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Ronduit Bourgondisch genieten?
Gewoon wat rust en stilte?
Even van de wal weg?
Wij weten raad!
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Van de Voorzitter

Openingstocht
Hoe dichterbij Strijensas... 30-31 mei & 1-2 juni 2019  (hemelvaartweekend)   

Beste watersportvrienden,

Deze preekstoel is een beetje verlaat, omdat ik 
mijn voorwoord een beetje te laat heb ingediend.  
Na herhaalde aanmaningen van de redactie is het 
er toch nog van gekomen.

Een nieuw seizoen staat weer voor de deur, en ho-
pelijk krijgen we weer zo een mooie zomer als af-
gelopen jaar, al mag het wel een tikje minder qua 
temperatuur.

De Dichtgevroren Rally is geweest onder een 
stralende zonnehemel, met een flink aantal deel-
nemers en perfect georganiseerd door Gertine & 
Frans Kollenburg (dank hiervoor).

Herrie in de keuken is niet doorgegaan, wegens te 
weinig deelnemers (heel erg jammer). Wat als eer-
ste volgt, is de voorjaarsvergadering op zondag 14 
april 2019 om 13.00 uur en ik verwacht dat jullie 
daar allemaal aanwezig zullen zijn.

De zeilcompetitie gaat ook weer van start en wel 
op woensdagavond 24 april 2019 en hopelijk met 
iets meer boten dan vorig jaar.

Daarna hebben we de openingstocht in het he-
melvaartweekend, die voor de laatste keer wordt 
georganiseerd door Rob & Hanneke Lingg van de 
Bleu Nose.

Nu we het er toch over hebben, we zijn nog steeds 
op zoek naar een nieuwe motorbootcommissaris 
voor de komende 3 jaar (help- help).

Ik wens jullie allemaal een heel fijn vaarseizoen 
toe, en we zien elkaar zeker op de haven.

Josh Hoek

Woensdag 29 mei: thuishaven.

21.00u palaver in Eetcafé de Maas: korte infor-
matie en vaarschema

&&&

Donderdag 30 mei: W.S.V. Werkendam

10.00u vertrek richting Woudrichem via de 
Maas, Heusdens kanaal, Andelse Maas, 
Wilhelmina sluis, afgedamde Maas

16.00u geschatte aankomst in Werkendam 
(achter de sluis).

18.00u borrelen & diner 

&&&

Vrijdag 31 mei: Jachthaven Strijensas

10.00u vertrek richting Sas via Steurgat, Amer, 
Hollands Diep, bij mooi weer over de 
Nieuwe Merwede?

14.00u geschatte aankomst in Strijensas

15.00u  ?

18.00u borrelen & diner

&&& 

Zaterdag 1 juni: Haven Heusden

10.00u vertrek richting Heusden via Amer, Maas.

17.30u geschatte aankomst 

18.00u borrelen & diner

&&&

Zondag 13 mei:

11.00u vertrek richting Alem 

15.30u geschatte aankomst in Alem, iedereen 
meert af in zijn eigen box

17.00u borrel WSV ALEM
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38ste jaargang maart 2019
De Preekstoel is het clubblad van de WSV Alem. 

Gevestigd in Alem, gemeente Maasdriel. 
Opgericht: 19 mei 1980 met als doel de beoefening en be-

vordering van de watersport. Ingeschreven bij de 
K.v.K. te Tiel onder nr: 40156728. 

Het clubblad “De Preekstoel” verschijnt viermaal 
per jaar: maart, juni, september en december.

adVertentie tarieVen

1 (a4) .......voor- of achterkaftblad ...€ 147,00
1/2 (a4) .......voor- of achterkaftblad ...€ 77,00
1 (a4) .....................binnenpagina ...€ 126,50
1/2 (a4) .....................binnenpagina ...€ 65,50

De prijzen zijn per jaar.
Het clubblad verschijnt 4x per jaar. En wel in 
juni, september, december en maart.

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter:

Josh Hoek
St. Odradastraat 37c
5335 JK  Alem
0418 – 63 31 99 
joto@upcmail.nl 

Penningmeester & secretaris:
Henriette Troost
Hofflaan 13
4281 PC Andel
06-83239757
Jet.Troost@live.nl

Motorbootcommissaris:
Rob Lingg
Lange Geer 70
2611 PW Delft
06-12057296
r.j.m.lingg@gmail.com

Zeilbootcommissaris: 
Suze de Bloeme
Jan Klingenweg 3
5335 JK Alem
06-45434198
info@jachthaven-demaas.nl

Evenementencommissaris: 
Bente de Waal
Sint Truidenhof 1
5335 LR Alem
06-22110032
Bentedewaal@gmail.com

Evenementencommissie:
Bente de Waal
Greet van der Bie
Suze de Bloeme

Vernieuwde website: www.wsvalem.nl
Rekening: NL45 RABO 0153 4094 01

Kopij inleVeren:
Uiterlijk 1 augustus (Preekstoel van september)
Uiterlijk 1 november (Preekstoel van december)
Uiterlijk 1 februari (Preekstoel van maart)
Uiterlijk 1 mei (Preekstoel van juni)
Een mooie foto? Een leuke ervaring? Een fijne 
boottocht?... die je wil delen met WSV Alem? 
Zet het in de Preekstoel-box!

http://bit.ly/2bsl8N5

Inhoud
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Redactie:

Lucia Luyten & Johan De Clus
Meubelstraat 24
2800 Mechelen (België)
00 32 – 477 20 89 46 (Lucia)
00 32 – 474 92 38 08 (Johan)
lucia.luyten@icloud.com
johan.declus@icloud.com
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najaarsVergadering

NOTULEN 76ste Ledenvergadering, Najaar 2018

Verslag van de vergadering van 25 november 2018 
te Alem in Eetcafé De Maas.

Aanwezige leden: 15 leden aanwezig, namen be-
kend bij secretariaat

Afwezig met kennisgeving:  5 afmeldingen, na-
men bekend bij secretariaat

Aanwezige bestuursleden:

Josh Hoek, voorzitter
Henriette Troost, secretaris & penningmeester
Rob Lingg, motorbootcommissaris
Bente de Waal, evenementencommissaris  
(met bericht)

Afwezige bestuursleden:

Ruud van Pinxteren, zeilbootcommissaris 

Voor de vergadering was de volgende agenda op-
gesteld:

1. Opening door de voorzitter

2. Goedkeuring notulen voorjaarsvergadering 
d.d. 15 april 2018

3. Ingekomen en uitgaande stukken
4. Financiële zaken
5. Verenigingsactiviteiten:

5.1  Evenementenkalender 2018 / 2019
6. Bestuurmededelingen;

6.1 Aftredend en niet herkiesbaar: zeilboot-
commissaris R. van Pinxteren

6.2 Statutair aftredend en niet herkiesbaar: 
motorbootcommissaris R. Lingg

6.3 Toelichting motorbootcommissaris over 
de tochten 2018-2019

6.4 Toelichting zeilbootcommissaris a.i. 
wedstrijden 2018-2019

7. Rondvraag
8. Sluiting en strijken van de verenigingsvlag.

1. Opening door de voorzitter

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en 
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opent om 13.05 uur de vergadering.

Voorafgaand aan de vergadering vraagt een lid 
waarom de agenda niet in het clubblad staat ver-
meld. Antwoord; agenda en evenementenkalen-
der zijn per nieuwsbrief toegezonden. Exemplaren 
zijn op elke tafel aanwezig.

2. Goedkeuring notulen voorjaarsvergadering d.d. 
15 april 2018

De notulen worden zonder op- en aanmerkingen 
vastgesteld en goedgekeurd.

3. Ingekomen en uitgaande stukken

3.1 Afmelding van 5 leden, bekend bij het secre-
tariaat

3.2 Opzegging 1 adverteerder, bekend bij het se-
cretariaat

3.3 Opzegging 2 leden met ingang van het nieuwe 
jaar, bekend bij het secretariaat

4. Financiële zaken
4.1 Clubactie: alle loten zijn verkocht. De terug-
koppeling over de totale opbrengst komt terug in  
de financiële verslaglegging tijdens de voorjaars-
vergadering.

4.2 Totaal aantal leden: dankzij diverse inspan-
ningen hebben we een aantal nieuwe leden mogen 

begroeten. Het totaal aantal leden is momenteel 
65. Helaas zijn er 2 opzeggingen binnengekomen 
voor het nieuwe seizoen.

5. Verenigingsactiviteiten:
5.1 Evenementenkalender 2018 / 2019

Evenementenkalender is doorgenomen en na di-
verse aanpassingen goedgekeurd. De definitieve 
evenementenkalender wordt opgenomen in de 
Preekstoel en nagezonden per nieuwsbrief. Moch-
ten er daarna nog aanpassingen komen dan wor-
den deze via de nieuwsbrief gecommuniceerd.

 — Om 13.35 uur wordt een pauze ingelast. —

6. Bestuurmededelingen:
6.1 Aftredend en niet herkiesbaar: zeilbootcom-
missaris R. van Pinxteren.

Plaatsvervangend zeilbootcommissaris (a.i.): S. de 
Bloeme. 

In de komende voorjaarsvergadering stelt Suze 
zich verkiesbaar als zeilbootcommissaris.

6.2 Statutair aftredend en niet herkiesbaar: motor-
bootcommissaris R. Lingg.

Oproep tot kandidaten, aanmelden bij secretari-
aat uiterlijk 15 dagen voor de voorjaarsvergadering 
2019.
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6.3 Toelichting motorbootcommissaris over de 
tochten 2018-2019

Voorjaarstocht is gepland naar Strijensas, organi-
satie is zo goed als rond. Inschrijven voor de ope-
ningstocht is mogelijk tot 30 april 2019.

6.4 Toelichting zeilbootcommissaris a.i. wedstrij-
den 2018-2019

Oproep tot (extra) deelname en actief betrekken 
van andere zeilers.

Oproep voor seniorenwedstrijd gaan we inplan-
nen bij de Alemse Pul, op voorwaarde dat de opti-
misten nog aanwezig zijn.

7. Rondvraag

7.1 Afgelopen periode zijn een aantal leden over-
leden, het voorstel wordt ingebracht dat de WSV 
actief  leden inlicht bij het overlijden. In het kader 
van AVG is dit punt bediscussieerd. In navolging 
van de discussie is er een stemming geweest. Het 

besluit is dat als de WSV geïnformeerd wordt in 
verband met overlijden én dit bericht is gericht aan 
de WSV, alle WSV-leden geïnformeerd worden 
door het mededelingenbord én een e-mailbericht. 

7.2 GEO-fort Heukelum / Herwijnen als optie 
voor excursie

7.3 Startschip voor de wedstrijden. De eigenaren 
hebben het schip in de verkoop, tot het moment 
van verkoop zal het schip als startschip dienen. 
Oproep tot een nieuw startschip tijdens de verga-
dering.

7.4 Nieuw lid stelt zich kort voor.

8. Sluiting en strijken van de verenigingsvlag.

De voorzitter sluit de vergadering om 14.13 uur 
en nodigt iedereen uit voor het strijken van de vlag 
en de afsluitborrel. Tevens een oproep om langer 
te blijven in verband met een verrassing.

Verrassing: zie Preekstoel Jg. 37, december 2018

Voorjaarsvergadering WSV Alem
Zondag 14 april 2019 om 13.00u
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Even kennismaken (1)
Wij zijn Claudia van Dartel (48), werkende bij de 
Jumbo in Schijndel en Jeroen van Dordrecht (49), 
werkende als leverancier bij Weidelco in Tilburg. 
We komen uit 's Hertogenbosch (Empel).
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Stoffeerderij de Lakei
U kunt hier terecht voor vervanging of reparatie van allerhande stoffering, van een nieuwe rits tot een 
nieuw dekzeil. Ook voor het opnieuw stofferen van zitelementen van uw boot/caravan, kleine meube-
len met indoor en outdoor stoffen of voor de reparatie van een tent kunt u bij ons terecht.

Voor het maken van kussens, dekzeilen en bootkappen wordt gebruik gemaakt van waterdichte en UV-
vaste stoffen van bekende merken. Deze waarborgen kwaliteit en hebben een lange levensduur.
Voor zitkussens en rugkussens wordt gebruik gemaakt van verschillende hardheden. “Proefzitten” is 
mogelijk om tot een optimale keuze te komen.

Voor meer info: Margrietstraat 10,  Dreumel.   Tel 0487-573012
 www.de-lakei.nl  — wahoutkamp@hetnet.nl

     Stoffeerderij de Lakei 
 U kunt hier terecht voor vervanging of reparatie van allerhande 
stoffering, van een nieuwe rits tot een nieuw dekzeil.  
Ook voor het opnieuw stofferen van zitelementen van uw 
boot/caravan, kleine meubelen  met indoor en outdoor stoffen of voor 
de reparatie van een tent kunt u bij ons terecht.  
 

 
 
Voor het maken van kussens, dekzeilen en bootkappen wordt gebruik 
gemaakt van waterdichte en UV-vaste stoffen van bekende merken. 
Deze waarborgen kwaliteit en hebben een lange levensduur.  
Voor zitkussens en rugkussens wordt gebruik gemaakt van verschillende 
hardheden. “Proefzitten” is mogelijk om tot een optimale keuze te 
komen.   
 
Voor meer info     Tel 0487-573012    Margrietstraat 10 Dreumel 
 
www.de-lakei.nl    wahoutkamp@hetnet.nl 
 

Toen bij ons het Maximakanaal werd gegra-
ven, hadden we het erover dat het wel 
leuk zou zijn om een bootje te hebben. 

Begin november 2017 hebben we dan 
ook ons eerste bootje gekocht. Een Polaris 
Alpha uit 1984 die we de naam hebben ge-
geven "Shining Star".

Er moest nog best veel aan het bootje op-
geknapt worden om er uiteindelijk ons eigen 

stekje van te maken. 
Maar daar hadden we 
tot april de tijd voor, 
als het vaarseizoen zou 
gaan beginnen. Maar 
helaas liep het even 
anders. Jeroen werd 8 
januari ziek en kwam 
meerdere keren in het 
ziekenhuis terecht, 
waar hij nu nog van 
hestellende is. 
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Februari 2018 hebben we besloten om ons bootje 
te verleggen van de haven in Kerkdriel naar 
Jachthaven de Maas in Ale, waar we door Suze en 
Ricardo van harte welkom waren. Daar hebben we 
in betere tijden hier en daar verschillende klusjes 
gedaan, maar we kwamen erachter dat de boot 
meer mankementen had dan we dachten.

In juli besloten we dat het slaapgedeelte eerst maar 
eens aangepakt moest worden, zodat we uiteinde-

lijk in augustus op de boot konden blijven slapen 
en zo meer klusjes konden aanpakken.

In september hadden we onze welverdiende va-
kantie. Andere jaren gingen we graag naar het 
buitenland, maar we hebben besloten om met de 
boot een weekje richting de Biesbosch te varen 
voor onze eerste echte bootvakantie. Een mooie 
tocht van Hank naar Werkendam via de Biesbosch 
naar Geertruidenberg, naar Heusden en zo weer 
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VDSTEENXXL
De Vest 70

5555XP Valkenswaard
040-2070605

www.VDSTEENXXL.com

Kijk eens in onze webshop! 
U bent natuurlijk ook van 

harte welkom in onze winkel 
in Valkenswaard!

Uw boot ook op de kant voor onderhoud dit jaar?
Zorg dan dat u makkelijk en veilig kunt werken!
Wij kunnen u daarbij helpen:

Van kamersteiger tot rolsteiger...
...van trapje tot ladder...

...van oordoppen tot mondkapjes.

terug naar huis. Een tocht zonder sluizen, want 
daar hebben wij nog geen ervaring mee.

Het bootje is voor nu een heel eind klaar, zodat we 
voor het komende vaarseizoen lekker kunnen gaan 
ontspannen en genieten.

We liggen aan het einde van de D-steiger waar we 
al verschillende mensen kennen,  maar staan altijd 
open voor een gezellig praatje met andere mensen 
uit de haven.

Graag tot ziens en we kijken uit naar een mooi 
vaarseizoen 2019

Groeten,

Claudia en Jeroen.
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Even kennismaken (2)

Wij hebben al enige jaren een ligplaats in de ha-
ven van Alem, dus voor een aantal mensen zijn we 
geen onbekenden meer:  Leo en Marjolie van ‘t 
Eista Krammertje  “Vesta” .

Net nadat Suze de haven had overgenomen heb-
ben we ‘t bootje hier in Alem gekocht. Tussendoor 
zijn we een tijdje weggeweest, maar toch was Alem 
niet uit het hoofd en hebben we begin 2011 maar 
weer eens een bezoekje gebracht. Suze zag ons 
vanaf de parkeerplaats al aankomen en was verrast 
ons weer te zien. Het was meteen een heel warm 
welkom terug! Dat voelde zo goed dat we met-
een weer een ligplaats hebben gevraagd, we kregen 
zelfs ons ouwe plekkie terug!

Met veel plezier hebben we lange tijd geklust om 
het bootje tiptop te maken en we genieten er volop 
van om hier te zijn. Tussendoor relaxen op het ter-
ras of aan de bar bij Regie en Tom, waar het altijd 
goed toeven is en je heerlijk kan eten. De natuur 
is hier prachtig, kortom we hebben het geweldig 
naar onze zin!

Leo is met vervroegd pensioen, ik Marjolie werk 
parttime als secretaresse bij Waterschap Aa en 
Maas, op het districtskantoor in Loosbroek.

Vlak bij huis huren we een grote moestuin, kwe-
ken er van alles, maar vooral veel augurken voor 
de eigen in te maken zoetzuur en pepers voor de 
sambal.

In de winter is er hobbytijd voor de modelspoor-
baan, genaamd de “Farmers  & Bluestone Rail-
road”. Een hele kamer rond in aanbouw, dus ge-
noeg te knutselen.

Hopelijk krijgen we weer een goede zomer, zo-
dat we mooie vaartochtjes kunnen maken en het 
gezellig hebben met de fijne mensen hier om ons 
heen.

Tot ziens!

Leo en Marjolie



Je komt er langs of... je rijdt er voor om!

De Lucht
Lekker op weg !

A59

A2

P
De Lucht

k
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Hét nieuwe vakantieconcept voor het hele gezin!
Op zoek naar een unieke vakantie? Een keer wat anders dan de camping, 

het strand of een all-inclusive resort? Huur eens een Blokhutboot en 
ontdek één van de mooiste vaargebieden van Nederland! 

Vaar zelfstandig naar de meest afgelegen plekjes midden in de        
natuur, bezoek leuke stadshaventjes of geniet van de rust in één van 

de vele zandgaten en strandjes langs de rivier. 

Onze Blokhutboten zijn geschikt voor 4 tot 5 personen en eenvoudig door 
iedereen te besturen!  

Vaarbewijsvrij! Omgeving Den Bosch 

& Brabantse Biesbosch

Nieuwsgierig? Kijk op www.blokhutboot.nl voor meer info

Facebook.com/blokhutboot
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Activiteitenkalender
2019

januari

Februari

Maart

april

Mei

Zondag 6
Nieuwjaarsreceptie
Waar? Eetcafe De Maas 

Zondag 14 om 13.00u
Voorjaarsvergadering 
Waar? Eetcafe De Maas 

Zondag 3
Carnaval

Zaterdag 26

Herrie in de Keuken 
Waar? Eetcafe De Maas 

Zondag 17
Dichtgevroren rally 
Waar? Eetcafe De Maas 

Do 30 mei t/m Zo 2 juni
Openingstocht 

Woensdag 24
Zeilcompetitie 1
Palaver 19.00u - Start:19.30u 

Woensdag 8
Zeilcompetitie 2
Palaver 19.00u - Start:19.30u 

Woensdag 22
Zeilcompetitie 3
Palaver 19.00u - Start:19.30u

30 maart - 31 maart
Ingang zomertijd

Zondag 21
Pasen

Maandag 22
Tweede paasdag

Zaterdag 27 april
Koningsdag

Meivakantie
scholen

23/4 t/m 3/5

Zondag 5 mei
Bevrijdingsdag

Donderdag 30 mei
Hemelvaartsdag
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juni - juli

augustus   

septeMber

oKtober

noVeMber

deceMber

Za 12 & Zo 13
Sluitingstocht

Zondag 24 om 13.00u
Najaars ledenvergadering
Waar? Eetcafe De Maas

Zaterdag 28
Zeilcompetitie 11 & 12
 +afsluiter

Zaterdag 19
Eetcafé “De Maas” Bokaal

Waar? Eetcafe De Maas
Palaver 14.00u - Start 14.30u

Zondag 6
Viswedstrijd

Woensdag 5 juni
Zeilcompetitie 4
Palaver 19.00u - Start 19.30u

Woensdag 19 juni
Zeilcompetitie 5
Palaver 19.00u - Start 19.30u

Zaterdag 14
Zeilcompetitie 9
Palaver 11.00u - Start 11.30u

Zaterdag 14
Zeilcompetitie 10
Palaver 14.30u - Start 15.00u

Zaterdag 29 juni

Alemse Pul 6
Palaver 14.00u - Start 14.30u

Zondag 30 juni
Alemse Pul 7
Palaver 13.00u - Start 13.30u

Woensdag 28
Zeilcompetitie 8
Palaver 19.00u - Start 19.30u

Zomervakantie
Noord

13 juli t/m 25 augustus
Midden

 20 juli t/m 1 september
Zuid

6 juli t/m 18 augustus

Woensdag 25
1ste Kerstdag

Donderdag 26
2de Kerstdag

26-27 oktober
Ingang wintertijd

Zondag 9 juni
1ste Pinsterdag

Maandag 10 juni
2de Pinsterdag
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Jachtmakelaardij De Maas

Bemiddeling     Onderhoudsservice     Transport     Financiering     Verzekering    Taxaties

€ 47.500,-

Almarine 900
9.20 x 3.20 x 1.00 m 

b.j. 2004, Peugeot  65 pk

€ 64.500,-

Sunseeker San Remo 35 
10.50 x 3.50 x 0.90 m

b.j. 1993, 2x Volvo Penta 230 pk

Aquanaut Drifter 1200 OK
12.15 x 4.00 x 1.00 m 

b.j. 2003, Vetus Deutz 128 pk

€ 28.750,-

Marne Kruiser 1150
11.50 x 3.30 x 0.90 m

b.j. 1980, Peugeot 52 pk

€ 139.500,-

Barkas 1200
12.60 x  4.05 x 1.00 m
b.j. 2001, MAN 105 pk

€ 185.500,-

Siemer 44
13.60 x 4.10 x 1.20 m

b.j. 2006, Iveco 150 pk 

€ 199.500,-

Crown Keyzer 37 Cabriolet
11.40 x 4.00 x 0.95 m

b.j. 2010, Steyr 110 pk

€ 15.000,-

Oostvaarder 900
9.00 x 3.00 x 0.90 m

b.j. 1980, Solo mini 33 pk

€ 79.500,-

Pikmeer 1050
10.90 x 3.40 x 1.00 m

b.j. 1991 Volvo Penta 100 pk

€ 99.500,- 

Princess 410 Fly
12.70 x 4.14 x 0.94 m

b.j. 1993, 2x Caterpillar 355 pk 

€ 129.500,-

Trawler Motorjacht 1300
13.30 x 4.33 x 1.25 m

b.j. 2006, Perkins 120 pk

€ 29.250,-

Birchwood 33
10.50 x 3.45 x 0.90 m

b.j. 1979, 2x Ford Lehman 80 pk

€ 90.000,-

Vripack 965
9.65 x 3.40 x 0.90 m

b.j. 2004, Vetus 42 pk 

€ 159.000

nieuw binnen

nieuw binnen

nieuw binnen

nieuw binnen nieuw binnen

Jachtmakelaardij de Maas
Jan Klingenweg 3 | 5335 JK Alem | Gemeente Maasdriel | Provincie Gelderland

Tel. +31(0)418-663236 | Fax +31(0)418-661215 | Mob +31(0)650-597021 | info@jachtmakelaardij-demaas.nl

www.jachtmakelaardij-demaas.nl



Welkom bij Jachthaven de Maas

Bij het pittoreske dorpje Alem, een vriendelijk oud plaatsje aan de Maas, ligt midden in de natuur onze mooie rustgevende 
jachthaven. Alem is een dorp waar de verkaveling nog niet heeft plaatsgevonden en waar de schoonheid nog aanwezig is. 
U kunt het eiland in een uur  rondwandelen.  Vroeger  was het Brabantsland, maar  na  de kanalisering  van  de  rivier, kwam  
het  aan  de  noordkant  op  een schiereiland te liggen, grenzend aan de provincie Gelderland. Onze jachthaven 
ligt daardoor in de provincie Gelderland.

Uw dagelijkse boodschappen kunnen gedaan worden in Rossum, voor de overige zaken kunt u terecht in Kerkdriel of Uw dagelijkse boodschappen kunnen gedaan worden in Rossum, voor de overige zaken kunt u terecht in Kerkdriel of 
Zaltbommel, beide op ongeveer 6 km afstand. In  het dorp stopt om het uur een bus die u  naar  Kerkdriel, Zaltbommel 
of Den Bosch brengt.

Daar wij onder de sluis van Lith liggen, zijn er verder geen sluizen meer op de Maas. Bij het Hollands Diep komt de sluis 
van Willemstad richting Zeeland.  In de nabije  omgeving  zijn mooie plassen  met eilandjes en strandjes en aan de Maas 
vindt u legio mooie dorpjes en steden. Vanaf de plas waar onze haven ligt, kunt u via de sluis van St.-Andries de Waal op.  
VVandaar is  het 1,5 uur varen naar Tiel ( Amsterdam-Rijnkanaal ). Stroomafwaarts bent u in 1,5 uur in Gorinchem.

Op onze full service, gastvrije haven biedt plaats aan 250 ligplaatsen. Allerhande faciliteiten zijn aanwezig, zoals electra, 
water, douches, wifi, een kleine watersportwinkel en winterstalling.
Bij storingen of technische problemen kunnen wij de helpende hand bieden. Ook wanneer u een boot wilt kopen of verkopen 
bent u bij ons aan het juiste adres.

Voor een hapje of drankje kunt u ook bij ons terecht, ons eetcafé is het gehele jaar geopend. Ons eetcafé is in volledige 
scheepsfeer ingericht, met een groot terras is het prima toeven. Ook partijen en barbecues zijn hier te boeken.scheepsfeer ingericht, met een groot terras is het prima toeven. Ook partijen en barbecues zijn hier te boeken.


