jaren zestig ontstond het Veerse Meer. Het 25

Door de verandering in het water, verdwenen veel planten

kilometer lange meer ontstond door het afdammen na de

en dieren uit het Veerse Meer. De natuur veranderde zich in

watersnoodramp. Na het indammen werd een vast zomer- en

verschillende opzichten, maar werd er niet beter op. Om de

winterpeil ingesteld voor het Veerse Meer. Het winterpeil stond

waterkwaliteit te verbeteren, werd in de zandkreekdam een

op -0.70 meter NAP. Via de gemalen werd al het overtollige

doorlaatmiddel gebouwd die voor meer aanvoer van zout

water uit de polders naar het Veerse Meer gepompt. Het zoute

water moest zorgen. Het zoutgehalte van het Veerse Meer werd

zeewater in het Veerse Meer, verzoette langzaam en het Meer

stabieler en hoger. Ook de natuur verbeterde zichtbaar.

veranderde in een brakwatermeer.
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In het Veerse Meer liggen zeventien verschillende eilandjes.
De Haringvreter, Aardbeieneiland en de twee Middelplaten zijn

Haringvreter

natuurlijk ontstaan. De andere eilanden zijn kunstmatig, door

Haringvreters. Zo werden de zeehonden

zandopspuiting gemaakt. De eilanden zijn belangrijke broed- en

vroeger door de vissers genoemd.
Zeehonden lagen te rusten op wat toen

rustplaatsen voor diverse vogelsoorten.

nog een zandplaat in de zee was. Nu is

Mosselplaat
Het eiland Mosselplaat is een klein

‘De Haringvreter’ een open en uitgestrekt

Enkele eilandjes zijn ook vrij toegankelijk voor publiek.

gebied waar veel vogels overwinteren en
Snelvaargebied

onbewoond eiland en vrij toegankelijk

is tevens de woonplaats van een mooie

De Schotsman

hertenpopulatie.

voor (water-) recreatie. Het eiland is
tegenwoordig grotendeels beplant
met bos en bestaat gedeeltelijk

Schutteplaat

uit weidegebied. Bij het eiland zijn
aanlegsteigers waar toeristen vooral
‘s zomers kunnen aanmeren om het
eiland te bezoeken.

Middelplaten

Snelvaargebied

De Schelphoek

Aardbeieneiland
Aardbeieneiland is een onbewoond eiland

Soelekerkeplaat

gelegen in het Veerse Meer. Het eiland

De Goudplaat

was van oorsprong een zandplaat in het
Veerse Gat. Na de creatie van het Veerse

Zandkreekplaat
Bastiaan de Langeplaat

Meer dacht men dat het eiland vanzelf

interessante vegetatie. Het Aardbeieneiland

Arneplaat is een eiland gelegen tegenover de Zeeuwse plaats
Veere. Het eiland is tegenwoordig grotendeels beplant met bos

zou wegspoelen. Dit bleek niet uit te
komen en op het eiland ontstond een zeer

Arneplaat
en bestaat gedeeltelijk uit weidegebied. Het eiland is onbewoond

Het Zilveren Schor

is vrij toegankelijk voor recreatie.

De Piet

en vrij toegankelijk voor de (water-)recreatie. In 2011 heeft het
waterschap nieuwe steigers aangelegd. Hierdoor kunnen schepen
met een grotere diepgang nu ook afmeren.

Oranjeplaat
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Kids

kleur- & knutsel
p a g i n a

Vouw je eigen bootje van papier
Wat heb je nodig?
* 1 vel A4 papier
* Eventueel kleurpotloden/viltstiften om
het bootje te versieren.
* Telefoon
Heb je geen A4 papier? Kom er dan eentje
halen op het havenkantoor!

Weltkgoemlegen
op naasenVillapark
Campinagan de
h a ve n
Binnen

Doen:
Scan de QR-code,
kijk het YouTube filmpje
en maak één van de bootjes!

		
		
		
Wist je dat je hier op Delta Marina heel
veel krabbetjes zitten die je kunt vangen?
Misschien kom ik je nog eens tegen?!

5
entreek 0%
v e r t o o no r t i n g o p
D e l t a va n u w
M a ri n a
pasje

14

18
15

4

3

13

17
19

16

5
2

6

7 12
20

1

11
10

46
47
45
43

42

8 9

55

48

23

25

49

41

50

21

24

54

44

22

26

53

51
52

27

40

Kom spelen, zwemmen,
chillen, eten, dansen...
Kortom: vakantievieren!
Dagentree kinderen:
€4,50
Dagentree volwassenen:
€2,25
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Kombuis

praat

Turkse Pizza Hoofdgerecht

Een snelle en simpele versie van Turkse
pizza. Gewoon met wraps en vervolgens
lekker gevuld met onder andere ijsbergsla,
komkommer en knoflooksaus.

daag?
n
a
v
e
nw
Wat ete

spekjes
Pasta met

Bron: www.lekkerensimpel.nl

C o de s
R
Q
de
!
Sca n r de recepten
voo

en

on
cht, 2 pers
Hoofdgere

Roerbak m
et chorizo

Deze pasta met spekjes en knoflook lijkt erg op onze
geliefde spaghetti aglio e olio, maar is toch net even
anders van smaak. Serveer er lekker wat geroosterde
groente of een frisse salade bij en smullen maar. Deze
simpele pasta staat binnen een mum van tijd op tafel.

Wraps me
t gerookt
e zalm Sne

l klaar

Bron: www.kokenaanboord.nl

36

erecht

Koken op de camping of op de boot kan een hele
uitdaging zijn. Vaak zijn er maar 1 of 2 gaspitten
en hebt u minder middelen en ingrediënten
beschikbaar. Om toch iets makkelijks en vooral
ook lekkers op uw (camping)tafel te zetten is dit
eenpans roerbak recept bedacht.

Bron: www.lekkerensimpel.nl

Deze versie van de ‘zalm wrap’ is snel en met weinig
ingredienten klaar te maken. Om ze wat pittiger te
maken, kan door de saus mierikswortel geroerd worden

campingg

Het recept bevat gedroogde chorizoworst die ideaal
is om mee te nemen en niet in de koelkast bewaard
hoeft te worden. Omdat de chorizo al veel smaak
en zout bevat, hoeft u ook geen kruiden of zout
toe te voegen aan het gerecht. Dat scheelt weer
extra potjes meenemen of kopen. En bent u aan
het kamperen in de middle of nowhere en zijn er
geen verse boontjes of paprika beschikbaar, dan
kunt u ook boontjes en gegrilde paprika uit blik
of pot meenemen. En vervang de aardappeltjes
bijvoorbeeld door kikkererwten uit blik.
Bron: www.leukerecepten.nl
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Wetenswaardige telefoonnummers
VHF kanalen & getijden
Noodsituaties

Brug en Sluis

Algemeen alarmnummer		
112
Havenmeester 		
0031-113-307174
Korps landelijke politie afd. Delta
0031-113-229200
Binnenwater		
VHF 10
Kustwater		
VHF 16
Kustwacht Centrum		
alarmnr. 0900-0111
		0031-223-542300
Post Ouddorp 		
VHF 25/71
		088-7970956
Post Wemeldinge 		
VHF 68		
		088-7974801
Zeereddingsdienst/Kustwacht België VHF16/67
		0032-59701100
Oostende Radio 		
VHF 24
Antwerpen Radio 		
VHF 27

Zeelandbrug

VHF 18			
0031-111-413237
0031-118-412372

Roompotsluis

VHF 18			
088-7974760

Zandkreeksluis

VHF 18			
088-7974760

Grevelingensluis

VHF 20 			
088-7974760

Duiken
Duiker nodig bel dan:
Hans Willemse		

0031-651637378

Weerbericht

Hellevoetsluis

VHF 74 			
0181-312688

Kanaal door Walcheren
Stationsbrug
Schroebrug
Brug Souburg
Sloeburg
Keersluisburg Vlissingen

VHF 22				
0118-412372

Post Wemeldinge		

VHF 68 | Elk uur HH:15

Post Ouddorp 		

VHF 25 | Elk uur HH:30

Vlakebrug

VHF 14 | Elk uur HH:50

Vlakespoorbrug

VHF 26 | Elk uur HH:3 & 33

Postbrug

Vlissingen 		
Oostende 		

Openbaar vervoer

Wilheminabrug en Goese SAS VHF 18 		
0113-216744

Kanaal door Zuid-Beveland
Hansweert sluis

VHF 22		
0113-396200
VHF 22			
088-7970123
VHF 22			
088-7974805
VHF 22			
088-7970123

Getijden
Wanneer het hoog- en laagwater is, verschilt per plaats. Daarom biedt Rijkswaterstaat
getijvoorspellingen voor diverse locaties in Nederland.
Wanneer u de QR-code scant, komt op de getijdenwebsite van Rijkswaterstaat. Hier kunt u voor een
locatie op de kaart de astronomisch getij gegevens bekijken. U kunt ook een locatie opzoeken in het
zoekvenster. Hierna kunt u met de knop ‘Meer details’ de tabel en grafiek bekijken.
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Delta Marina

Treinstation Goes

0900 - 20 21 163
www.ns.nl

Busverbinding naar Goes
0900 - 266 63 99
(halte aan einde
www.connexxion.nl
van de Veerdam)				
Taxi (Colijnsplaat)

0031-113-301992

Huisarts
Dhr. De Meulder

0031-113-301319

Spoednummer

0031-113-306272

Huisartsenpost
(buiten kantooruren)

0900-1785

Dierenarts
Dierenartsenpraktijk
Noord-Beveland

0031-113-307171

Delta Marina Service Center

0031-113-307173
servicecenter@deltamarina.nl

Delta Marina Havenmeester

0031-113-307174
haven@deltamarina.nl

Delta Marina Winkel

0031-113-307175
winkel@deltamarina.nl

Delta Marina Ligplaatsinfo

0031-113-307176
homeport@deltamarina.nl

Delta Marina Jachtmakelaar

0031-113-307178
kortgene@schepenkring.nl

Delta Marina Administratie

0031-113-307179
administratie@deltamarina.nl

Waterfront Jachtcharter

0031-111 676 240
info@jachtcharter.com

Sloep&Meer

0031-113-216-120
info@sloepenmeer.nl

’t Veeruus

0031-113- 306 -341 		
reserveren@tveeruus.nl

0031-113-695069

Tandarts
Tandartspraktijk
(Hoofdstraat 77, Kortgene)

Delta Marina algemeen

homeport@deltamarina.nl
0031-113-302145
of 0031-113-223381

www.deltamarina.nl

Algemeen nummer Delta Marina

0031-113-307171
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Instagram @deltamarinakortgene

Facebookpagina ‘Delta Marina Kortgene’

naar
irecte link
voor een d
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