
WSV Alem - Jan Klingenweg 3 - 5335 JK Alem

De Preekstoel

Jg 37 - Maart 2018



Jan Klingenweg 3 - Alem - 0653 37 36 98

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

Dat vreugde en verdriet dicht bij elkaar ligt, blijkt 
wel uit de geboorte van geboorte van Tomas, zoon 
van Bente en Ricardo en broertje van Mirte, en 
het verdriet dat we hebben over het plotseling 
overlijden van Marco Boot op de leeftijd van 52 
jaar.  Wij verliezen hiermee een aangenaam lid en 
sponsor van onze vereniging.  Ik wens jullie en de 
familie heel veel sterkte in de komende tijd.  Ver-
der in de preekstoel heeft Johan een kleine in me-
moriam geschreven over Marco als lid-sponsor en 
buurman.

Het is nu hartje winter met 10 graden vorst.  De 
boten liggen nog onaangeroerd in het water of 
staan nog op de kant, zonder dat er ook maar ie-
mand is te bekennen.  De enige die ik steeds in de 
weer zie, is onze Suze.  Nu weer met een prach-
tige loods voor de John Deer en de botenwagen. 
Ben benieuwd wat er de volgende winter wordt 
gebouwd.

Een nieuw vaarseizoen staat weer voor de deur 
met uiteraard de dichtgevroren rally, die - als u 
dit leest - al is gereden, met een grote opkomst 

en onder prachtige winterse omstandigheden.  De 
openingsoptocht is door Rob en Hanneke al weer 
fijntjes geregeld, dus schrijf jullie maar snel in, 
want het belooft weer iets moois te worden.

Uiteraard krijgen we eerst nog de voorjaarsverga-
dering op 15 april (aanvang 13.00 uur) waarvoor 
jullie bij deze zijn uitgenodigd.  Ik reken op jullie 
komst.

Daarna beginnen weer de zomeravondzeilwed-
strijden onder de bezielende leiding van onze zeil-
commissaris Ruud (zie artikel en evenementenka-
lender verder in de Preekstoel).

Ik wens jullie dan ook allemaal veel vaarplezier en 
zie jullie graag op de vergaderingen en op onze 
evenementen.

Josh Hoek
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37ste 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 

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

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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Stresskippetjes en kookgekken ...6
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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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VoorjaarsVergadering 2018
Uitnodiging 

75ste algemene ledenvergadering
Beste watersportvrienden,

Namens het bestuur van WSV Alem heb ik het genoegen u uit te nodigen voor de 75ste algemene 
ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op zondag 15 april 2018 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 agenda-
punten is twee weken voor aanvang van de vergadering. 

1. Opening door de voorzitter
2. Goedkeuring notulen najaarsvergadering d.d. 26 november 2017
3. Ingekomen stukken
4. Bestuursmededeling
5. Financiële zaken

5a Verslag kascommissie 2017/2018
5b  Goedkeuring jaarrekening 2017/2018
5c Goedkeuring begroting 2017/2018
5d Benoeming kascommissie

6. Verenigingsactiviteiten
7. Rondvraag
8. Sluiting en hijsen van de verenigingsvlag.

Met vriendelijke groet,

Bestuur WSV Alem
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Herrie in de keuken

Stresskippetjes en kookgekken
De 15e en daarmee de jubileumeditie van Her-
rie in de keuken bracht een gezellige en gemengde 
groep gasten naar Eetcafé De Maas. Vaste gasten, 
die je altijd op hun vertrouwde plaats ziet, wiens 
naam je kent en die jouw naam kennen. Gasten 
die af en toe komen en die deze kookwedstrijd zo 
leuk vinden dat ze het graag mee willen maken. 
Van die avonden die bij binnenkomst al ruiken 
naar nostalgie en waarvan je weet: dit gaat een hele 
leuke avond worden.

Het is geen geheim dat je goed kunt eten bij Eet-
café De Maas. Dat Tom, Rob en Regie de lat daar-
mee hoog leggen voor de deelnemers bleek wel uit 
het hoge niveau van de gerechten die we op deze 
avond voorgeschoteld kregen.

Imke had haar moeder Cindy de hele dag aan het 
werk gezet met het draaien van maar liefst drie 
verschillende soorten zelfgemaakte bitterballen. 
Cindy kon van de spierpijn bijna geen vork meer 
opgetild krijgen, maar het bittertrio van Imke 
was zeer geslaagd. Bovendien zeer gedurfd want 

het maken van bitterballen is geen gemakkelij-
ke klus. Vader Ad verruilde zijn kalverliefde deze 
avond voor de met liefde zelfgerookte zalm. De 
ossenstaartsoep van Camiel leek volgens de jury 
op chocolademelk maar over de smaak viel niet te 
twisten. Toos verraste ons met een heerlijke bleek-
selderijgorgonzolasoep. Alles aan deze soep was 
precies goed en Toos scoorde hoge punten.
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Manon en Rob hadden een komkommersoep op 
het menu staan met een lekker pittige smaak. De 
meest gehoorde opmerking was: ‘zou het nooit 
hebben gekozen, maar dit smaakt echt lekker’.

Johan en Lucia namen ons vanuit België mee naar 
Mexico met heerlijke guacamole en zelfgemaakt 
brood. Lucia was zo vriendelijk om op veler ver-
zoek het recept van de guacamole met ons te de-
len:

- 1 avocado
- 1 gesnipperde ajuin (Nederlandse vertaling: ui)
- 1 of 1/2 rode (pikante) peper, fijngesneden
- 1 tomaat, fijngesneden
- sap van halve limoen
- fijngesnipperde korianderblaadjes
- zout
- olijfolie

Prak de avocado fijn en meng alle ingrediënten 
door elkaar. Et voilà!

Belangrijkste tip: leg de pit van de avocado in het 
mengsel om verkleuren tegen te gaan.

De zeer terechte winnaars van de voorgerechten 
waren Helmi en John met hun overheerlijke zelf-
gemaakte saté. De smaak van het vlees, de saus, 
alles was verrukkelijk.

Na de heerlijke spoom van Regie was het tijd voor 
de hoofdgerechten. Roos koos voor een pompoen-
kipstoof waarvan een enkeling vond dat er te grote 
brokken in zaten. Goed gedaan hoor Roos, hou-
den ze hun mond tenminste eens eventjes. Het 
mooiste opgemaakte bord van de avond kwam 
zonder enige twijfel van Emmy. Een prachtig boe-
ket van filodeeg gevuld met vis, daarbij een bedje 
van andijvie afgetopt met een garnaal, een prachti-
ge puree en een bijzondere saus. Het hoofdgerecht 
dat bij iedereen het meest in de smaak viel was 
de goulash van Suze. Zij ging er dan ook vandoor 
met de eerste prijs in de categorie hoofdgerechten.

De twee kleinste deelnemers, de een in leeftijd en 
de ander in lengte, sloten de avond af met heer-
lijke zoetigheden. Reinild had gekozen voor een 
heerlijk friszuur nagerecht met vruchten en een 
topping van lekkere kruimels. Isa’s toetjestrio be-
stond uit een chocoladetoetje, tiramisu en appel 
met kaneelsaus. Met drie stuks tegen één geldt de 
wet van de grote getallen en zo ging Isa er met de 
eerste prijs vandoor bij de nagerechten.

Naast goed kunnen turnen, vliegensvlug drank-
jes kunnen serveren en vooral een ster zijn in het 
volledig negeren van de onder #metoo te catego-
riseren opmerkingen van niet nader te noemen 
stamgasten bleek Manon ook nog eens over ko-
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misch talent te beschikken. Met haar ludieke ver-
tolking van de opmerkingen uit de juryrapporten 
leek het plotseling wel alsof de wedstrijd ging over 
het leukste commentaar bij de gerechten. Manon 
kreeg daarmee iedereen aan het lachen en boven-
dien ook weer wakker na de after dinner dip die de 
hoeveelheid gerechten had veroorzaakt.

Alle lof voor de koks van deze avond. We hebben 
van jullie en jullie gerechten genoten. Hopelijk 
zijn jullie volgend jaar weer van de partij. Een ex-
tra woord van dank voor Rob, Tom, Regie en team 
voor de gastvrijheid, het beschikbaar stellen van 
het restaurant, keuken en materialen, de hulp en 

morele ondersteuning.

Deze gezellige avonden waarbij je, zoals Cindy van 
Doorn zo treffend zei, “echt eens gezellig met ie-
dereen bij kunt praten”, smaken naar meer. Een 
bingoavond werd al genoemd. Misschien zijn er 
nog meer suggesties om gezellig samen in ons ge-
liefde Eetcafe De Maas te ontsnappen aan de win-
terblues. Geef ze gerust door aan de evenemen-
tencommissie van WSV Alem. Mogen we dan wel 
Manon aan het Bingo rad?

Op naar de 16e editie van Herrie in de Keuken,

Manouschka Bouman
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Zeilcompetitie 2018 & Alemse Pul
Beste watersportvrienden en vriendinnen,
Voor ons ligt weer een nieuw seizoen vol met zeil-
wedstrijden:

• 1e wedstrijd op woensdag 25 april, palaver 
19:00u en starten om 19:30u

• laatste wedstrijd op zaterdag 6 oktober 14:30u 
palaver en starten om 15:00u (let op: voorlaatste 
wedstrijd zelfde dag voormiddag)

In het weekend van 30 juni en 1 juli hebben we 
weer onze jaarlijkse Alemse Pul wedstrijden waar-
bij we de zaterdag afsluiten met bbq en muziek!

Op basis van de ervaringen is het zeilschema dit 
jaar aangepast waardoor er na de zomerstop 2 za-
terdagen zijn gereserveerd met 2 wedstrijden per 
dag. Hierdoor is er minder belasting van het aantal 
weekenden en houden we rekening met het eerder 
donker worden op de woensdagen.

Natuurlijk kun je alle data terugvinden op onze 
site: wsvalem.nl onder het kopje “agenda+” en op 
de activiteitenkalender in deze 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 geen kennis mee heeft gemaakt, 
kort uitleggen wat het zeilen/de zeilcompetitie nu 
eigenlijk inhoudt bij onze vereniging zodat je al-
vast een indruk hebt, mocht je eens willen mee-
doen.

Onze zeilcompetitie wordt beoefend door een har-
de kern van ca. 8 boten met 2 bemanningsleden, 
daarnaast zijn er ook deelnemers die om verschil-
lende 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 e-mail-
tje, 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 mee-
doen, wij varen namelijk met verschillende boten 

door elkaar. Om 
iedereen een gelij-
ke kans te geven 
wordt je boot in-
gedeeld volgens 
een rating sys-
teem 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 de 
ronde moet afzeilen waar hij op dat moment mee 
bezig is. Na afloop wordt je gevaren tijd gecorri-
geerd volgens eerdergenoemde rating naar een zo-
genaamde 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. Er kunnen verschillen-
de banen gezeild worden, welke baan wordt voor 
aanvang van de wedstrijd bepaald en doorgegeven 
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 zei-
len, 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.

Dat weekend staat bij velen al jaren hoog op de 
agenda als een van de jaarlijkse hoogtepunten. 
Ook hier geldt weer voor: bel, loop langs in de 
haven of stuur ons een e-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.pinxteren@hotmail.nl – 06-53 126 083

Secretariaat@wsvalem.nl – 06-45 434 198
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Een eerste impressie 

Dichtgevroren Rally 2018

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 
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"Leuke route, maar te kort."
"Je laat ons nog een rondje rijden door Alem, 
terwijl we stikken van de dorst."
"Het was weer een prachtige dag voor de dicht-
gevroren rally. de route was goed te volgen met 

leuke dingen erin. We hebben heerlijk geluncht en 
kregen een leuke rondleiding met lekker bier. Het 
was een geslaagde dag."

"Het was leuk maar volgend jaar uurtje later 
starten."
"Met een biertje hier en een liedje daar, kregen 
we de vragen van de rally al rijdend voor elkaar."
"Onder de groene hemel, in de blauwe zon dron-
ken wij een vers gebrouwen biertje zo maar uit de 
ton!"
"Het was een leuke dag met een lekker zonnetje"

"Lieve god, op zondagochtend had ik nog: 
goede zin,
een zondagmorgen gevoel, 
een man en
een goedwerkende auto.
Nu rouw ik……
Wat een tocht!"
Meer foto's vind je hier: http://bit.ly/2bsl8N5
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9 - 13 mei 2018
Openingstocht: Hoe dichterbij Dort

Woensdag 9 mei:Thuishaven. 
21u00  Palaver in Eetcafé de Maas.
 Korte informatie en vaarschema.

Donderdag 10 mei: Historische 
haven Woudrichem.

Havenmeester:  Peter Bax 078-6133905

10u00 Vertrek richting Woudrichem via de 
Maas, Heusdens kanaal, Andelse Maas, Wilhelmi-
nasluis, afgedamde Maas.

15u00 Geschatte aankomst in Woudrichem 
(passantenhaven) ... Borrel?

19u00 Diner: We houden de ballen in de 
lucht.

Vrijdag 11 mei: Haven KDR & ZV
Havenmeester: Erik van Wel/George Sleicher

10u00 Vertrek richting Dordrecht. 

16u00 Geschatte aankomst in Dordrecht.

17u00 We laten ons in de boot nemen.

Aansluitend gaat de liefde door de maag.

 &&&                                             

Zaterdag 12 mei: Haven Vis-
sershang Hank.

Havenmeester: Cor Peeters 0162-402200

10u00 Vertrek richting Hank

16u30 Geschatte aankomst  in Hank

17u30 BBQ

&&&

Zondag 13 mei
11u00  vertrek richting Alem via 

15u30 Geschatte aankomst in Alem, iedereen 
meert af in zijn eigen box

17u00  Borrel WSV ALEM?????

Het inschrijfformulier vind je als los blad in deze 
preekstoel. Je krijgt het ook heel binnenkort met 
de volgende nieuwsbrief. Of je kan het downloa-
den via de Preekstoel-box: http://bit.ly/2bsl8N5
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Pijpje@Alem

Donkere dagen
Februari loopt met zijn korte beentjes wonder-
baarlijk snel naar maart. In een mum van tijd gaan 
de donkere dagen over in frisse, prikkelende lente-
kriebels. Dan weten wij: het water wacht op ons. 
Het leek misschien eindeloos. Zeker de donkerte 
was dit jaar een zware dobber. We kregen de zon 
minder dan de helft (minder dan 50%) van de 
normale tijd te zien. Dat werkt op mijn systeem. 

Die zon is ondertussen wel, met flinke, droge 
vorstwind van de partij. Is het misschien een com-
merciële stunt in het kader van de Olypische win-
terspelen? We kunnen er niet omheen: februari 
schaatst naar zijn einde. En doet op die manier de 
naam van de 'dichtgevroren rally' eer aan.

Wij glijden zo dadelijk met z'n allen de lente in, 
de zomer is dan nog amper een openingstocht van 
ons verwijderd. Aan de toog sakkeren we graag 
op het weer. We mopperen er ook gewoon graag 
eens op los. Maar één van de mooiste dingen die 
ik hoorde in deze donkere, koude dagen waren de 
wijze woorden van Suze: “Ik houd van alle seizoe-

nen. Ik ben blij met de winter, de lente, de zomer en 
de herfst.”

Ik beaam dat, immers “elk seizoen heeft zijn char-
mes”, is altijd mijn motto geweest. Is het niet die 
specifieke lichtinval, dan is het wel de kleuren-
pracht waarvan je wil genieten. En dat is in elk 
seizoen anders. Een perpetuum mobile of eeuwig-
durende beweging die zich in de twaalf maanden 
van een jaar telkens weer afspeelt.

Ingekort wegens dringend inkomend bericht 

Boot lag naast ons. Buurman.

Als een veilige haven. Waakman.

Boot verbond ons met Alem. Verbindingsman.

Openings- of sluitingstocht. Gezelschapsman.

Boot. Daar kijken wij naar uit. Relax-man.

Soms droom je van eeuwigheid.

Boot ligt nog steeds naast ons. Leeg.

Het lampje, het vlammetje. Gedoofd.

Niet in mij. Niet in ons. Proost, vriend !

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
2018

janUari

FebrUari

Maart

april

Mei

Zondag 7
Nieuwjaarsreceptie
Waar? Eetcafe De Maas 

Zondag 15
Voorjaarsvergadering 
Waar? Eetcafe De Maas 

Zondag 11
Carnaval

Zaterdag 27

Herrie in de Keuken 
Waar? Eetcafe De Maas 

Zondag 25
Dichtgevroren rally 
Waar? Eetcafe De Maas 

Do 10 t/m Zo 13 mei
Openingstocht 

Woensdag 25
Zeilcompetitie 1
Palaver 19.00u - Start:19.30u 

Woensdag 9
Zeilcompetitie 2
Palaver 19.00u - Start:19.30u 

Woensdag 23
Zeilcompetitie 3
Palaver 19.00u - Start:19.30u

24-25 maart
Ingang zomertijd

Zondag 1
Pasen

Maandag 2
Tweede paasdag

Vrijdag 27 april
Koningsdag

Meivakantie
scholen

23/4 t/m 6/5

Zaterdag 5 mei
Bevrijdingsdag

Donderdag 10 mei
Hemelvaartsdag

Zondag 20 mei
1ste Pinsterdag

Maandag 21 mei
2de Pinsterdag



16

jUni - jUli

aUgUstUs

septeMber

noVeMber

deceMber

Za 29 & Zo 30
Sluitingstocht

15 t/m 17
Maritiem Den Bosch

Zondag 25
Najaars ledenvergadering
Waar? Eetcafe De Maas

Zaterdag 6
Zeilcompetitie 11
Palaver 11.00u - Start 11.30u

Zaterdag 6
Zeilcompetitie 12
Palaver 14.30u - Start 15.00u

Zaterdag 20
Eetcafé “De Maas” Bokaal

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

Zondag 7
Viswedstrijd

Woensdag 6 juni
Zeilcompetitie 4
Palaver 19.00u - Start 19.30u

Zaterdag 20 juni
Zeilcompetitie 5
Palaver 19.00u - Start 19.30u

Zaterdag 15
Zeilcompetitie 9
Palaver 11.00u - Start 11.30u

Zaterdag 15
Zeilcompetitie 10
Palaver 14.30u - Start 15.00u

Zaterdag 30 juni

Alemse Pul 6
Palaver 14.00u - Start 14.30u

Zondag 1 juli
Alemse Pul 7
Palaver 13.00u - Start 13.30u

Woensdag 29
Zeilcompetitie 8
Palaver 19.00u - Start 19.30u

Zomervakantie
Noord

21 juli t/m 2 september
Midden

14 juli t/m 26 augustus
Zuid

7 juli t/m 19 augustus

Zondag 25
1ste Kerstdag
Maandag 26
2de Kerstdag

27-28 oktober
Ingang wintertijd

Let op: Nieuwe datum voor sluitingstocht en zeilcompetitie 11 & 12
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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.


