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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 vakantie is voor de meesten onder ons weer 
voorbij, en kunnen we ons opmaken voor het na-
seizoen.

Naar wat ik heb gehoord, hebben enige leden 
prachtige tochten gemaakt en ik zou dan willen 
vragen of jullie daar een verslag van willen maken 
voor de preekstoel.

Toos en ik zijn uiteraard weer met de caravan op 
pad geweest, en deze keer naar Kroatië.  Na een 
tussenstop in Heilbron en Inzel kwamen wij aan 
op een megacamping in Rovinje, waar we samen 
waren met ongeveer 5000 mensen en 39 graden 
(wel een beetje heet).  Ook daar lagen veel zeil- en 
motorboten, maar niet zoals bij ons aan steigers, 

maar aan boeien (lijkt me voor Suze een stuk ge-
makkelijker).

De zeilwedstrijden zijn weer gestart en de slui-
tingstocht is in volle voorbereiding, door Tom Bijl 
als interim motorbootcomissaris, en naar wat ik 
begrepen heb, heeft zich voor de openingstocht 
2020 ook al iemand aangemeld om het te organi-
seren (sjapoo).

Vergeet niet te noteren dat de Najaarsvergadering 
op zondag 24 november om 13.00 uur plaatsvindt 
in het Botel.

Rest mij jullie een prachtig naseizoen te wensen en 
ik zie jullie op 24-11-2019 in het Botel.

Josh Hoek
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38ste jaargang september 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:

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
Van de voorzitter  ...3
Openingstocht 2019 ...3
Najaarsvergadering ...5
Kraaijenbergse Plassen ...6
Pijpje@Alem  ...7
75 jaar geleden ...9
Kombuis ..13
Activiteitenkalender 2019 ..16

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

                           Watersportvereniging Alem 
 

Secretariaat: Jan Klingenweg 3  
5335 JK Alem 

         
 

 
Uitnodiging Najaarsvergadering 2019 
(78 ste Algemene ledenvergadering) 

 
Beste watersportvrienden, 
 
Namens het bestuur van WSV Alem heb ik het genoegen u uit te nodigen voor de 
 78ste Algemene ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op zondag  
24 november om 13.00 uur in Eetcafé De Maas te Alem.  
 
De agenda voor deze vergadering treft u hieronder aan. Als u punten aan de agenda wilt 
toevoegen, gelieve u die tijdig aan de secretaris door te geven. De sluitingstermijn voor het 
toevoegen van agendapunten is twee weken voor aanvang van de vergadering.  
 

1. Opening door de voorzitter 
 

2. Goedkeuring notulen Voorjaarsvergadering d.d. 14 april 2019 
 

3. Ingekomen en uitgaande stukken 
 

4. Financiële zaken 
 

5. Verenigingsactiviteiten: 
5.1  Evenementenkalender 2019 / 2020 
5.2  Jubileum 2020 
 

6. Bestuur mededelingen; 
6.1 Toelichting Motorbootcommissaris over de tochten 2019-2020 
6.2 Toelichting zeilbootcommissaris a.i. wedstrijden 2019-2020 
6.3 Vacature Motorbootcommissaris 
 

7. Rondvraag 
 

8. Sluiting en strijken van de Verenigingsvlag 
 
 
 

 
Met vriendelijke groet, 
H.G.A. Troost 
Secretaris WSV Alem 
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KraaijenbergSe plaSSen:
Plassengebied van ruim 400 ha
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“Proef de stilte”, luidt het motto van de trappis-
tenabdij van La Trappe, waar we vandaag heen 
fietsten. Een stelregel die menig bootmens nauw 
aan het hart draagt. Voor het tweede jaar op rij lig-
gen wij in de Piushaven en genieten van de rust in 
het hartje van Tilburg.

Pijpje@Alem
Vanmorgen beslisten we om er nog een nachtje bij 
te doen. “Het is geen straf om een extra dagje in 
Tilburg te blijven”, zei de havenmeester ons. En 
inderdaad, het is beslist geen straf. De havenmees-
ters kleuren je verblijf. Met stoere halen draaien 
ze de zwenkbrug open om je binnen te laten. Met 
hun fiets begeven ze zich vervolgens naar je boot 
om je welkom te heten. Je krijgt een pakketje in-
formatie, een biertje, en een geanimeerde, enthou-
siaste uitleg. Je voelt je onmiddellijk thuis.
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Gisteren konden wij genieten van een biertje met 
de havenmeester van dienst (na zijn dienst) op het 
terras van ‘burgemeester Jansen’ een heerlijke tap-
perij met wortels in de oude haven. Heerlijk! En 
de oude benaming van dit café -Havenzicht- is 
vandaag ook nog steeds toepasselijk: een zalig uit-
zicht op de haven.

Piushaven, Tilburg. Het is een plekje dat wij koes-
teren. Wij hopen onze vrienden van de watersport-
vereniging uit thuishaven Alem te overtuigen om 
hier tijdens een openingstocht eens aan te meren. 
Houdoe...

Pijpje@Alem

Piushaven Tilburg en de heerlijke tapperij "Burgemeester Jansen", 
het vroegere café "Havenzicht". http://burgemeesterjansen.nl/
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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. Ondertussen zijn we september 
1944:

23 Sept. Zaterdag

Rossum moet evacueren.

De bewoners moeten naar Zlt.Bommel 
en aldaar de Waalbrug over. Velen vluch-
ten echter naar omliggende plaatsen, v.n. 
Hurwenen. De weg naar Heerewaar-
den wordt bij de sluis door de Duitsers 
versperd. Enkelen weten er evenwel toch 
nog door te komen. Geruchten gaan dat 
Kerk-Driel, Veld-Driel, Hoenza-Driel 
en Hurwenen ook ontruimd moeten. 
Eerste dag dat Frits niet meer met melk 
rondgaat. (...)

's Middags om half 2 weer Engelsen in 't 
dorp. Ditmaal bestond de patrouille uit 
drie gevechtswagens, zes kleine tanks en 
een munitiewagen. Zij kwamen van Wijchen.

Zou thans het fort genomen worden? Tegen de avond 
vertrokken ze echter weer vanaf "den Hoogewaard", 
zonder resultaat. Dit was ook de eerste keer dat 't 
dorp leden te zien kreeg van het Ondergrondse Leger, 
thans Binnenlandse Strijdkrachten geheten. Het dorp 
is hen echter steeds "Ondergrondsen" blijven noemen. 
Zij droegen een band met de letters "ORANJE" om 
den arm en waren van geweren voorzien.

24 Sept. Zondag

Twee inwoners uit 't dorp (...) per fiets naar Wijchen 
geweest. Hier is thans de officiële legerplaats van de 
Engelsen. Ook de "Prinses Irene Brigade" was aan-
wezig, waaronder Jaap Sepers uit Opijnen welke in 
1940 mee naar Engeland was gegaan. Thans was hij 
zo dicht bij huis, maar kon er toch niet heen, aan-
gezien Opijnen natuurlijk nog in Duitse handen is. 
(...) Nijmegen is thans vast in Geallieerde handen. 
(...)

29 Sept. Donderdag

Wederom een Engelse patrouille bestaande uit twaalf 
wagens in Heerewaarden. Zij waren per radio reeds 
in contact met de Engelse jagers welke boven 't dorp 
ronkten. Na enige ogenblikken in het dorp vertoefd te 
hebben, zetten ze koers naar den Hoogewaard.

Hier waren thans 20 mannen uit 't dorp aan 't werk. 
Het was een eigenaardig geval dat Engelse soldaten in 
gesprek waren met mensen die werk uitvoerden voor 
de Duitse Weermacht."

Ook al hoopte iedereen vurig dat Het fort en 
Heerewaarden van de bezetting bevrijd zouden 
worden, toch bleek het alweer ijdele hoop. Maar...

"Wel werden op den Hoogewaard drie Moffen welke 
op patrouille waren, gevangen genomen. Zij liepen 
prachtig in de val. Eén van hen werd licht gewond. 
Deze werd in een Engels Rode Kruis autotje gehaald. 
Tevens werden hun drie fietsen buitgemaakt. Groot 
was de vreugde der bevolking toen ze om een uur of 

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

vier 2 leden van het "Herrenvolk" op een tank zagen 
meevoeren, doch groot was de teleurstelling dat de 
Tommies weer koers naar Wijchen zetten. (...)

Ook de N.S.B.'er de Vink uit Dreumel welke juist 
in Heerwaarden was, werd opgepikt en na een paar 
uur onder bewaking in 't dorp te hebben gestaan, op 
een pantserwagen meegevoerd. Hevig was echter de 
woede van de Duitsers. Tegen een uur of zes arriveer-
den zij op den Hoogewaard en om 8 uur moest alles 
ontruimd zijn. Enige mensen moesten 
met hun handen omhoog tegen de muur 
gaan staan, terwijl de Moffen hun huis 
doorzochten.

Dus kwamen de mensen 's avonds met 
alles wat ze maar mee konden nemen, 
jammerend het dorp binnen. Hiervoor 
moest dus nog in allerijl onderdak wor-
den gezocht, wat gezien de vele évacué's 
welke hier al zijn uit Rossum, uit Zlt.
Bommel en de Schans, zeker niet ge-
makkelijk was.

30 Sept. Zaterdag

Een zéér rumoerige dag!

Thans gaan wij eerst goed merken dat 
wij midden in het oorlogstoneel zitten. 's 

Nachts hebben de Moffen om hun woede nog verder 
te koelen op den Hoogewaard enige drooghutte en 't 
huis van Baas Appeldoorn in brand gestoken. 's Mor-
gens (...) staken (de Moffen) aan den Ouden Oven de 
huizen (...) in brand. Na de bewoners gesommeerd 
te hebben de huizen bijna onmiddellijk te verlaten, 
zodat zij ongeveer niets konden redden, gooiden ze 
enige handgranaten naar binnen. (...)
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Maritiem 's Hertogenbosch
verwelkomt schepen

13-14 en 15 september 2019
Aanmelden via:

https://bit.ly/2Ip4opC

Daarna werden negen mannen van den Ouden Oven 
mee naar Varik genomen. Na een streng verhoor en 
bedreiging met revolvers, werden ze tot hun grote op-
luchting weer naar Heerewaarden teruggebracht."
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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.

Kombuis
moSSelKWeStieS

nieuwd wat al die soorten – en vooral de Belgische 
mosselen waren. In België eet je mosselen natuur, 
met witte wijn of met look en room. Maar wat zijn 
dan in hemelsnaam Belgische mosselen? En zijn 
mosselen natuur uit België anders dan traditionele 
mosselen in Nederland?

Mijn aanvoelen vertelt me dat Belgische mosselen 
met bier zijn, Spaanse mosselen met een pikant pe-
pertje, Provençaalse mosselen met tomaat en tijm 
en Franse mosselen met witte wijn – hoewel met 
Pastis (Pernod of Ricard) ook nog zou kunnen. Ik 
zou ze in elk geval allemaal wel lekker vinden. 

Maar laten we stilstaan bij de Nederlandse traditi-
onele mosselen en de Belgische mosselen natuur. 
Wat is het verschil? Om mosselen te maken heb je 
mosselen nodig, uiteraard, en ook groenten, saus 
en een bijgerecht. In de supermarkt vind je voor-
gesneden zakjes groenten voor bij de mosselen. 
Laten we eens vergelijken. In Nederland zitten 
daar – naast ui en selder – ook wortelen en prei 
bij, in België alleen ui en selder. Ook de saus is ver-
schillend: in Nederland vind je in de winkel potjes 
mosselsaus met drie smaken in één verpakking: 
cocktail, knoflook en kerrie. In België is er maar 

Onze zomertocht bracht ons dit jaar in Geertrui-
denberg. We lagen niet in het kommetje – wegens 
te groot – we hadden wel een mooie ligplaats in de 
haven van de watersportvereniging. Dat was een 
beetje verder lopen naar het centrum, maar wie 
ons kent weet dat we daar niet voor terugdeinzen.

Het eerste wat je doet na het aanmeren is een ‘Stei-
gerbier’ drinken. Dat hebben we geleerd van een 
Duitse schipper die ooit naast ons aanmeerde in 
Mook. We liepen dus naar Geertruidenberg voor 
een biertje. Vlakbij het kommetje is een restaurant 
dat die avond mosselen serveerde. Mijn aandacht 
werd door een merkwaardig publiciteitsbord ge-
wekt. Je kan hier namelijk niet gewoon maar mos-
selen eten, nee, je moet heel precies weten wélke 
mosselen je wilt eten. Je hebt de keuze uit de vol-
gende suggesties: Traditioneel, Provençaals, Bel-
gisch, Spaans en Frans. Nu was ik toch wel be-
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één soort mosselsaus: gewoon 
mosselsaus, op basis van mosterd. 
Belgen eten er graag brood bij, 
Nederlanders frietjes. Je ziet het: 
traditionele mosselen en mosselen 
natuur lijken hetzelfde, maar zijn 
het niet. 

Wat je ook kiest, mosselen zijn ge-
woon altijd lekker. 

Ik wil jullie ons huisrecept voor 
mosselen nog verklappen. Dat is 
gebaseerd op het recept van mos-
selen natuur, maar wij doen er nog 
oude geuze bij. 

• Voorzie 1 tot 1,5 kg mos-
selen per persoon.

• Maak de mosselen eerst 
grondig schoon. 

• Snijd selder en ui fijn. 

• Stoof de groenten kort 
aan in een beetje boter en 
voeg de schoongemaakte 
mosselen toe. Giet er een 
flesje oude geuze over. 
Zorg ook voor voldoende 
kruiden: peper, laurier en 
tijm. Zout is niet nodig.

• Mosselen mogen niet te 
lang garen, anders wor-
den ze al snel taai. Zet het 
vuur goed hoog en schud de mos-
selen om de twee minuutjes even 
om. Zodra de schelpen zich ope-
nen, zijn ze klaar! 

Wij geven er een mosterdsausje bij naar het recept 
van mijn grootmoeder: meng 3 eetlepels Belgische 
mayonaise (want daar zit veel minder suiker in), 2 
eetlepels mosterd en 1 eetlepel (dragon)azijn. Voeg 
een klein beetje kookwater van de mosselen toe. 
Kruid met zwarte peper.

Wil je liever wat speciaals, experimenteer dan ge-
rust met andere ingrediënten: venkel en pastis – 
tijm en gedroogde tomaat – sjalotjes, gedroogde 
tomaten en tijm – tomaat, ansjovis, knoflook, ro-
zemarijn en witte wijn – knoflook, witte wijn en 
room – tomaten, gember en fetakaas – … 

Of maak eens een mosselsoepje, leg wat mosselen 
op de barbecue, of serveer gegratineerde mosselen 

(met look, peterselie en paneermeel) als voorge-
recht.

Mijn grootmoeder sprak de wijze woorden: ‘Mos-
selen moeten goed kunnen zwemmen’ en ze zette 
een paar flessen witte wijn op tafel. Tja, dat kan 
je ook doen. Bij onze huisbereide mosselen past 
zeker ook een zure oude geuze en een fris pintje is 
ook een goede combinatie – of food pairing zoals 
dat tegenwoordig heet.

En welke mosselen we daar in Geertruidenberg 
hebben gegeten? Wel, geen enkele. Hoewel ik 
graag alle soorten wel eens had willen proeven. We 
zijn het restaurant netjes voorbij gestapt en heb-
ben ons wat verderop getrakteerd op een Steiger-
bier. Want daar was het allemaal om begonnen, 
weet je nog?

Lucia
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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

€ 32.500,-

Rijo Kruiser 1350
13.50 x 3.80 x 1.10 m.
b.j. 1978, DAF 105 Pk

€ 49.500,-

Linssen - St Jozefvlet 1050 Salon
10.50 x 3.50 x 1.15 m.

b.j. 1983, Volvo Penta 79 Pk

VDH 1500 Dynamic
15.00 x 4.50 x 130 m.

b.j. 2005, Iveco 210 Pk

€ 64.500,-

Delphia 800 Escape
8.30 x 2.90 x 0.47 m.

b.j. 2015, Nanni 32 Pk

€ 179.500,-

B Y Spaceline 1425
14.65 x 4.25 x 1.20 m.

b.j. 2003, Volvo Penta 145 Pk

€ 79.500,-

Neptunus 145
15.00 x 4.50 x 1.30 m.

b.j. 1987, 2x MAN 476 Pk

€ 86.500,-

Pedro Marin 30
9.10 x 3.40 x 0.90 m.

b.j. 2004, Perkins 67 Pk

€ 82.500,-

Super van Craft 1260
1.85 x 3.68 x 1.10 m.

b.j. 1973, 2x DAF 105 Pk

€ 62.500,-

Jan Van Gent 1035 Cabin
10.35 x 3.35 x 0.75 m.

b.j. 2001, Yanmar 115 Pk

€ 69.500,-

Carver 538 Montego
12.57 x 4.02 x 1.00 m.

b.j. 1991, 2x Max Power 270 Pk

€ 74.500,-

Aquanaut 1100 Drifter
11.15 x 3.90 x 1.10 m.

b.j. 1992, Ford Lehman 135 Pk

€ 69.500,-

Bekebrede Kotter 1200
12.00 x 3.80 x 1.20 m.
b.j. 1998, DAF 105 Pk

€ 64.500,-

Westerdijk vlet
12.00 x 3.65 x 1.00 m.
b.j. 1992, DAF 105 Pk

€ 223.500,- 

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

Inkoop 
 

Bemiddeling 
 

Inruil



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.


