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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

SaVe the date:
16 mei 2020 40-jarig jubileum WSV alem

Sluitingstocht: 21 & 22 september 2019

Beste Watersportvrienden,

De Preekstoel is iets later, maar we wilden er ook 
het verslag van de openingstocht in. En, geef toe, 
het verhaal van dat heerlijke gebeuren wil je niet 
pas in september gaan lezen. De voorjaarsverga-
dering is weer achter de rug, dus onze clubvlag 
wappert weer fier boven de haven. De notulen van 
deze vergadering ontvangen jullie met deze Preek-
stoel.

De zeilwedstrijden zijn weer begonnen, met iedere 
keer toch een leuk aantal boten, al laat de wind 
ons tot nu toe een klein beetje in de steek. En als 
het dan toch eens waait, dan ging dat gepaard met 
flink onweer, waardoor er een paar afgelastingen 
zijn geweest (worden ingehaald).

Ik denk dat de meeste boten nu wel weer in het 
water liggen, en dat er al leden zijn die al bijna aan 
hun vakantie zijn begonnen.

Bij dit schrijven is denk ik de Alemse Pul al gezeild 
en anders wens ik iedereen succes. Er zijn wat wij-
zigingen in de kalender, dus raadpleeg deze preek-
stoel voor de goede datums.

Iedereen een prettige vakantie gewenst en een be-
houden vaart met veel zon en plezier.

Josh Hoek
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38ste jaargang juni 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
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openingStocht 2019

palaVer

Op woensdag 29 mei werden wij rond de klok van 
negen uur verwacht in Eetcafé de Maas voor het 
Palaver.  Wij als "groentjes" bij de vereniging vroe-
gen ons natuurlijk af wat dat was.

Het bleek een gezellig avondje drinken te zijn met 
een woordje van de motorbootcommisaris Rob. 
Hij had 3 dingen te zeggen. Om 10 uur moes-
ten we op de plas zijn, het marifoonkanaal voor 
de mededelingen was 15 en of de nieuwelingen, 
Marco en ondergetekende, dit jaar het verslag even 
zouden willen schrijven, want dat was traditie. 

Op mijn vraag of ik dan een lijst van bootnamen 
met bemanning zou kunnen krijgen was het ant-
woord: dat zoek je zelf maar uit. Dus als er namen 
verkeerd (geschreven) zijn, mijn excuses. 

Een ding moet ik toegeven: je leert zo de meeste 
namen en boten wel het snelste kennen, maar het 
was een heel gepuzzel. 

Na verschillende drankjes en een heleboel gepraat 
ging woensdagavond laat eenieder weer naar zijn 
eigen hut om 's morgens weer op tijd op te staan.

dag 1: alem - WerKendam

Donderdagmorgen was het een drukte van belang 
op de steigers. Elsje en Florian van de Dame Blan-

che moesten nog even kijken of de motor het wel 
deed. Rond half tien zag ik Elsje nog met een ha-
mer op de boeg staan. Wat ze gedaan heeft, weet 
ik niet maar de motor deed het! Om 10 uur waren 
er 12 boten op de plas. Gerard en Reinhilde gin-
gen een klein stukje mee, want helaas moesten zij 
voor de hele tocht afzeggen in verband met het 
overlijden van Gerard zijn vader. Bij het vertrek 
was het  koud en miezerig weer en voor degene 
zonder overdekte stuurplaats was het allesbehalve 
lekker. Gelukkig zou het weer later opklaren en 
zelfs heel lekker worden. Via de Maas, het Heus-
dens kanaal en de Andelse Maas kwamen we bij 
de Wilhelminasluis. Omdat de sluis dicht was, 
hadden wij met zijn allen netjes aangelegd op de 
daarvoor bestemde plaatsen. Even later kwam er 
ook een grote groep vanuit Den Bosch en die ken-
den de regeltjes niet zo heel goed vermoed ik, want 
toen de sluis open ging, stormden ze naar binnen. 
Dat was Jim van de Balou te gortig en die zette 
zijn boot er gewoon tussen. Ook wij sloten aan 
en uiteindelijk konden wij allemaal, sommige met 
3 boten aan elkaar, de sluis passeren. Daarna nog 
een stukje Afgedamde Maas en dan de Merwede 
op. Bij Werkendam moesten we de Biesbossluis in. 
Dat was wel een heel verschil met de Wilhelmina-
sluis. Hier pasten krap 4 bootjes achter elkaar in. 
Van de Barbara had de boegschroef het begeven 
en dat maakte het allemaal een beetje lastig. Maar 
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Tom is een ervaren kapitein dus het kwam alle-
maal goed. Meteen achter de sluis was de haven. 
Een leuke haven met een geweldig verenigingsge-
bouw, maar slecht aangegeven waar de gezochte 
ligplaatsen waren. Rond de klok van vier uur lag 
iedereen op zijn plekje en was er vrije tijd tot zes 
uur. Dan werden we in het verenigingsgebouw 
verwacht voor het diner. Het was een zeer goed 
lopend buffet met nasi en verschillende soorten 
vlees met saus. Het smaakte iedereen prima na 
de vaartocht. Na het eten vertrokken sommigen 
naar hun boot, sommigen gingen nog een eindje 
wandelen en een gedeelte ging buiten op het ter-
ras zitten. Jim en Josh (Balou) en Ad (Allegria), 
maar ook Helmi (Bolknak) vertelden de ene mop 
na de andere. Jim speelde een beetje vals, want 

die plukte ze gewoon van internet. Maar gelachen 
hebben we. En voor degenen die niet op het ter-
ras zaten, even een weetje: Als Jim over een paar 
jaar met Marjon gaat trouwen, dan is dat te dan-
ken aan "Tante" Toos. De bruiloft is in het vereni-
gingsgebouw van Werkendam (want de drankjes 
waren lekker goedkoop) en de havenmeester van 
Werkendam zorgt voor een band. Het is maar dat 
jullie het weten. 

dag 2: WerKendam - StrijenSaS

De volgende ochtend rond negen uur was er een 
belletje te horen en zag je een kruiwagen met 
papieren zakken daarop en Rob en Hanneke er-
achter. Zij kwamen een lekker ontbijtje brengen. 
Aan alles was gedacht: belegde broodjes, een eitje 
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en fruit. Was een heerlijk begin van de dag! Het 
weer was ook prachtig, maar zou in de loop van 
de dag winderiger en kouder worden om tegen de 
avond weer op te klaren. Om elf uur vertrokken 
we richting Strijensas. Een mooie vaarroute door 
de Biesbosch en over de Andel naar het Hollands 
Diep. Hier zouden ook Ruud en Wil van de Wil-
derzin zich bij ons voegen. Zij hadden bruiloft ge-
had van hun zoon. Voor de bredere boten zoals de 
Barbara en de Freedom was het onmogelijk om 
tussen de palen aan te leggen. Zij kregen een plaats 
bij het restaurant. De Balou moest liggen in de 
inham bij de mastenkraan en lag er helemaal vast 
tussen. Rond twee uur lag iedereen op zijn plaats 
en hadden we weer vrij tot zes uur. Alleen Rob en 
Hanneke van de Blue Nose waren later omdat zij 
wegens een brandstofprobleem naar Drimmelen 
waren gevaren waar het probleem weer opgelost 
werd. Sommige groepsgenoten maakten het gezel-
lig op de boot en er waren er ook die de fiets naar 

Strijen pakten, zo'n 5 kilometer verderop. Om zes 
uur waren we allemaal present in het restaurant 
bij de haven voor het diner. Dat was een compleet 
diner met een voorgerecht (tomatensoep of car-
paccio), een hoofdgerecht (zalm of schnitzel) en 
een toetje (ijs). Iedereen had heerlijk gegeten. On-
der het wachten op het eten vond Johan van de 
Swaen een gitaar. Hij mocht hem gebruiken en 
heeft samen met Ruud en Marjon heel veel mooie 
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liederen gezongen. Van de drunken sailor tot 
het cafe bij de haven, van alles kwam voorbij. 
En natuurlijk was de groep niet te beroerd om 
lekker mee te zingen. 

Daarna werden we door Angelique en Berry, 
Pim en Beau van de Valery uitgenodigd om 
naar de BBQ plaats / speeltuin te komen voor 
een spel. We moesten daar een parcours afleg-
gen met 2 personen en een ei tussenin (heel) 
houden. Dat gaf natuurlijk hilarische taferelen. 
Daarna gingen ze met eieren overgooien; wie 
het verste uit elkaar kon staan en het ei op-
vangen zonder dat het kapot ging. Nu ging er 
natuurlijk wel struif over de kleding!  Ik denk 
ook dat er de volgende morgen mensen in hun 
tuin verwonderd hebben staan kijken hoe het 
kan dat er eieren in hun tuin lagen zonder dat 

31 mei 2019
Strijensas

... nog even voor 
het slapengaan
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ze kippen hadden. Daarna vertrok weer iedereen 
of naar hun eigen boot of men ging bij de een of 
ander nog napraten en een pilsje drinken. Het was 
weer en supergezellige dag.

dag 3: StrijenSaS - heuSden

Op zaterdagmorgen zouden we om half elf rich-
ting Heusden vertrekken. Het was echt heerlijk 
weer en was het Hollands Diep op zaterdag een 
echte klotsrivier, op zondag was het een gladde 
spiegel. Heerlijk varen over het Hollands Diep, 
de Andel en de Maas.  Een van de motoren van 
de  Allegria van Ad en Cindy viel uit, maar geluk-
kig bleef de andere het doen. Dan ben je wel blij 
dat je 2 motoren hebt!!! In Heusden hadden we 
weer allemaal een mooi plekje en bleek ook dat de 
Wilderzin van Ruud en Wil een probleempje had. 
Maar Ruud zou Ruud niet zijn als hij dat niet  ter 
plekke repareerde. We hadden weer een paar uur 
lekker voor onszelf en dat is in Heusden echt geen 
straf. Om zes uur waren we allemaal in restaurant 
Het Geluk op de markt. Voor de iets minder mo-
biele John en Helmi  van de Bolknak was het wel 
een lastige tocht daar naartoe maar ook zij hebben 
het gehaald. Eerst lekker in de tuin van het res-
taurant wat gedronken en daarna binnen heerlijk 
gegeten. Op de heenweg richting het restaurant 
liep Ad met een soort van galg op zijn rug. En hij 
had het heeeeet. Dit bleek een spel te zijn voor 
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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 
 

na het eten. Maar waar zou hij het doen? Op de 
kermis??? In de tuin van het restaurant??? Toch op 
de kermis??? Uiteindelijk had hij geregeld met een 
serveerster van het restaurant dat ze het in de tuin 
gingen doen. Origineel schijn je het met bier te 
moeten doen maar de wijsheid had besloten om 
het met water te doen. Was ook wel lekker met die 
hitte. Je moest als een soort marionet d.m.v. touw-
tjes een plankje met daarin een bekertje water op 
de juiste hoogte weten te brengen en dan zien dat 
je het op  kon drinken. Lange armen waren wel 
een heel groot voordeel!! Uiteindelijk heeft Jim ge-
wonnen bij de mannen, Marjon bij de vrouwen en 
Elsje had de poedelprijs. Daarna zijn we naar de 
kermis gegaan. Rob wou graag een hele grote wit-
te beer van de schiettent maar wou niet schieten. 

Dus uiteindelijk heeft hij hem gekocht. En samen 
met die hele grote witte beer ging hij in de bots-
autootjes. Was wel een heel koddig gezicht. Uit-
eindelijk heeft hij hem aan Caroline van de Bar-
bara gegeven en die was er erg blij mee. De dames 
moesten natuurlijk ook schieten. Uiteindelijk de 
bonnen bij elkaar gelegd en Wil van de Wilderzin 
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mocht wat uitzoeken. En ja hoor ….. ze zocht een 
dildo uit (Sorry Ruud, ik kan het niet laten). Als je 
wil weten wat een lol ze ermee hebben gehad moet 
je maar eens vragen naar de foto’s van de schiet-
tent. Daar staat hij zeer prominent op. Rob heeft 
nog even uitgeprobeerd of de dildo geschikt was 
als microfoon, maar al voelde hij wel lekker echt 
aan, het geluid was wat minder. Later op de avond 
zijn we weer met zijn allen naar de haven gegaan. 
Sommigen meteen naar hun eigen boot en ande-
ren gingen nog samen een laatste pilsje pakken en 
nalachen op een boot. Op de Wilderzin was het in 
elk geval nog lang gezellig. 

dag 4: heuSden - alem

Zondagmorgen stond alweer het laatste stukje op 
het programma. Om elf uur zouden we over de 
Maas naar Alem varen. Het was prachtig weer en 
het zou naar de 30 graden gaan. Op ons gemakje 
zijn we vertrokken. Ad van de Allegria nog steeds 
met één motor en de rest ook :-). Rond een uur 
of een waren we weer in onze vertrouwde haven. 
De meesten begonnen wat op te ruimen en klaar 
te maken om weer naar huis te gaan. Sommigen 
bleven nog een nachtje slapen en konden het rus-
tig aan doen. Rond een uur of drie gingen we nog 
allemaal naar het terras van Eetcafe de Maas voor 
een (paar) laatste drankjes en voor het afscheid. 
Daar kregen we ook te horen dat Dick van de Va-

lery ’s nachts was opgenomen in het ziekenhuis 
vanwege hartklachten. Wij willen hem in elk geval 
van harte  beterschap wensen. 

Ons werd gevraagd of we het leuk hadden gevon-
den op deze eerste tocht met de vereniging. En ons 
antwoord is en was: ja hoor, wij hebben het gewel-
dig gevonden. Een hele leuke club mensen om een 
paar dagen mee door te brengen.

Als we na dit verslag nog mogen (Ruud????) dan 
gaan we graag nog vaker mee. Voor Rob en Han-
neke van de Blue Nose was dit de laatste tocht on-
der hun leiding. Wij willen ze, en ik denk dat ik 
namens de groep spreek, hartelijk bedanken voor 
een super leuke en goed geregelde tocht. Tom van 
de Barbara gaat de sluitingstocht regelen. Wij 
wensen hem veel succes en wachten vol verwach-
ting af. 

Bedankt allemaal voor de gezelligheid en tot de 
volgende tocht!!

Marco en Jolijn van La Comtesse. 
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Goedkoopste openingstocht ooit
Wisselgeld

Als u al begonnen bent met lezen, heeft u zich wel-
licht laten verleiden door de titel. Maar pas op, de 
vlag dekt de lading niet, dus u bent gewaarschuwd!  
De avond voordat we naar Heusden afvaren wil 
ondergetekende bij Restaurant de Batterij in Strij-
ensas een muntstuk van twee euro wisselen voor 
twee van één. Om zeven minuten te kunnen dou-
chen, heb je namelijk zo’n muntstuk nodig in deze 
tweede haven van de openingstocht. De eigenaar 
van het restaurant (waar we overigens net hadden 
gegeten met 30 man) beantwoordt mijn vraag met 
een humoristisch : ‘Dat is goed, maar als je bij 
mij wilt ruilen krijg je er maar één euro voor te-
rug’. ‘Hij bluft’ dacht ik, maar enigszins opgelucht 
voelde ik toch de twee begeerde muntstukken in 
mijn hand glijden.

Rekent u even met mij mee?

De ochtend van vertrek loop ik naar de douche met 
mijn twee muntjes en besluit dat zeven minuten 
voldoende moet zijn. Tijdens het douchen hoor 
ik Elske roepen: ‘Florian, ik heb nog 8 minuten 
over, sta je al onder de douche? Kom anders hier. 
Oh jé, wat klinkt dit weer lekker Hollands zuinig!’  
Mijn vraag aan u, oplettende lezer, is om uit te 
rekenen hoeveel geld Elske, Florian en ik mi-
nimaal aan dit ochtendritueel hebben besteed, 
ervan uitgaande dat Florian gebruik heeft ge-
maakt van het warm-water-aanbod van Elske. Ik 
had zelf gedacht: toch wel drie euro. Twee van 
Elske (ze had immers 8 minuten over en moet 
minstens twee euro’s in het apparaat hebben ge-
daan. En ikzelf één euro, maakt samen drie. 
 
Kunt u het nog volgen?

Wanneer ik uit het douchehokje stap, vraagt een 
dame vriendelijk of ik een euro voor haar heb. ‘U 

heeft geluk’, zeg ik ‘want ik heb gisteren nog ge-
wisseld’. En ik geef haar mijn resterende munt-
stuk, waarop ze verbaasd uitroept: ‘Maar dit is 
twee euro!’  ‘Oh, sorry dat ik u voor niets heb 
blij gemaakt’ mompel ik. Op de weg terug naar 
de boot bedenk ik dat de eigenaar van het restau-
rant wel een heel vreemde wisseltruc heeft uitge-
haald en dat ik dus eigenlijk ‘gratis’ heb gedoucht.    
Vlak voor afvaart ga ik nog even buurten en bij-
praten bij Elske en Florian. Op een gegeven ogen-
blik zeg ik tegen Elske: ‘Ah, jij hebt dus zes mi-
nuten gedoucht.’ Kunt u het nog volgen beste 
lezer? Nou Elske niet want die zegt: ‘Nee hoor, 
ik heb maar één muntje in de meter gedaan en 
toen stond de teller op dertien minuten’. Tja, 
als de vorige gebruiker van de douche op STOP 
heeft gedrukt terwijl er nog iets op de teller stond, 
gaan uw en mijn rekensommen natuurlijk niet 
op. De conclusie van dit verhaal? Die is drieledig:   
1) Vertrouw niet te snel op rekensommen.  
2) Wat drie man vandaag de dag niet alle-
maal voor één eurootje kunnen doen: geweldig! 
3) Dit moet haast wel de goedkoop-
ste openingstocht ‘ever’ zijn geweest.  
Zoals gezegd: de titel van het stukje dekt de lading 
niet. Maar eerlijk is eerlijk: u was gewaarschuwd!

Peter Zuure 
(Delft, 02 juni 2019, bemanningslid van de Oeter, openingstocht WSV 

Alem: Werkendam-Strijensas-Heusden)
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Maritiem 's Hertogenbosch
verwelkomt schepen

13-14 en 15 september 2019
Aanmelden via:

https://bit.ly/2Ip4opC

Beatrixsluis gestremd?

Opgelet! Indien je deze zomer bijvoorbeeld een 
mooie tocht over de Vecht gepland hebt, of indien 
je via het Amsterdam-Rijnkanaal naar Amsterdam 
wil. De Princes Beatrixsluis is immers op geregel-
de tijdstippen gestremd voor renovatiewerken. De 
pleziervaart moet verplicht door Nieuwegeijn va-
ren. Langs het Merwedekanaal ipv het Lekkanaal. 
Maar da's best een mooi tochtje!
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75 jaar geleden
Dick Vissers bezorgde ons een heel op-
merkelijk boek: "Niemandsland". "Me-
moires uit Heerewaarden, naar gegevens 
uit het dagboek van Cornelis Pieter Vis-
sers". In de aanloop naar de 75ste her-
denking van de bevrijding nemen wij 
de lezers van De Preekstoel een jaar lang 
mee doorheen het dagboek van C.P. Vis-
sers. En dat begint in juni 1944, exact 
75 jaar geleden:

"In den nacht van 21 op 22 juni 1944 
viel een viermotorige Amerkiaanse bom-
menwerper met volle lading neer, midden 
op de weg van H'waarden naar Rossum 
(Doornepol). De inzittenden (7 personen) 
kwamen allen om het leven. Eén hun-
ner welke eerst later werd gevonden, werd 
op de begraafplaats te Heerewaarden ter 
aarde besteld. De anderen waren door de 
Duitsers naar elders vervoerd.

De bommen welke het vliegtuig bij zich 
had, veroorzaakten een hevige explosie, 
waardoor een geweldige krater in de weg 
sloeg en in het dorp vele ruiten stuk spron-
gen.

Veel jongemannen uit ons dorp moesten 
tijdens de bezettingsjaren in Duistland 
gaan werken, doch de meesten wisten dit te omzeilen 
door met een schokker in Duitsland te gaan vissen. 
Tot deze laatste behoorde ook de 23-jarige A. Pluim, 
welke zich echter aldaar door bijzondere omstandig-
heden in 'sperrgebied' begaf en hierbij werd gevan-
gen genomen. Hij werd naar een gevangenis overge-
bracht, alwaar hij door een besmettelijke ziekte werd 
aangetast en spoedig daarna op 19 Jan '44 in een 
ziekenhuis in Duitsland overleed. (...)

6 Sept. Woensdag.

Evacuatie van Zalt-Bommel.

's Morgens om 9 uur gingen in Zalt-Bommel geruch-
ten van evacuatie. Om 12 uur kwam een officiële op-
roep en om 3 uur moest Zalt-Bommel ontruimd zijn, 
op enkele buitenwijken na. Velen gingen de Waal-
brug over, doch anderen zochten hun toevlucht in de 
omliggende plaatsen. Zo kwamen in Kerk-Driel en 
Veld-Driel ongeveer 1.200 evacués, in Rossum onge-
veer 500 en in Heerwaarden ongeveer 40.

15 Sept.

Razzia's door SS in Rossum

Mensen worden opgehaald voor arbeid in Zalt-Bom-
mel. Op degenen die zich verbergen of vluchten wordt 
geschoten. Enige inwoners van Rossum vluchten naar 
Heerwaarden.

17 Sept. Zondag

De Landing.

's Middags omstreeks 2 uur kon men hier zeer duide-
lijk grote eskaders vliegtuigen waarnemen welke over 
Brabant vlogen en koers zetten in N.O. richting. (...) 
Om 4 uur konden we door onze clandestiene radio's 
vernemen, dat grote geallieerde eenheden werden 
neegelaten in de buurt van Arnhem, Nijmegen en 
Wijchen. Groot was de blijdschap. Binnen een week 
dachten we wel definitief bevrijd te zullen zijn!"

Dat bleek echter jammer genoeg niet het geval te 
zijn. Het zou nog acht maanden duren alvorens 

"Niemandland" (C. P. Vissers) vind je hier:
http://bit.ly/2MWLmv2
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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.

men in deze streek de bevrijding kon vieren. On-
dertussen was ook Alem het toneel van een trage-
die. Jan Klingen, de dorpsonderwijzer was actief in 
het verzet. "Op zaterdag 23 september 1944 werd 
hij samen met zijn dochter Tilly en de uit Zalt-
bommel afkomstige en niets vermoedende evacué 
Louis Boelen door twee als Engelse militairen ver-
klede Duitsers thuis in de val gelokt. Zijn vrouw 
kon samen met hun zoon Leo en dochter Tonny 
het huis ontvluchten. Klingen en de twee anderen 
werden vervolgens naar Rossum gebracht en daar 
onder het gemeentehuis gevangengezet.

De volgende dag werd het drietal teruggebracht 
naar Alem en onderweg door de Duitsers om het 
leven gebracht. Op de plaats van de executie werd 

op 17 mei 1948 
een klein monu-
ment onthuld, 
de weg waaraan 
dit monument 
staat heet te-
genwoordig Jan 
Klingenweg." 
(Wikipedia)

Foto: Jan Klingen

Voor Cornelis 
Pieter Vissers 
wordt het on-
dertussen dui-

delijk dat Heerewaarden NIEMANDSLAND  ge-
worden is. Op 22 september waren de 'Tommies' 
nog in het dorp. "Zij worden met gejuich ontvan-
gen. Zelfs enkele N.S.B.ers wuiven mee! Denken zij 
zich hierdoor te redden? Cigaretten werden gul rond-
gedeeld en ook de Tommies hadden niet te klagen. 
Fruit, melk en eieren was hun deel. Daarna is Kees 
Weyers met hen meegereden naar de steenfabriek 'De 
Hoogewaard', vanwaar zij het Fort hebben gadege-
slagen. Om 4 uur vertrokken ze weer naar Wijchen 
en Heerwaarden kan zich thans beschouwen als: 
NIEMANDSLAND."

Gezicht vanaf de wallen op 'De Schans' en ' De Hoogewaard'.
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Madammen in Mechelen
Terwijl de mannen van de watersportvereniging 
aan de toog hangen, stoere verhalen opdissend 
over tijden van grote visvangst, of dromen van de 
grote oversteek... vatten de watersportmadammen 
de koe bij de horens. Met negen trokken ze o.a. 
naar Mechelen.

Daar werden ze ontvangen in één van de drie 
stadshavens door de voorzitter, Egide Swinnen. 
De Dijle Yacht Club-Mechelen is gesitueerd aan 
de linkeroever van de Dijle, net voorbij de Kraan-
brug. De haven werd aangelegd met Europese 
subdidies en dateert van 2000. Egide zelf vaart 
met een hybride boot, de toekomst?

Onze madammen wandelden langs het keerdok 
tot de sluis van de beneden-Dijle. Voor deze sluis 
vielen John en Helmie ooit droog. Er is hier nog 
de getijdenwerking. Maar voor hun Bolknak was 
dat geen probleem.

Mechelen een bezoekje brengen? Het is er prachtig 
liggen in de oude binnenstad. En brouwerij het 
Anker brouwt heerlijke bieren!

Johan

April, bijna halverwege, maar nog steeds zoekende 
naar de lente. Vrij koud, winderig en dan ben je 
zo bezig met poetsen, wat opruimen en ook wat 
lezen. Het kacheltje snort, maar valt ook uit. Het 
is warm genoeg volgens de thermostaat. Maar een 
vreemd geluid blijft doorgaan.

Een elektrisch motortje, zo lijkt het wel. De ver-
warming uitgezet... het geluid blijft. De buik van 
de boot geopend vooraan, het geluid lijkt van 
achteren te komen. Achteraan gaan kijken... het 
geluid lijkt van voren te komen. Pff. Alle elektri-
citeit uit dan maar. Het geluid blijft uitdrukkelijk 
aanwezig.

Vrouwlief duwt je dan van boord. Patrick zal dit 
moeten oplossen. Manlief dan maar naar het ha-
venkantoor. Ricardo weet niet waar het technische 
werkpaardje uithangt, maar hij is wel benieuwd. 
En komt dus zelf een kijkje nemen naar dit ‘vreem-

Pijpje@Alem
de geluid’. Hij gaat zelfs op zijn buik liggen, maar 
komt ook niet verder dan de vaststelling: 'Het 
komt van voren en dan weer van achteren. Heb-
ben jullie een ventilator aanstaan?’

Niet dus. Maar ook op het achterdek is het geluid 
te horen. Dus duikt Ricardo in de boot naast ons, 
om vast te stellen dat hij daar ook hetzelfde geluid 
hoort. Maar hij kan nog steeds niet ontdekken wat 
de ‘bron’ is. Ondertussen ben ik over de steigers 
wat gaan rondschuifelen. Het geluid blijft hoor-
baar, zelfs luider, wanneer ik naar de kant van het 
eetcafé stap. Op de eerste steiger, tegenover onze 
boot is het geluid heel duidelijk....

Blijkt dat onze overbuur, de kapitein van de Luna, 
zijn boot aan het poetsen is met een dompelpomp. 
En dat geluid verplaatst zich dus onder water. Pro-
bleem opgelost. Maar onze buurman is best trots 
op zijn dompelpomp, ‘Belgische makelij, prima 
ding’! Tja, die Belgen zorgen daar toch wel voor 
enige deining in dat rustige Alem!

Pijpje@Alem
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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 21 & Zo 22
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 22 juni

Alemse Pul 6
Palaver 14.00u - Start 14.30u

Zondag 23 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

SaVe the date:
16 mei 2020 40-jarig jubileum WSV alem

Let op: Nieuwe datum voor sluitingstocht en zeilcompetitie Alemse Pul 6 & 7
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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.


