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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

Beste Watersportvrienden,

Een nieuw watersportseizoen staat voor de deur, 
maar terwijl ik dit zit te schrijven, vliegen de 
sneeuwvlokken om mijn oren en vriest het dat het 
knapt en dan lijkt het voorjaar nog ver weg.

De viswedstrijd, de strijd om de eetcafe bokaal 
en een goedbezochte najaarsvergadering liggen al 
weer achter ons, evenals de nieuwjaarsreceptie van 
de jachthaven (goede speech Bente) en herrie in de 
keuken (bedankt Regie)

Op de jachthaven lijkt iedereen in winterslaap 
te zijn, behalve Suze die een prachtig fietsenhok  
heeft gebouw en sinds kort een nieuw onder-
gronds afvalsysteem heeft gerealiseerd.

Op de najaarsvergadering heeft Henriëtte (voor 
de ingewijden Jet) zich kandidaat gesteld voor 
de functie van penningmeester en Suze voorlopig 
voor het secretariaat, waarvoor heel veel dank.

Op het programma staan alweer de dichtgevroren 
rally, de excursie en de voorjaarsvergadering, waar-
mee de evenementencommissie en het bestuur al 
weer druk mee in de weer zijn (dus allemaal in-
schrijven en komen)

Hopelijk zie ik jullie straks allemaal weer op de 
haven om onze boten weer gereed te maken en 
wens jullie dan ook een prachtig vereniging’s en 
vaarseizoen.

Josh Hoek
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35ste jaargang maart 2017
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 

Secretaris:
Lucy Brandon
Kerkstraat 3
5308 KH Aalst (Gld) 
0657 – 31 41 11
secretariaat@wsvalem.nl

Penningmeester:
Toos C.J.M. Mom van Elderen
St. Odradastraat 37c
5335 JK  Alem
0418 – 63 31 99 
joto@upcmail.nl 

Motorbootcommissaris:
Rob Lingg
De Bossenstraat 2
4882 NL Klein Zundert
06-12057296
r.j.m.lingg@gmail.com.

Zeilbootcommissaris: 
Ruud van Pinxteren
Dorpsstraat 34
5327 AS Hurwenen
06-53126083
ruud.van.pinxteren@hotmail.com

Vernieuwde website: www.wsvalem.nl

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
Zeilcompetitie 2017 & Alemse Pul ...5
Voorjaarsvergadering WSV Alem ...8
Herrie in de keuken ..10
Kombuis ..14
Pijpje@Alem ..17
Activiteitenkalender ..20

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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Zeilcompetitie 2017 & Alemse Pul

Beste watersportvrienden en vriendinnen,

Voor ons ligt weer een nieuw seizoen vol met 
zeilwedstrijden:
• 1e wedstrijd op woensdag 26 april, palaver 
19:00u en starten om 19:30u
• Laatste wedstrijd op zaterdag 30 septem-
ber 15:00u Palaver en starten om 15:30u.

Op 24 en 25 juni hebben we weer onze jaarlijkse 
Alemse Pul wedstrijden waarbij we de zaterdag 
afsluiten met BBQ en muziek!

Natuurlijk kun je alle data terugvinden op onze 
site: wsvalem.nl onder het kopje “AGENDA
+” en op de activiteitenkalender in de laatste 
preekstoel. (Tip: kopieer deze en hang in iedere 
kamer op :-))

Tot zover even een opfrisser en herinnering voor 
wat betreft de datums, graag willen we voor die-
gene die hier nog niet mee heeft kennis gemaakt 

kort uitleggen wat het zeilen/de zeilcompetitie 
nu eigenlijk inhoud bij onze vereniging zodat 
je alvast een indruk hebt mocht je eens willen 
meedoen.

Onze zeilcompetitie wordt beoefend door een 
harde kern van ca. 8 boten met 2 bemanningsle-
den, daarnaast zijn er ook deelnemers die om ver-
schillende redenen niet alle wedstrijden meedoen.
Graag willen we natuurlijk zoveel mogelijk boten 
laten meedoen, tenslotte: hoe meer zielen hoe 
meer vreugd zei ons mam altijd en zij kon het 
weten! Het liefst ook iedere wedstijd, maar mocht 
je het nu eens willen proberen of twijfel je of je 
wel iedere wedstijd kunt/wilt meedoen, laat je 
dan niet tegenhouden je bent altijd welkom!
Bel, loop langs in de haven of stuur ons een 
mailtje, even inschrijven en klaar is Kees. Er zijn 
geen kosten aan verbonden, ook niet-leden zijn 
welkom en ook de beginnende zeiler.
In principe kan elke open of gesloten zeilboot 
meedoen, wij varen namelijk met verschillende 
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boten door elkaar. Om iedereen een gelijke kans 
te geven wordt je boot ingedeeld volgens een 
rating systeem afhankelijk van de snelheid van je 
boot.
Afhankelijk van de wind duurt een wedstrijd 1 
tot 2 uur waarbij na een bepaalde tijd de op kop 
liggende boot wordt afgefloten waarna iedereen 
zijn ronde moet afzeilen waar hij op dat moment 
mee bezig is. Na afloop word je gevaren tijd 
gecorrigeerd volgens eerdergenoemde rating naar 
een zogenaamde gecorrigeerde tijd en op basis 
daarvan wordt de rangorde bepaald.
We zeilen op de plas bij Alem, je hebt dus geen 
last van (beroeps) scheepvaart, en waarbij ver-
schillende banen gezeild kunnen worden die 
voor aanvang van de wedstrijd wordt bepaald en 
aangegeven aan de deelnemers.

Een goed voorbeeld waarbij we deelnemers heb-
ben die niet alle wedstrijden zeilen is onze jaar-
lijkse “Alemse Pul”.
 
Dit is een weekend waarbij we 2 wedstrijden 
zeilen, 1 op zaterdag en 1 op zondag. De zaterdag 

sluiten we af met een BBQ en muziek, de zondag 
sluiten we af met de prijsuitreiking en bij velen 
met een beetje nadorst.
Dit weekend staat bij velen al jaren hoog op de 
agenda als 1 van de jaarlijkse hoogtepunten. Ook 
hier geldt weer voor: Bel, loop langs in de haven 
of stuur ons een mailtje, even inschrijven en klaar 
is Kees.

Graag zien we jou dit jaar ook bij het zeilen, als 
vaste deelnemer, als af en toe deelnemer, als een 
keer proberen deelnemer, als toeschouwer, hoe 
dan ook we zien je graag komen!
Voor aanvullende vragen kun je mij of Suze de 
Bloeme altijd bellen of mailen: Ruud.van.pinxte-
ren@hotmail.nl
Secretariaat@wsvalem.nl
06-53 126 083 (Ruud van Pinxteren)
06-45 434 198 (Suze de Bloeme)
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Watersportvereniging Alem

Secretariaat: Jan Klingenweg 3
5335—JK Alem

Uitnodiging Voorjaarsvergadering 2017
(73ste Algemene ledenvergadering)

Beste watersportvrienden,

Namens het bestuur van WSV Alem, heb ik het 
genoegen u uit te nodigen voor de 73ste Algeme-
ne ledenvergadering.

Deze zal worden gehouden op zondag 23 april 
a.s. om 12.00 uur in Eetcafe De Maas te Alem.

De voorlopige agenda voor deze vergadering vind 
u hieronder. Als u punten aan de agenda wilt toe-
voegen, 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.

1980-2015
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1. Opening door de voorzitter
2. Goedkeuring notulen Najaarsvergadering d.d. 27 november 2016
3. Ingekomen stukken
4. Bestuursmededeling:

Statutair aftredend en niet herkiesbaar in de voorjaarsvergadering: Toos Mom-van Elderen (penning-
meester) en Lucy Brandon (secretaris).
Kandidaten kunnen zich tot één week voor de vergadering schriftelijk bij de secretaris melden

5. Financiële zaken
5a Verslag kascommissie 2016/17
5b Goedkeuring jaarrekening 2016/17
5c Goedkeuring begroting 2017/18
5d Benoeming kascommissie 2017/18

6. Verenigingsactiviteiten

7. Rondvraag
8. Sluiting en hijsen van de verenigingsvlag

Wij als bestuur hopen op een goede opkomst.
Met vriendelijke groet,

Suze de Bloeme

Secretariaat WSV Alem.
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Herrie in de keuken
Eenmaal per jaar barst Herrie in de keuken los in 
Eetcafé de Maas. Ook dit jaar was het weer een 
drukbezochte editie met maar liefst 40 aanwezi-
gen: deelnemers, maar ook mensen die komen 
proeven! De hele dag staan de deelnemers in de 
keuken te zweten om hét winnende gerecht voor 
te bereiden. De proevers die aanwezig zullen zijn 
durven de hele dag niks te eten, om maar genoeg 
honger te bewaren om alles te kunnen proeven ’s 
avonds. 

Nadat iedereen is gearriveerd worden de deelne-
mers die een voorgerecht hebben voorbereid de 
keuken in geroepen. De soepjes worden opge-
warmd, andere voorgerechten worden op bord-
jes gelegd en andere deelnemers zijn nog bezig 
om hun gerecht mooi te presenteren. De puntjes 
worden op de i gezet en dan is het zover: PROE-
VEN! Alle proevers mogen langs de tafels lopen 
om de soepen op te scheppen en andere gerechten 
worden uitgeserveerd aan de tafels. Iedereen ge-

niet van elkaars gerechten en 
deze worden beoordeeld op 
de daarvoor uitgedeelde be-
oordelingsformulieren. 

Ondertussen zijn de deelne-
mers die een hoofdgerecht 
hebben voorbereid druk be-
zig in de keuken om hun ge-
recht gereed te maken. Vlees 
wordt in de oven opgewarmd, 
soms nog in de pan gebakken 
en ook hier nemen sommige 
deelnemers de tijd om hun 
gerecht op een mooie manier 
te presenteren. Als iedereen 
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de voorgerechten heeft geproefd en de deelnemers 
de pannen en alle andere attributen hebben op-
geruimd komen de hoofdgerechten op tafel! Er 
is gesmikkeld en gesmuld, de smaakpapillen zijn 
heerlijk verwend en de gerechten waren van hoog 
niveau. Een sterrenrestaurant is er niks bij! Ook 

deze gerechten worden beoordeeld door de proe-
vers, die ondertussen al aardig vol beginnen te 
raken! 

Gelukkig voor de proevers zijn er maar twee na-
gerechten dit jaar. Deze worden wel met veel ge-
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not opgesmikkeld door de proevers 
en iedereen is helemaal voldaan. 
Nu is het wachten op de uitslag… 
Wie zal het lekkerste voor- hoofd- 
en nagerecht hebben gemaakt dit 
jaar? Het personeel is ondertussen 
al druk bezig geweest met tellen en 
de uitslagen zijn na niet al te lange 
tijd bekend. Tijd voor de prijsuit-
reiking! De spanning is om te snij-
den en de deelnemers zitten met 
zwetende handjes te wachten tot 
de uitslag bekend wordt gemaakt. 
Van alle gerechten is het gemiddel-
de cijfer berekend en er zijn geluk-
kig geen onvoldoendes gevallen. 
Allereerst wordt iedereen bedankt 
voor de deelname en de moeite die 
zij in hun gerecht hebben gestopt. 
Het was een zenuwslopende strijd 
en de cijfers lagen allemaal zó dicht 
bij elkaar. Uiteindelijk heeft Emmy 
Ruitenbeek de prijs van het voor-
gerecht gewonnen, Isa Bouman de 
prijs van het hoofdgerecht en Irma 
van Heumen de prijs van het nage-
recht. Nogmaals gefeliciteerd! De 
prijs is dit jaar een fantastisch keu-
kenschort met Herrie in de Keuken 
2017 daarop gedrukt en een lekkere 
fles wijn. Geniet ervan winnaars!  

Uiteindelijk wil ik graag nogmaals 
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Regie, Tom en Rob bedanken voor het beschik-
baar stellen van de keuken, het keukenpersoneel 
voor de hulp aan de deelnemers en verder iedereen 
die aanwezig was bedanken voor de super gezellige 
avond! Had iedereen maar zo een leuke werkplek 
als ik, haha.  

 Anne de Ree
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Kombuis
Maart - op de wip tussen winter en lente - kent 
mooie lentedagen, maar soms ook nog koudere 
dagen. Zo’n dagen zijn het ideale moment om 
nog een laatste keer te genieten van wintergroen-
ten van eigen bodem. 

Eén van mijn lievelingsgroenten is schorseneer. 
Schorseneer smaakt heel mild, een beetje naar wal-
noot, asperge en artisjok, je kan zelfs een zweem 
van oester proeven. 

Laat je niet afschrikken door het uiterlijk van de 
schorseneer. De zwarte wortel vol aarde ziet er niet 
uit. Het schillen van schorseneren is ook al een las-
tige en vuile klus. Bij het schillen komt er plakke-
rig melksap vrij, dat je moeilijk weer van je handen 
krijgt. Je kan keukenhandschoenen gebruiken bij 
het schillen. En wie echt niet graag schorseneren 
schoonmaakt, kan schorseneren uit de diepvries of 
bokaal gebruiken. Even lekker, even gezond... Na 
het schillen leg je de schorseneren in azijn- of ci-
troenwater. Zo verkleuren ze niet.

De wetenschappelijke naam van schorseneer is 
Scorzonera hispanica.  De schorseneer komt dus 
oorspronkelijk uit het Middellandse Zeegebied. 
Daarom maken we een pastagerecht: ravioli van 
schorseneren met gorgonzola. Vooraf geven we 
een soepje van schorseneren. 

Schorsenerencappuccino

Schil 1 kilogram schorseneren en snijd ze in stuk-
ken van 2 à 3 cm en leg ze in citroenwater. Ge-
bruik de helft voor de soep en de andere helft voor 
het pastagerecht.

Verhit wat olie of boter en fruit hierin 1 ui. Voeg 
de helft van de schorseneren en een laurierblaadje 
toe. Laat even fruiten en voeg 1 l groentenbouillon 
toe. Laat een twintigtal minuten koken. Verwijder 
het laurierblad en voeg 2 dl sojaroom toe. Pureer 
tot een gladde soep. Er ontstaat een schuimige 
laag: de cappuccino.

Pasta met schorseneer

Kook de resterende helft van de schorseneren.  
Meng 1 dl witte wijn met 2 dl slagroom. Zet dit 
op een laag vuur en laat hierin al roerend 150 gr 

Gorgonzola smelten en tot een dikke saus inko-
ken. Kook de pasta volgens de gebruiksaanwijzing. 
Rooster 6 el pijnboompitten in een droge pan. 
Meng de schorseneren met enkele reepjes basili-
cum en de geroosterde pijnboompitten. Meng de 
pasta en de schorseneren met de saus. Garneer met 
enkele blaadjes basilicum en wat geroosterde pijn-
boompitten.

Welke wijn drink je hierbij? De saus met Gorgon-
zola vraagt om een stevige witte of rode wijn. Kies 
een chardonnay uit de nieuwe wereld of een Che-
nin blanc. Drink je liever rood, kies dan een mer-
lot uit de nieuwe wereld, een Carmenère uit Chili 
of een garnache uit Zuid-Frankrijk.

Drink je liever bier, ga dan voor een sterk blond 
bier van hoge gisting, zoals Keizer Karel Goud 
Blond, Ommegang, Prior Tongerlo of Tongerlo 
blond.

Weetjes:

 • Winterasperge, armeluisasperge, 
keukenmeidenverdriet, huisvrouwenleed, het zijn 
allemaal bijnamen voor de schorseneer. 

 • De naam schorseneer zou komen 
van scorza (schil) en nera (zwart). Volgens een an-
dere verklaring komt de naam van het Catalaans 
escurço, dat adder betekent. Het sap van de schor-
seneer werd als tegengif tegen adderbeten gebruikt. 

 • Ken je het liedje “Knolraap en lof, 
schorseneren en prei van Drs. P? Het werd ge-
schreven als themamuziek bij een Nederlandse te-
levisiereeks over tuinieren en groenten kweken. 

 • Schorseneren worden ook wel de 
asperges van de winter genoemd. Je kan ze net als 
asperges ‘al la flamande’ klaarmaken met geprakte 
eieren en gesmolten boter.

 • Schorseneren bevatten relatief veel 
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niet-verteerbare vezels, wat op zich heel goed is 
voor de darmflora, maar dit kan aanleiding geven 
tot overdreven winderigheid.

 • Hier vind je een korte reportage 
over deze wintergroente: http://www.platteland-
stv.be/video/eten-drinken-vers-van-de-markt-
schorseneren

 • Heb je de smaak te pakken? Je vind 
nog veel meer recepten en informatie op www.
schorseneren.nl



16

Pijpje@Alem

Aftellen...
De lente is er zo en dan even later -meestal na een 
maand of drie- maakt de zomer zijn opwachting.  
‘Zijn’, want de zomer is mannelijk. Hij brengt ons 
warmte. Hij doet ons verlangen naar mooie bele-
venissen op het water. Daar kunnen we dan een 
ganse winter stoere verhalen over vertellen bij de 
haard. Ook mannelijk, trouwens, die haard.

En waar zit dan de vrouw? Het meisje? Welnu, als 
de lente komt dan zit zij gewoon in de zetel. En 
wacht. Want als de lente komt dan komt man-
lief aangerend met tulpen. Niet zomaar een paar 
tulpen, snel uit de grond gerukt bij de overbuur. 
Neen hoor. Duizend gele en duizend rooie. Met zo 
maar eventjes tweeduizend tulpen stormt manlief 
bij zijn liefje binnen.

Tja, stormen zal het allicht niet zijn. Ik zie mezelf 
gewoon niet rondlopen met tweeduizend tulpen. 
Uit Amsterdam nota bene! Kan je het je voorstel-
len? Met zo’n hoop kleurrijk groen uit Amsterdam 
lopen sukkelen om dat vrouwmens te laten weten 
dat de lente begonnen is? Ik ga niet mee. Naar 
Amsterdam misschien nog wel, maar om een bé-
tje opzichtig met duizend rode en nog eens dui-
zend rode tulpen door dat waterland te laveren. 
Neen, is niet aan mij besteed.

Hoe bedenk je het trouwens: Als de lente komt 
een beetje lopen sjouwen met 2000 tulpen om het 
liefje te verwennen? Welnu, daar moet je dan een 
Duitser voor zijn! Niet één, maar drie Duitsers wa-
ren er nodig om het onzinnig plan te bedenken 
om met 2000 tulpen te zwoegen om madam te 
verblijden:

Ralf Arnie (pseudoniem voor Dieter Rasch)werkte 
daartoe samen met zanger-schrijver Klaus Gunter 
Neumann en tekstdichter Ernst Bader. Gewoon 
omdat ze één enkel dagje gaan stappen waren in 
de bollenstreek. Ze zagen ze vliegen als je het mij 
vraagt. En niet alleen de bloembollen.

Maar in 1956 inspireerden deze drie Duitsers Jean 
Walter (België) en Herman Emminck (Nederland) 
om hun liedje ook in het Nederlands te brengen.

Die tulpen doen mij een beetje denken aan onze 
motorbootcommisarissen. Ruud deed niks anders 
dan de varende vrouwtjes verwennen met present-
jes en de mannen met gazetten. Robb komt met 
zijn “aperitief ”bootje gewwon langszij. Maar 1000 
gele én duizend rooie tulpen uit Amsterdam? Dat 
is er over. Of niet, heren?

Pijpje@Alem

PS: Voor de melodie maakten de Duitsers het zich 
gemakkelijk. Zij baseerden zich op de Bloemenwals 
uit de Notenkrakersuite van Tsjaichovski .
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Voor je agenda:

OPENINGSTOCHT 2017    
 25-26-27-28 mei      

De “OPENINGSTOCHT 2017”  gaat deze keer via Gorinchem naar Culemborg.

Woensdag 24 mei: Palaver

Donderdag 25 mei: Gorinchem

Vrijdag 26 mei: Culemborg

Zaterdag 27 mei: Tiel

Zondag 28 mei: 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
2017

januari

Februari

Maart

april

Mei

Zondag 8
Nieuwjaarsreceptie
Waar? Eetcafe De Maas 

Zondag 23
Voorjaarsvergadering 
& Excursie
Waar? Eetcafe De Maas 

Zondag 26
Carnaval

Zaterdag 28
Herrie in de Keuken 
Waar? Eetcafe De Maas 

Zondag 12
Dichtgevroren rally 
Waar? Eetcafe De Maas 

Do 25 t/m Zo 28 mei
Openingstocht 

Woensdag 26
Zeilcompetitie 1 

Woensdag 10
Zeilcompetitie 2 

Zaterdag 27
Zeilcompetitie 3

Voorjaarsvakantie 
Zuid

25 februari

tot

05 maart

Zaterdag 25 maart
Ingang zomertijd

Zondag 16
Pasen

Zaterdag 17
Tweede paasdag

Woensdag 27 april
Koningsdag

Meivakantie
scholen

22 t/m 30 april

Donderdag 5 mei
Bevrijdingsdag

Donderdag 25 mei
Hemelvaartsdag
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juni - juli

augustus

septeMber

oKtober

noVeMber

deceMber

Za 23 & Zo 24
Sluitingstocht

15 t/m 17
Maritiem Den Bosch

Zondag 26
Najaars ledenvergadering
Waar? Eetcafe De Maas

Zaterdag 30
Zeilcompetitie
 Afsluiting 
Avondwedstrijd donker

Zaterdag 21
Eetcafé “De Maas” 

Bokaal
Waar? Eetcafe De MaasZondag 1

Viswedstrijd

Woensdag 7 juni
Zeilcompetitie 4

Zaterdag 17 juni
Zeilcompetitie 5 

Zaterdag 9
Zeilcompetitie 10

Woensdag 20
Zeilcompetitie 11

Woensdag 27
Zeilcompetitie 12

Zaterdag 24 juni
Alemse Pul 6

Zondag 25 juni
Alemse Pul 7 

Woensdag 30
Zeilcompetitie 9 

Woensdag 5 juli
Zeilcompetitie 8 

Zomervakantie
Noord

22 juli t/m 3 september
Midden

8 juli t/m 20 augustus

Zuid
15 juli t/m 27 augustus

Zondag 25
1ste Kerstdag
Maandag 26
2de Kerstdag

Zondag 4 juni
1ste Pinsterdag

Maandag 5 juni
2de Pinsterdag



21

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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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.


