De Preekstoel
WSV Alem - Jan Klingenweg 3 - 5335 JK Alem

Jg 37 - Juni 2018

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

Jan Klingenweg 3 - Alem - 0653 37 36 98

Van de voorzitter
Beste Watersportvrienden
Het valt mij zwaar om deze keer het voorwoord te Op het programma staat als volgend aktiviteit de
schrijven.
tweedaagse zeilwedstrijd op de fel begeerde Alemse
Pul.
Na het overlijden van Dennis, Herbert en Marco,
zijn ons onlangs Trudy Vermeulen en Lucy Let op!!! Deze is verplaatst naar een weekend eerKrielaard ontvallen. Beiden op een veel te jonge der dan oorspronkelijk was gepland, dus nu op
leeftijd.
zaterdag 23 en zondag 24 juni 2018. (Er volgt
nog een nieuwsbrief.)
Ik wens dan ook beide families en jullie heel veel
sterkte met dit zware verlies.
Daarna staat de vakantie voor de deur en ik wens
iedereen dan ook een fijne vakantie toe, een beMaar we moeten verder zegt men, al valt me dat
houden vaart en dat iedereen gezond mag blijven.
wel heel zwaar, na vijf sterfgevallen binnen een
jaar.
Josh Hoek
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37ste jaargang juni 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 bevordering 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.

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
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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
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.
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

Voorjaarsvergadering 2018
NOTULEN 75ste NAJAARSVERGADERING
Verslag van de vergadering die plaatsvond op 15 26 november 2017
april 2018 en werd gehouden in Eetcafé De Maas
3. Ingekomen stukken
te Alem.
4. Mededelingen van het bestuur
Aanwezige leden: Hanneke Lingg, Frits van der Bie,
Tom Bijl, Toos Mom van Elderen, Reinild Verbeeck, 5. Financiële zaken
Ad van Doorn, Johan De Clus, Jan Bosma, Emmy
Verslag kascommissie 2017/2018
Ruitenbeek, Louisa van Veldhoven, Matien Vrensen,
Jack Stoof, John Eltink
Goedkeuring jaarrekening 2017/2018
Afwezig met kennisgeving: Ruud Oord, Paul Eltink

Goedkeuring begroting 2018/2019

Aanwezige bestuursleden: Josh Hoek, Henriette
Troost, Rob Lingg

Benoeming kascommissie

6. Verenigingsactiviteiten
Afwezige bestuursleden: Ruud van Pinxteren, Bente
7. Rondvraag
de Waal
8. Sluiting en hijsen van de Verenigingsvlag.
Voor de vergadering was de volgende agenda opgesteld:
1. Opening door de voorzitter

1. Opening door de voorzitter

2. Goedkeuring notulen Najaarsvergadering d.d. De voorzitter opent de vergadering om 13.06 uur
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en heet iedereen van harte welkom.

Goedkeuring jaarrekening 2017-2018. De jaarrekening is zonder opmerkingen/toevoegingen
Afmelding door Paul Eltink, Ruud Oord, Bente
goedgekeurd. Ook hiervoor is décharge verleend.
de Waal,
Goedkeuring begroting 2018-2019. Begroting
2. Goedkeuring notulen najaarsvergadering d.d.
2018-2019 is goedgekeurd.
26 november 2017. De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld zonder toevoegingen en wijzigingen.
3. Ingekomen stukken. Opzeggingen van een aantal leden
4. Mededelingen van het bestuur. Het bestuur is
actief bezig met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De vereniging is bezig
om een protocol op te stellen betreffende deze verordening. Zodra dit protocol gereed is worden de
leden ingelicht. Belangrijk item is het inzicht door
de leden in geregistreerde gegevens en het recht
tot verwijdering van deze gegevens. Er zijn diverse
vragen gesteld en besproken betreffende de AVG
waaronder gebruik van social media en publicatie
van bijvoorbeeld foto’s.
5. Financiële zeaken
Verslag kascommissie 2017-2018. De kascommissie heeft de balans en de winst- en verliesrekening goedgekeurd en verleent de penningmeester
décharge voor het boekjaar 2017-2018.
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Benoeming kascommissie. Frits van der Bie en - Openingstocht; 10 boten ingeschreven, inschrijToos Mom zijn voor het komend jaar aangesteld ving is gesloten ivm het aantal beschikbare ligals kascommissieleden. Reinild Verbeeck is be- plaatsen. Tocht gaat naar Dordrecht.
noemd tot reserve kascommissielid.
Tip Jan Bosma: Extra ligplaatsen zijn mogelijk te
6. Verenigingsactiviteiten
regelen via Jos Hubers (bij het museum).
- Grote Clubactie: er is ingeschreven voor 150 lo- 7. Rondvraag
ten. Oproep wordt gedaan voor extra vrijwilligers.
Louisa van Veldhoven: stelt zich voor als nieuwe
De volgende leden hebben zich aangemeld voor de lid bij de WSV.
verkoop: Reinild Verbeeck, Jan Bosma, Toos Mom,
Frits van der Bie: privacy. Foto’s die gemaakt worLouisa van Veldhoven, Greet van der Bie, Suze de
den en geplaatst worden op bijvoorbeeld facebook.
Bloeme, Maykel Stoof en Henriëtte Troost.
Vraag hoe gaan we er als vereniging mee om, wat
- Excursies: verzoek om ideeën heeft geen haalbare is het risico voor de vereniging en wanneer ligt het
suggesties opgeleverd.
risico bij het individu. Dit wordt beschreven in
het protocol.
Budget is in de begroting 2018-2019 herverdeeld
over de andere activiteiten. Mochten er nog haal- Idee: link in preekstoel naar preekstoelbox met
bare ideeën binnenkomen dan zal er een herverde- wachtwoord.
ling van budget plaatsvinden, te bepalen door het
Jan Bosma; tip voor de openingstocht, museum in
bestuur.
Dordrecht. Jan en Rob nemen contact met elkaar
Idee: prijzen inbrengen door leden voor een op.
bingoavond / veiling / loterij of iets dergelijks.
Josh Hoek: Johan De Clus is jarig; rondje wordt
Idee: een gezellige avond samen met inbreng door aangeboden.
de leden.
Sluiting en hijsen van de verenigingsvlag.
Idee: karten met leden (inclusief eigen bijdrage).
Bij het hijsen van de vlag brengt Frits van der Bie
Idee: pubkwis.
het lied ten gehore.
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In Memoriam

Lucy Krielaart-Brandon
° 08-05-1958
+19-05-2018
Lucy, een meid met een echt verenigingshart als
geen ander, met een brede en hartelijke lach en
altijd in voor een geintje, maar ook een rots in de
branding.
Ze was een echte regelnicht, vandaar dat ze dan
ook op een gegeven moment het secretariaat van
onze vereniging op zich nam, en deed dat van
2011 tot 2016.
Met haar Amsterdams accent en haar onuitputtelijk elan, heeft ze dan ook verschillende voor-

zitters en commisarissen bij het bestuur en de
ledenvergadering perfect begeleid. Ook met de
evenementen was Lucy altijd bereid om de handen uit de mouwen te steken.
Wij hebben in Lucy dan ook een vriendin voor
het leven verloren.
Wij wensen Arie en de kinderen heel veel sterkte
toe om dit verlies te verwerken.
Bedankt Lucy, we zullen je missen.
WSV Alem

In dankbare herinnering aan

Trudie Vermeulen - Thomassen
senstops in Hedel en Kerkdriel meerde zij samen
met John hun woonschip De Cornelis af bij de
jachthaven in Alem.
Nadat ze met hun speedkruiser De Jantje alle
contreien langs de Maas afvoeren, kwam Trudies
droom in zicht van een fijne motorkruiser, “De
Angelina”. John heeft alles er aan gedaan om hun
nieuwe plezierboot geheel naar de wensen van
Trudie te verbouwen. Dit voorjaar zijn, op de romp
na, alle klussen klaar die het varen zo aangenaam
zouden maken......
° 3 Oktober 1960 te ‘s-Hertogenbosch
+ 16 Maart 2018 te Alem
Trudie was een bijzondere vrouw die haar leven
lang met het water verbonden was. Eerst door haar
vader en later met John, leefde Trudie met en op
het water. Als havenmeester in Den Bosch beleefde Trudie haar gouden tijden in het gezelschap van
John en haar zeer geliefde vader Jantje, die veel
hand- en spandiensten verleende bij de activiteiten van zijn dochter op de Dommel. Toen haar
vader overleed in 2009, heeft zij de klap van dit
verlies nooit geheel kunnen verwerken. Na de tus-

In januari kreeg Trudie te horen dat het fout zat
met haar gezondheid.
Vanaf toen is, veel te snel, het einde voor haar genaderd en heeft ze, met een late aanvaarding van
het onvermijdelijke, het laatste gevecht met het leven geleverd. Gelukkig heeft ze op hun woonboot
haar afscheid van het leven mogen nemen, iets wat
haar meest innige wens was.....
We zullen aan haar blijven terugdenken als de warme, eenvoudige en gezellige vrouw die Trudie was!
Diepbedroefd zeggen we:”Trudie, vaarwel, een behouden vaart!
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Sluitingstocht 2018
Kort programma

Zaterdag 29 september
10.00 uur
Lith

Vertrek vanaf de Alemsgat richting

13.00 uur

Aankomst Batenburg

......... uur
Nog nader te bepalen, een verrassing dus, uw kennis wordt o.a. op de proef gesteld.
19.00 uur

Diner bij restaurant Viersprong

Zondag 30 september
10.30 uur
12.30 uur
Batenburg.
17.00 uur

Gezamenlijke lunch
Vertrek vanuit de Jachthaven
Borrel in eetcafé de Maas.
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Bij gezellig samenzijn in horecagelegenheden zal
er gelapt worden. Indien iemand hiertegen bezwaar heeft, gelieve dit dan bij uw tochtleider te
melden.
Samen uit samen thuis betekent aanpassen.
Voor hen die daar moeite mee hebben, iets eerder vertrekken behoort tot de mogelijkheden,
echter voor aankomst bestemming dient het
konvooi compleet te zijn.
Marifoonkanaal:
Oproepen op 10 en dan overschakelen op 15.
Dit kanaal testen we zaterdag voor vertrek.

Even voorstellen...
Wij zijn Arie en Louisa van Veldhoven uit Haaften we wonen aan de rivier de Waal,
oor het eerst vanaf november hebben wij een boo
tje, een Spitsgatter uit 1979 de Saga 24 7.20m
lang
We gaan voor het eerst de watersportuitdagingen
aan en vonden het dan ook erg leuk al met de
Nieuwjaarsreceptie en met de voorjaarsvergadering kennis te hebben gemaakt met de vereniging
en het watersportleven in Alem, dit voelt goed
moeten wij zeggen…..

kleding, plafondpanelen, betonstuc, vloerverwarming. De spaarzame vrije tijd willen we dan ook
echt weg van de snelweg, dus op het water…..
Arie is bezig zijn vaarbewijs te halen hoewel dit
voor deze boot niet hoeft vinden we dit wel belangrijk. We moeten nog veel leren maar zien dit
ook als een nieuwe uitdaging. We hopen dan ook
op veel mooi weer en een hoop gezelligheid.
Als hobby doen wij aan schaatsen en zijn wij in
de winter vaak op de ijsbaan in Breda te vinden
Arie als Marathon trainer, en ben ik zelf trainer in
het shorttrack.
Groeten,

Wij zijn ondernemers in de bouw en hebben een
Vloerenspeciaalzaak Vloerencentrum Haaften,
gespecialiseerd in alle soorten vloeren, wandbe-

Arie & Louisa

Ogenblikjes...
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OPENINGSTOCHT 2018

Hoe Ver 't Was en Hoe Schoon
10,11,12,13 MEI

De openingstocht die Rob en Hanneke organiseren is
altijd een geweldige verrassing.
Woensdag 9 mei is het vertrouwde palaver om 21.00
uur in Eetcafé De Maas bij Regie en Tom en het is zoals altijd heel gezellig Wij zijn altijd heel blij elkaar
weer te treffen na een koude winter.
Donderdag 10 Mei
Met 9 boten de haven uit: WILDERZIN, BLUE
NOSE, NO DOUBT, DINTEL EERST OETER, BARBARA, VALERY, BOLKNAK, ERODIOS en DAME BLANCHE
Klokslag 10.00 uur ligt iedereen op het water.

Stoffeerderij de Lakei

Sommigen tuffend en anderen ronkend al naargelang de schroeven en motoren geluid maken en
volgens mij zijn wij allemaal goed op elkaar ingedeskundig door Hans en Peter met Monique en
speeld.
Joke uit Gendt opgehaald en zij zouden zich in
De
er geen
zin in deze
keer maar
de beU Oeter
kunthad
hier
terecht
voor
vervanging
of reparatie
hun eigen
tempo bij ons van
voegenallerhande
in Woudrichem.
manning daarentegen wel. En dus werd de Dintel

stoffering, van een nieuwe rits tot een nieuw dekzeil.
Ook voor het opnieuw
stofferen vande
zitelementen
van uw
Stoffeerderij
Lakei
boot/caravan,
kleine
meubelen
met indoor
envanoutdoor
U kunt hier terecht voor
vervanging
of reparatie van allerhande
stoffering,
een nieuwe stoffen
rits tot een of voor
nieuw
dekzeil. Ookvan
voor het
opnieuw
stofferen
van uw boot/caravan, kleine meubede
reparatie
een
tent
kuntvanuzitelementen
bij ons terecht.
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
Voor
het
maken
vanmerken.
kussens,
dekzeilen
bootkappen
wordt gebruik
UV-vaste
stoffen
van bekende
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kwaliteiten
en hebben
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mogelijk om tot een optimale keuze te komen.

Deze waarborgen kwaliteit en hebben een lange levensduur.
Voor zitkussensVooren
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gebruik
gemaakt van verschillen
meer
info: Margrietstraat wordt
10, Dreumel.
Tel 0487-573012
www.de-lakei.nl
— wahoutkamp@hetnet.nl
hardheden. “Proefzitten”
is mogelijk
om tot een optimale keuze te
komen.
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Ruud zou met de Wilderzin, Josh, Willeke en Toos
de navigatie op de knijppunten verzorgen.
Ook Rob en Hanneke zorgden steeds dat hun
waterkudde bij elkaar bleef en dat niemand ging
"jakkeren" waardoor ook de Dame Blanche het allemaal bij kon houden ….
De tocht ging eerst naar Woudrichem via de
Maas,, Heusdens Kanaal, Andelse Maas en Wilhemina sluis. Aangekomen in Woudrichem kregen
de geheimzinnige ballen in de lucht vorm en wij
gingen ze eten in de Baldadig, waar Ruud voor het
eerst het woord "compromitterend" leerde kennen Veel gezongen en gelachen in de Baldadig en de
omdat hij altijd stout op alle foto s wil met dames. baldadigheid was prima en iedereen genoot….
Ruud heeft sowieso liever "een hele frikandel dan Vrijdag 11 Mei
een halve kroket", een doordenkertje voor bierWij mochten gelukkig wat later vertrekken: om half
drinkers en die moet maar opgehangen aan de
twaalf, anders waren wij te vroeg in Dordrecht. Dat
muur bij Regie!!!
komt niet zo vaak voor maar met al dat hoge water
Er was ook in Woudrichem een visbakwedstrijd, en veel stroming waren wij snel naar Dordrecht
die Tom van Regie vast zou winnen!
getufd … Ruud zong al vroeg in de ochtend….net
als Johan, zo'n prachtige stem….Je krijgt die lach
Ik heb een "pootje" gegeten of een "poontje", ik
niet van mijn gezicht al zou je het willen WILLEN
verstond 't niet zo goed maar 't was heel lekker….
WILLEN en geloof dat er iets volgde van ….blote
Mijn brood was namelijk op de Dame Blanche billen…en zo hoort 't ook ! Was 't van Hazes? Ben
weggewaaid ('t was koud en er was veel wind) en al lang niet meer op de hoogte ….
mijn stuurman had het liefdevol aangereikt dus ik
Om 14 00 waren wij in Dordrecht en wij zagen
had heel veel trek en Florian ook!
onderweg veel scheepsbedrijven waardoor Hol-
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land groot is geworden. Ik zag dat er ook witte
diesel getankt kon worden en dacht dat dat niet
samen ging met rooie diesel. Ruud heeft het uitgelegd, maar ik geloof dat rooie alleen in België
getankt kan worden, omdat volgens Johan ze daar
minder belasting betalen en hij heeft daar verstand
van…

….Mag 't nu wel of niet samen? Wie weet dat?

Dordrecht binnenvaren is een hele kunst!!! Het
kleine water in de stad wordt door twee bruggen
bediend, die vaak gesloten zijn en Will sprak mij
dreigend toe dat wij maar 10 minuten hadden om
erdoorheen te gaan. Ik vroeg me af of de bruggen
door een computer (zie stuk Peter, Frankrijk in
Grapje hoor Johan….(¿) Snappen deed ik 't niet een vorige Preekstoel) of door een aardig mens be-
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diend worden…. Aardige mensen laten toch niet Uiteindelijk is iedereen toch op zijn of haar plaatseen brug op mijn hoofd vallen …. Ik heb 't niet zo je beland dankzij de nummers van de boxen die
op computers….
Rob heel wijs al van te voren had uitgedeeld. Ik
zag onderweg ook Ruud goochelen met de kant
Het was dus een hele klus als je geen boegschroef
waar hij niet op wilde en Johan die naar voren
hebt zoals de Dame Blanche, maar ik begreep ook
ging, ging ineens naar achteren.
dat de boten met boegschroef er ook ineens geen
hadden althans zonder werking eigenaardig alle- Lucia is altijd een schat en ik vroeg of ik alsjeblieft
maal….
achterlangs mocht, want dan lag ik niet meer in
hun vaarwater en gelukkig dat 't mocht…..
Wij moesten heel veel klapjes vooruit en achteruit
geven om op locatie te blijven en alleen de Blue Een Engelsman die net de Noordzee had bevaren
Nose snufte vrolijk en snel de haven in. Die had- (andere kost hielp ons aanleggen. A very good
den het duidelijk meer gedaan! Om mij heen zag chap indeed….
ik zeer rode hoofden(!) en niet alleen van de drank
Dan maken wij een prachtige boottocht door het
of de zon……
onder-bruggen-water van Dordrecht. Prachtig!
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Wij leren dat Dordrecht soms helemaal geïsoleerd Toen kwam in diezelfde Stroper een heel boze
was door het water en heel bekend om zijn graan- mevrouw vertellen dat wij te veel lachte, nou
transporten en graankades.
jaaaaaa…. Volgens Corrie en Angelique kun je
nooit te veel lachen en is een restaurant toch op de
Lekker neutje op de boot en alles heel gezellig,
hoogte van de groepsreservering
mooi weer, 't kan niet beter
Nooit schelden in een restaurant en zeker niet teDan gezellig met z'n allen eten in restaurant De
gen gasten, management tot daaraan toe, en ook
Stroper…vlees of vis…
niet zeggen hoe duur het couvert was: 100 euro.
De vis was heerlijk en Florian genoot. Maar de Nou jaaa, erg gek allemaal.
gezichten van John en Helmie die vlees hadden
Rob ging 't nog sussen maar de boze dame was
besteld, keken erg ongelukkig, want de messen
niet voor rede vatbaar.
waren niet scherp en het vlees niet te snijden.
In Dordrecht gingen wij gauw een afzakkertje neScherpe messen gevraagd in de hoop dat alles goed
men op een prachtig terras in de binnenstad en
te verteren zou zijn…..John kon het niet snijden
daar hebben wij Tom en Marijke beter leren kenwaarop een kordate Helmie het voor hem doet en
nen.
het voorproeft.
Iedereen had 't erg naar zijn =haar zin!
Ik zag haar uit een ooghoek kauwen en kauwen en
na een 20 min nog kauwen…….
Daarna zag ik haar met heeeeel grote wangzakken
en ik kreeg associaties met KNABBEL EN BABBEL…..Ze durfde 't niet op haar bord te leggen
…. Uiteindelijk ging 't hele stuk in een papiertje
in haar tas en wij kwamen niet meer bij van de
lach….. De volgende dag zat het nog in haar tas
en wie heeft er iets raars gegeten op de BBQ ? in
Hank?

Zaterdag 12 mei
Om 10.00 uur allemaal tuffend naar Hank.
Prachtig weer, twee sluizen en iedereen heel ervaren (!) richting Biesbosch en heel rustig weer.

Hans zat ff vast en kon gelukkig weer los komen
met de Dintel, het was ondiep en boeien zie je ook
niet altijd. Zeker als de glaasjes op zijn! De Valery
Oh wat hebben wij gelachen en wat is de Bolknak hield keurig koers met Dick en Berry. Corrie en
bemanning grappig!!!
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Angelique geven altijd de juiste aanwijzingen.
In Hank een gezellige barbecue zonder boze dames. Gerard en Reinhilde konden heel goed mikken evenals Hans en Angelique en ook Helmie
met het spel van de REUZE CUP OF SUPER
KUBB…
Het was een geweldigen tocht en
Zondag 13 mei
Zondag weer op Alem aan waar het nog fijn naborrelen was op moederdag……
Bedankt Rob en Hanneke!!!
Alle liefs
Elsje Dijkgraaff Alhaurin de la Torre
20 mei
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n Bosch
Omgeving De iesbosch
& Brabantse B

!
Vaarbewijsvrij

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!
Nieuwsgierig? Kijk op www.blokhutboot.nl voor meer info
18

Facebook.com/blokhutboot

Activiteitenkalender
2018
Januari
Zondag 7

Nieuwjaarsreceptie
Waar? Eetcafe De Maas

Zaterdag 27

Herrie in de Keuken
Waar? Eetcafe De Maas

Februari
Zondag 11

Carnaval

Zondag 25

Dichtgevroren rally
Waar? Eetcafe De Maas

Maart
24-25 maart
Ingang zomertijd

April
Zondag 1
Pasen
Maandag 2
Tweede paasdag

Zondag 15

Voorjaarsvergadering
Waar? Eetcafe De Maas

Vrijdag 27 april
Koningsdag

Woensdag 25

Zeilcompetitie 1

Palaver 19.00u - Start:19.30u

Meivakantie
scholen
23/4 t/m 6/5

Mei
Woensdag 9

Zaterdag 5 mei
Bevrijdingsdag

Zeilcompetitie 2

Palaver 19.00u - Start:19.30u

Donderdag 10 mei
Hemelvaartsdag

Do 10 t/m Zo 13 mei

Openingstocht

Zondag 20 mei
1ste Pinsterdag
Maandag 21 mei
2de Pinsterdag

Woensdag 23

Zeilcompetitie 3

Palaver 19.00u - Start:19.30u

19

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

Juni - Juli
Woensdag 6 juni

Zeilcompetitie 4

Palaver 19.00u - Start 19.30u

Zaterdag 20 juni

Zeilcompetitie 5

Palaver 19.00u - Start 19.30u

Zaterdag 23 juni

Alemse Pul 6

Palaver 14.00u - Start 14.30u

Zondag 24 juni

Alemse Pul 7

Palaver 13.00u - Start 13.30u

Augustus
Woensdag 29

Zomervakantie
Noord
21 juli t/m 2 september
Midden
14 juli t/m 26 augustus
Zuid
7 juli t/m 19 augustus

Zeilcompetitie 8

Palaver 19.00u - Start 19.30u

September
15 t/m 17

Maritiem Den Bosch

Zaterdag 15

Zeilcompetitie 9

Palaver 11.00u - Start 11.30u

Zaterdag 15

Zeilcompetitie 10

Za 29 & Zo 30

Sluitingstocht

Palaver 14.30u - Start 15.00u

Zondag 7

Zaterdag 6

Zeilcompetitie 11

Palaver 11.00u - Start 11.30u

Viswedstrijd

27-28 oktober
Ingang wintertijd

Zaterdag 20

Eetcafé “De Maas” Bokaal

Zaterdag 6

Zeilcompetitie 12

Palaver 14.30u - Start 15.00u

November

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

Zondag 25

Najaars ledenvergadering
Waar? Eetcafe De Maas

December

Zondag 25
1ste Kerstdag
Maandag 26
2de Kerstdag

20

De Lucht
Lekker op weg !

P

k

De Lucht
A2
A59

Je komt er langs of... je rijdt er voor om!
21
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Jachtmakelaardij De Maas
Bemiddeling

Onderhoudsservice

€ 139.500,-

Almarine 900
9.20 x 3.20 x 1.00 m
b.j. 2004, Peugeot 65 pk

Financiering

nieuw binnen

nieuw binnen

€ 47.500,-

Transport

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

Verzekering

€ 129.500,-

€ 15.000,Oostvaarder 900
9.00 x 3.00 x 0.90 m
b.j. 1980, Solo mini 33 pk

Trawler Motorjacht 1300
13.30 x 4.33 x 1.25 m
b.j. 2006, Perkins 120 pk

nieuw binnen

€ 64.500,-

€ 185.500,Sunseeker San Remo 35
10.50 x 3.50 x 0.90 m
b.j. 1993, 2x Volvo Penta 230 pk

Siemer 44
13.60 x 4.10 x 1.20 m
b.j. 2006, Iveco 150 pk

Taxaties

€ 79.500,Pikmeer 1050
10.90 x 3.40 x 1.00 m
b.j. 1991 Volvo Penta 100 pk

nieuw binnen

€ 29.250,Birchwood 33
10.50 x 3.45 x 0.90 m
b.j. 1979, 2x Ford Lehman 80 pk

€ 159.000

Aquanaut Drifter 1200 OK
12.15 x 4.00 x 1.00 m
b.j. 2003, Vetus Deutz 128 pk

nieuw binnen

€ 199.500,-

€ 28.750,-

€ 99.500,-

Marne Kruiser 1150
11.50 x 3.30 x 0.90 m
b.j. 1980, Peugeot 52 pk

Crown Keyzer 37 Cabriolet
11.40 x 4.00 x 0.95 m
b.j. 2010, Steyr 110 pk

Princess 410 Fly
12.70 x 4.14 x 0.94 m
b.j. 1993, 2x Caterpillar 355 pk

€ 90.000,Vripack 965
9.65 x 3.40 x 0.90 m
b.j. 2004, Vetus 42 pk

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
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.
Vandaar 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.

