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Hallo beste Gorsenaren,
16 maart 2014
Vandaag is het weer een heerlijke klusdag geweest.
Het was dan ook weer een hele bedrijvigheid op de jachthaven.
De boten komen weer onder het zeil vandaan en een ieder die op de kant
staat is druk bezig zijn schip in gereedheid te brengen, want ja, 19 april is
het alweer zover, dan gaan we te water.
Vorig jaar om deze tijd toen ik ook aan het voorzittersstukje schreef,
meldde ik jullie dat er op natuurijs werd geschaatst, dat is nu zeker niet het
geval. We hebben een hele zachte winter achter de rug en laten we hopen
dat de kou nu niet meer komt, alles begint al weer uit te lopen, de natuur
ontwaakt.
De milde winter heeft zeker voordelen gehad. Zoals het de meesten van
jullie wel zal zijn opgevallen, is de bouw van ons Gemak gunstig verlopen.
Het weer is ons gunstig gezind geweest. De bouwers hebben niet in het
vorstverlet gezeten! Nee hoor, ze hebben flink door kunnen werken. Het
enthousiasme van deze mensen is onbeschrijfelijk. We kunnen met zijn
allen genieten van een geweldig stuk werk dat deze ploegleden geleverd
hebben. Een TOP gebouw waar we met zijn allen trots op mogen zijn.
Ook hebben er weer allerlei werkzaamheden in de haven plaats gevonden,
ook daar is onze winterploeg hard mee bezig geweest.
Mannen hartstikke bedankt !!! Ziet er allemaal weer goed uit !!!
Ik moet zeggen dat ik al naar mijn pensioen uit kijk, want dan kom ik jullie
zeker helpen, die samenhorigheid zou ik voor geen goud willen missen.
En ook die gezelligheid, dat is toch iets om naar uit te kijken ?!!
Op het moment dat ik dit stukje schrijf, heb ik ook een verdrietig gevoel,
we zullen namelijk dit jaar de aanwezigheid van Hilda gaan missen. Haar
inzet, vrolijkheid en zeker doorzettingsvermogen, mag een voorbeeld voor
velen zijn. Alex we wensen je heel veel sterkte toe om dit verlies te
verwerken.
We hopen dat wij op onze haven jou daarbij mogen helpen en laten we
proberen om ondanks alles toch weer gezamenlijk van de komende zomer
te genieten en met zijn allen er op uit te trekken dan wel van onze mooie
haven te genieten.
Goede vaart !!
Met vriendelijke groet,
Erik

Jullie voorzitter
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Algemene Ledenvergadering 2014
Op vrijdag 21 maart werd onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
gehouden.
Om 20.00 uur opende Erik de vergadering en heette iedereen van harte
welkom. Zoals gebruikelijk vroeg hij een moment stilte om de overledenen
van 2013 te herdenken: Alie v.d. Vliet, Dirk Sterrenberg, Harry Larssen,
Theo Spaan, Wil Grootenboer en Riet Schuegard.
Erik bedankte Rieta Veen voor haar jarenlange betrokkenheid bij het Wel
& Wee op de haven. Janny Verbruggen zal haar werkzaamheden
geleidelijk over gaan nemen.
Na de behandeling van de eerste agenda punten door Erik, las Mirjam het
sociaal verslag over 2013 voor (zie ook elders in dit Gorsje). Piet en
Anneke vervolgden de vergadering door het financiële plaatje van de Gors
te laten zien. Hebben we een geldboom in de tuin of waren we geld aan het
storten in een zinkend schip? Gelukkig bleek het laatste niet het geval te
zijn. Tot op heden heeft De Gors nog geen last van de Eurocrisis gehad en
staat onze vereniging er heel gezond voor.
Hierna nam Bert Vonk het woord, en deed verslag namens de
kascommissie. De kascommissie heeft de ALV gevraagd om de
penningmeesters te dechargeren over het boekjaar 2013 en het bestuur voor
het gevoerde beleid. De ALV stemde hiermee in.
Erik bedankte de kascommissie en in het bijzonder het aftredend lid Bert
Vonk. Fred Kleijweg heeft zich beschikbaar gesteld om zijn rol in 2015
over te nemen.
Vervolgens werden de projecten en de lange termijn planning door Piet
besproken. Er is een aantal jaren geleden besloten om maximaal 1x per 2
jaar een groot project aan te pakken. In de winter van 2013/2014 stond dan
ook de herbouw van ’t Gemak op het programma.
Piet gaf aan dat in de afgelopen week de tussenwanden en de binnendeuren
zijn geplaatst en dat volgende week het Gemak feestelijk zal worden
opgeleverd.
Over 2 jaar staat het parkeerterrein op de planning als groot project.
Piet gaf een uitgebreid overzicht van het verloop van de liggeldtarieven
sinds 1974. Er is opnieuw voor de komende periode van 5 jaar (2015-2019)
een jaarlijkse liggeldverhoging van 2% voorgesteld. Elk jaar zal het
Bestuur dan beslissen of deze verhoging ook daadwerkelijk zal worden
doorgevoerd. De ALV stemde hiermee in.
Aangezien wij in 2013 een goed financieel jaar hebben gehad, is er van
deze mogelijkheid dan ook gebruik gemaakt en was er voor 2014 wederom
geen verhoging van het liggeld (zowel voor de leden als de passanten).
Na de pauze werden de bestuursmutaties voorgelegd aan de leden. Simon
Overes, Anneke Mulder en Jan Veen waren aftredend en hebben zich
opnieuw verkiesbaar gesteld.
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Kees Teuling was ook aftredend en zijn functie als Commissaris Algemeen
zal worden overgenomen door Gerard van Dijk. De ALV ging akkoord met
bovenstaande voorstellen.
Nadat Piet met een smoesje door Simon was weggelokt, vroeg Erik de
ALV toestemming om Piet te benoemen als Lid van Verdienste. Uiteraard
ging de ALV hiermee akkoord. Erik bedankte Piet voor zijn jarenlange
inzet met een dinerbon en een bloemetje voor Toos, die hem tenslotte toch
al die jaren aan de vereniging heeft moeten afstaan.
Aangezien het beheer van het dijktalud alleen extra werk en kosten met
zich meebrengt, heeft het Bestuur aan de ALV toestemming gevraagd voor
de verkoop van dit talud aan het Waterschap. De ALV heeft hier
goedkeuring aan gegeven.
Vervolgens kwamen de diverse Bestuursleden aan de beurt met een aantal
specifieke opmerkingen over hun werkzaamheden.
Groenploeg:
In de zomermaanden wordt er wekelijks gemaaid (meestal op woensdag).
De leden en passanten worden dan ook verzocht om voor het maaien de
tuinstoelen en fietsen etc. van het gras te halen, zodat de maaier ongestoord
door kan gaan.
Dit jaar hebben we veel last van ganzen en eenden op de haven. I.v.m. de
uitwerpselen, graag deze beesten niet voeren.
Bar Commissie:
De barinkomsten lagen in 2013 op het gemiddelde niveau. De prijs voor de
barconsumpties blijft daardoor dan ook onveranderd op 0,90 Euro per
consumptie.
Simon gaf aan dat hij en Roos nog 1 jaar de bar zullen beheren, en dat er
daarna naar een andere oplossing (opvolger, evt. splitsen van
verantwoordelijkheden) zal moeten worden gekeken.
’t Gorsje:
Hans Mulder bedankte de leden van de redactie en degenen die voor het
vouwen, stickeren en de distributie verantwoordelijk zijn. Tevens werd
Rien de Wit bedankt voor zijn vele jaren als redactielid. Hij heeft
inmiddels zijn taken overgedragen aan Ronald Berendsen (werving
advertenties) en Lena Cardol (administratie). Natuurlijk was er ook een
woord van dank voor Rikus van der Laan, voor het jarenlange stencilwerk.
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Havenmeesters:
Rooster 2014 is helaas nog niet sluitend. Er staan nog 2 weken open in het
hoogseizoen (de weken beginnende 18 juli en 8 augustus).
Belangstellenden kunnen zich hiervoor melden bij Erik. Namens de
havenmeesters verzocht Erik nogmaals de leden om absoluut niet te fietsen
op de steigers.
WIFI:
De WIFI antennes zullen binnenkort verbeterd worden zodat er in de
gehele haven probleemloos internet ontvangst zal zijn.
Website:
Mirjam presenteerde de geheel vernieuwde website in de testomgeving.
Deze vernieuwde website zal voor half april operationeel zijn. (Meer
informatie hierover elders in dit Gorsje.)
Uiteindelijk kregen de leden het woord tijdens de rondvraag.
Om even na half elf sloot Erik de vergadering en nodigde iedereen uit voor
een drankje aan de bar.
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SOCIAAL VERSLAG 2013
2013 – Een jaar met een lintje…
Zoals elk jaar begon het jaar met de Nieuwjaarsreceptie, dit keer op 12
januari. Er was opnieuw een grote opkomst met nu ook veel (oud)-leden
die van de partij waren.
Voor de 65+ ploeg was de winter van 2013 een makkie. Na de afronding
van fase 4 in 2012 en voor de werkzaamheden aan ’t Gemak die later in het
jaar gepland stonden, konden de mannen het rustig aandoen, alhoewel
rustig…. Opnieuw werd weer het nodige werk verzet, dit keer aan de
looppaden, drijvers en de steigers en er werd zelfs een nieuwe ligplaats
gemaakt, t.w. ligplaats “0”.
In de winter ging de eerste cursus op de Gors van start. In februari en maart
kwam Finus van Wijngaarden ons de kennis van de vaarregels bijbrengen
en werd de Vaarbewijs 1 cursus nagenoeg door iedereen succesvol
afgerond. Vervolgens werd ook de cursus Basiscertificaat Marifonie op de
Gors gehouden en deed men met elkaar in ’t Baken examen.
In de ALV van 22 maart werd het nieuwe Jachthavenreglement aan de
leden voorgelegd. Ook presenteerde Piet Giethoorn uitgebreid de plannen
voor het nieuwe Gemak. Er waren geen mutaties in het Bestuur en dus zou
het voltallige Bestuur nog een jaartje doorgaan.
In het voorjaar hadden wij met elkaar een groot geheim op de Gors. En we
hebben wel bewezen dat wij met elkaar onze mond kunnen houden. Op 26
april toog Piet op hoge poten naar het gemeentehuis van Hoornaar om eens
een heftig woordje met de ambtenaar te wisselen over de aangekondigde
herziening van de bouwplannen van het Gemak. Daar aangekomen werd hij
verrast door zijn medebestuursleden en de familie die hem met een smoes
naar het Gemeentehuis hadden gelokt omdat hij een Koninklijke
onderscheiding mocht ontvangen. Uiteraard werd het feestje daarna nog
eens dunnetjes overgedaan in ’t Baken.
Op 30 maart was er het Paasvissen, afgesloten met de gebruikelijke
overheerlijke paaslunch.
Een paar weken later gingen de boten te water en begon voor iedereen
weer het watersport seizoen. Helaas werkte het weer niet echt mee, want
het duurde nog weken voordat er eindelijk een einde kwam aan die lange
winter.
Eind april werd er door Kees Teuling, samen met Alwin Beukenholdt een
brandblusoefening gehouden. Er werd een ramp in ’t Ruim in scene gezet
waar we met elkaar veel van geleerd hebben. Ook zorgde het blussen voor
spectaculaire foto’s op Facebook.
De Openingstocht was dit jaar van 3 t/m 5 mei en met het thema ‘De
Toekomst’ vaarde de groep naar de Biesbosch. Het schip van Ben
Grootenboer werd al snel omsingeld door de rest van de Gorsenaren. Op de
terugweg kwamen diverse schepen vast te zitten in het ondiepe water, maar
uiteindelijk arriveerden dan toch alle deelnemers weer terug op de haven
voor de traditionele barbecue.
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En toen kwam dan toch eindelijk de langverwachte zomer. Een zomer
waarin door veel mensen heerlijk van hun bootje werd genoten, maar
waarin anderen zich uit de naad werkten, dit keer aan een geheim project in
’t Ruim. Begin september werd dit project dan eindelijk aan de haven en
aan de rest van Arkel onthuld tijdens de optocht van Arkel 1030. Het was
een schitterende praalwagen geworden die de zelfwerkzaamheid van onze
haven fantastisch uitbeeldde.
Dat was nog eens een goede PR stunt voor de Gors!
Op 31 augustus was er de jaarlijkse Havendag, dit keer een weekje vroeger
dan gebruikelijk om niet met de feestelijkheden rondom Arkel 1030 te
botsen. Dit bleek achteraf een goede beslissing te zijn geweest, want het
was schitterend weer die dag en de kinderen genoten volop van de loopmat
in de haven. Ook het vlotten bouwen kon op veel belangstelling rekenen.
Half september was het dan zover: het oude Gemak werd met de grond
gelijk gemaakt om langzamerhand weer te worden opgebouwd in de
maanden die volgden. Dankzij de vele foto’s van Piet konden we over de
schouder meekijken en de prachtige vorderingen bewonderen. Naast deze
grote klus zag de 65+ ploeg ook nog kans om langs de Lingeboulevard te
baggeren, de drijvers te verven en de looppaden te herleggen.
Doordat er in de winter zoveel belangstelling was voor de Vaarbewijs 1
cursus, werd deze opnieuw gehouden in oktober en november. Wederom
stond Finus voor een volle zaal om zijn kennis en ervaring te delen.
Eind oktober werd weer het snertconcours georganiseerd door de AC,
gevolgd door de feestavond op 23 november. We werden massaal getest
met vragen over de Nederlandse cultuur en de kennis van sommigen van
het Nederlandse lied was ronduit indrukwekkend te noemen.
In november en december waaiden er een paar pittige stormen over de
haven. De boot van een lange termijn gast werd losgeslagen, maar gelukkig
heeft dit akkefietje geen permanente schade aangericht.
Tot slot kan ik nog melden dat er in 2013 de volgende ledenmutaties zijn
geweest:
we hebben 12 nieuwe leden, 1 nieuw gezinslid en 2 nieuwe donateurs
mogen verwelkomen.
14 leden en 3 gezinsleden hebben hun lidmaatschap opgezegd.
Aan het einde van 2013 hadden we dan ook in totaal 275 leden, 58
gezinsleden, 10 jeugdleden en 37 donateurs (dus in totaal 380).
2013 was een jaar waarin twee geheimen feestelijk werden onthuld.
Maar 2013 was helaas niet enkel een jaar van feestelijkheden. Wij hebben
ook afscheid moeten nemen van een aantal bijzondere leden en donateurs.
Ik noem: Alie v.d. Vliet, Dirk Sterrenberg, Harry Larssen, Theo Spaan, Wil
Grootenboer en Riet Schuegard. We zullen hun aanwezigheid op de haven
nog dagelijks missen.
Toch is het fijn om te zien dat hun taken op de haven geruisloos werden
overgenomen door anderen.
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Zo nam Jelle Berendsen het organiseren van de wekelijkse
klaverjasmiddagen over en Cees van Werd het havenmeesterschap. Beide
taken die eerst met verve door Wil Grootenboer werden uitgevoerd.
Dit is toch wel tekenend voor De Gors: mensen overlijden en zullen voor
altijd in onze herinnering blijven, maar dan staan er weer nieuwe leden op
die zich geroepen voelen om actief deel uit te maken van de Gors.
En zo houden we met elkaar onze vereniging levend!!

LET OP
20 april is Het Baken dicht i.v.m. eerste Paasdag.
8 juni is Het Baken vanaf 5 uur beschikbaar voor een
‘collega’ watersportvereniging; bij mooi weer kunnen
andere gasten van het buitenterras gebruik maken tot 19
uur.
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Gorsonalia
In november overleed ons lid mevrouw Riet Schuegard-Verveer uit
Zwijndrecht. Riet was al sinds 1975 een actief
lid van onze
vereniging. Zij was bij elke activiteit van “De Gors” van de partij
als deelnemer of organisator. Iedere zomer woonde zij maanden op
haar schip de PIEPER, een schip dat nu nog wordt gevaren door haar
zoon. Door haar ziekte zagen we haar de laatste jaren niet meer op
de haven, wij zullen haar missen.
Sinds het najaar 2013 zijn weer een aantal nieuwe leden bij De Gors
ingeschreven:
voornaam naam

woonplaats

lidstatus schip

Ron
Joep
Gradus
Christ
Johan
Rob
Kevin
Ernie
Jeroen
Griedo
Joop
Peter
Nigel
Lion
Wim
Toon
Gert
Niels

Arkel
Breda
Breda
Arkel
Leerdam
Arkel
Arkel
Gorinchem
Gorinchem
Gorinchem
Hoogblokland
Arkel
Gorinchem
Leerdam
Herwijnen
Arkel
Leerdam
Arkel

lid
lid
donateur
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
jeugdlid
lid
lid
lid
lid
lid
lid

Hoogewoning
Grootenboer
Huts
de Bont
Dijk
Koster
Verduin
Maas
v/d Heide
Bel
Golverdingen
v/d Heuvel
van Erp
Roodhuizen
Clements
Klaassen
Prigge
Arnold

visboot
DELESTE
GABBER
BD1
Linge
tourbootje
tourbootje
Polaris II
Rigo
speedboot
visboot
Non Ferro
visboot
Beenakker
Tuimelaar
Doerak
console
Seafury 800

Het lidmaatschap van de volgende leden werd beëindigd.
voornaam naam

woonplaats

lidstatus schip

de heer
Cees
Harry
Cor
Hans
Conny
Marissa
Rien
Marcel

Schelluinen
Gorinchem
Meerkerk
Arkel
Meerkerk
Meerkerk
Werkendam
Nieuwland
Gorinchem

lid
lid
lid
lid
lid
gezinslid
lid
lid
lid

Zalm
Vroegh
Gouwens
Donga
Trappenburg
Gouwens-Bolle
van Soelen
Groot
van Andel

visboot
MK-1
visboot

Dobber
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VANUIT DE KOMBUIS
Beste mensen.
Mijn afscheidsrecept.
Voor om en nabij 4 tientjes
heb je een prachtige mini
rookoven, geschikt voor zo’n 6 forellen. Ik heb
geen aandelen, maar te koop bij: rookoventjes.com
Een mannendroom: 4 forellen roken.
-Vrijdagavond tevoren klaar gemaakt: 1 liter pekel.
Kook 1 liter water,
doe het enigszins afgekoeld in een frisdrankfles,
voeg 75 gram zout toe en los het in het
warme water op door het geleidelijk te zwenken.
- Zaterdag morgen vroeg 4 verse forellen gehaald
op de markt.
- Om de forellen te pekelen heb ik een leeg
dubbelfris 1,5 literpak gebruikt. Knip de bovenzijde eraf, zo hoog
mogelijk, doe de 4 forellen er in (past precies). Voeg de pekel toe en vul,
indien nodig, met water aan tot de forellen onder water staan. Zwenk, heel
voorzichtig, even met het pak zodat het toegevoegde water mengt met de
pekel in het pak.
- Pekel de forellen 5 uur.
- Knip na de 5 uur pekelen een puntje van de onderkant van het pekelpak.
- Laat alles rustig een half uurtje uitdruipen, zodat ze goed droog worden.
-Doe aluminiumfolie op de bodem van het rookoventje. Strooi zoveel
beukenmot op de bodem dat deze met een dun laagje is overdekt.
- Omwikkel de lekplaat met aluminiumfolie.
- Leg de forellen op het rooster, kijk uit dat er geen papierresten aan de vis
achterblijven.
-Doe het deksel op de oven, schoorsteentje open.
steek het gasstel aan. Even hoog vuur tot het rookt.
- Dan schoorsteen dicht en 45
minuten op laag vuurtje laten
roken.
-En ziedaar heerlijk gerookte
forellen
(Er liggen nog maar 2 forellen
op het rooster, de andere 2
lagen al op het bord. Frietjes en
verse salade erbij. Dit kan door
geen visrestaurant overtroffen
worden, eigenlijk heeft het
oventje zichzelf in een keer
terugverdiend)
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Beste Gorsgenoten,
Dit is het laatste Gorsje waar
ik aan meewerk. Een ander
huis, een andere haven
kwamen op mijn weg, maar
gelukkig nog wel de zelfde
vrouw en dezelfde boot.
Zo’n jaar of 10 heb ik mogen
deelnemen aan de redactie
van het Gorsje. Ik kan niet
anders zeggen dan dat ik het
met veel genoegen heb
gedaan. De samenwerking
met de collega redactieleden
liep altijd op rolletjes.
Ik ben blij dat Admar Verschoor het gaat overnemen, het is altijd fijn
als je een ‘afgerond gevoel’ hebt als je vertrekt.
Het mag best wel eens gezegd worden: Wees zuinig op je
voorzitter, want dat is er een van een zeldzaam soort
Jaap de Ruiter
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De
Nieuwe
adverteerders
van
’t Gorsje
19

20

21

Wanneer U iets te vieren heeft en wilt dat goed verzorgen dan kunnen wij u
hierin ondersteunen. De Waterman catering verzorgd catering zowel binnenals buitenshuis, waarbij vertrouwen, perfectie en creativiteit onze speerpunten
zijn. Of u nu uw verjaardag viert, een jubilaris huldigt, een bedrijfspand opent
of voor wat voor gelegenheid dan ook, wij zullen er persoonlijk voor zorg
dragen dat het u en uw gasten aan niets zal ontbreken. Bezoek eens onze
website en laat u meevoeren met dat wat wij u allemaal kunnen bieden.
www.dewatermancatering.nl
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Redactie van ’t Gorsje
Redactielid Rien de Wit heeft afgelopen jaar te kennen gegeven te willen
stoppen met zijn werkzaamheden voor ’t Gorsje. Rien heeft heel veel jaren
deel uitgemaakt van de redactie en was met name belast met de financiën
en met het binnenhalen van adverteerders en houden van contacten met
hen.
Tijdens de jaarvergadering heeft de voorzitter Erik Berendsen hem
hiervoor al dank gezegd en een presentje overhandigd. Wij van de redactie
danken Rien voor de vele jaren dat hij actief is geweest voor ’t Gorsje en
voor de vaak bijzondere stukjes die hij op papier wist te zetten.
Tevens is tijdens de jaarvergadering gememoreerd aan de bijdrage die
Riekus van der Laan heeft geleverd in de vorm van het jarenlang stencilen
van ons clubblad. Met de komst van de moderne techniek behoefden we
geen beroep meer op hem te doen. Riekus is hiervoor hartelijk dank gezegd
en ook hij heeft een presentje gekregen.
Na de oproep in het Gorsje van november 2013, waarin de redactie aangaf
dringend versterking te zoeken, heeft Admar Verschoor zich gemeld. Wij
van de redactie zijn daar heel erg blij mee. Admar zal de taken van Jaap de
Ruiter overnemen, dat wil zeggen dat hij de opmaak van ‘t Gorsje voor zijn
rekening zal nemen.
Verder heeft Ronald Berendsen te kennen gegeven zich in te willen zetten
voor ’t Gorsje en dan met name voor het binnenhalen van adverteerders.
Samen met de hierboven genoemde redactieleden, Erik Berendsen (vanuit
het bestuur), Lena Cardol (financiën ) en Hans Mulder (eindredactie)
zullen we trachten u weer een onderhoudend Gorsje te presenteren.
NB. De redactie verzoekt u dringend de enquête in te vullen en op te
sturen naar de havenmeester van De Gors.
Het helpt ons daadwerkelijk bij de opzet van ’t Gorsje!
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Activiteiten in 2014.

Vorig jaar was het een jubileum jaar met veel leuke activiteiten. Ook dit
jaar gaan
wij als activiteitencommissie diverse activiteiten en
evenementen organiseren.

Zaterdag 6 september 2014 Havendag
Wederom een gezellige middag/avond met diverse activiteiten voor jong
en oud. Er volgt nog een aparte uitnodiging.

Zaterdag 25 oktober 2014 Snertconcours
Het jaarlijkse gezellige vissen met als lunch de heerlijke huisgemaakt
erwtensoep
Er volgt nog een aparte uitnodiging.

Zaterdag 22 november 2014 Gezellige avond
Hiervoor volgt ook nog een aparte uitnodiging
voor een avond vol gezelligheid en waarbij
niets hoeft en alles mag.

Zet de data vast in uw agenda en we zien u
graag op onze activiteiten.
De Activiteitencommissie
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39ste Openingstocht
Beste Watersporters,
Op 16, 17 en 18 mei 2014 is het zover. Dan
gaat de 39 ste openingstocht van start.
Deze openingstocht gaat terug in de tijd en zit vol
uitdagingen, plezier en gezelligheid.
Zin om mee te gaan, schrijf je dan in voor deze tocht. De
kosten bedragen:
Per boot
€ 15,00
Per volwassene
€ 17,50
Per kind
€ 15,00 (kind tot 12 jaar gratis)
Per introducé
€ 20,00
Vul onderstaande strook in en lever deze in bij Fred en
Sonja Kleijweg, Kon. Emmastraat 5, 4241 AL in Arkel.
Aanmelding per mail kan ook. Stuur dan je gegevens naar
fkleijweg@kpnplanet.nl .
De kosten kun je overmaken op rekening. 32 22 43 459
Rabobank Giessenburg t.n.v. Openingstocht commissie
W.S.V. De Gors.

Naam boot: ……………………………
Lengte: ……… Breedte: ………..
Naam deelnemer: ………………………………………...
Aantal volwassenen: ……………………
Aantal kinderen: ………. Namen:
……………………………………………………………………………..
Naam en aantal introducés:
…………………………………………………………………………………….
Adres en woonplaats:
……………………………………………………………………………………………….
Tel.nr: ………………………
E-mail: ………………………………………….
Dieetwensen: ………………………………………....................................
27

28

NACHTELIJK BEZOEK
Het leven van winterhavenmeester gaat niet altijd over rozen, meestal laten
de 65+ werkers je lekker uitslapen en vinden ze zelf wel hun weg (als de
koffie maar klaar staat...). Echter deze winter werden wij op een nacht om
ca. 05.30 uur wakker van gerommel aan de boot en stemmen op de wal.
Als een speer uit bed en naar het achterdek, best wel fris trouwens in de
winter maar dat ter zijde. Ik zag nog net 2 mannen met witte jassen
wegvaren al schijnend met zaklantaarns. Nel was uiteraard ook wakker en
belde 112 met de mededeling ''ze zijn weer motoren aan het stelen bij de
Jachthaven" Ze werd door de telefoniste gerustgesteld met de mededeling
dat de politie op de haven was. Ze zijn op zoek naar een jongeman die, op
de vlucht voor de politie, in de Linge gesprongen was.
Toen we dit hoorden zijn we maar weer naar bed gegaan. Nog geen
kwartier later weer geluiden op en aan de boot. Weer eruit en nu zag ik 2
mannen lopen. Gevraagd wat die kwamen doen en wat ze op onze boot aan
het rommelen zijn. Het bleek dat het de politie was die ons vertelde dat ze
de peddel van onze rubberboot hadden meegenomen en die weer aan boord
hadden gebracht. Ook hadden ze de elektrische havenmeesterboot
meegenomen en weer netjes teruggebracht. De agenten maakten excuses
voor het ongemak maar hadden er geen idee van dat er wel eens iemand
aan boord kon zijn. Ook vertelden ze dat ze de jongeman te pakken hadden.
Deze had zich aan de overkant tussen de struiken verborgen waarschijnlijk
denkend '' het is donker dus ze zien me niet''. Wat hij dan weer niet wist is
dat de agenten warmtezoekende kijkers bij zich hadden dus......ja hoor
komt u maar!
De volgende dag was in de krant te lezen dat 2 jongemannen midden in de
nacht met 'te koop' borden, die ze uit tuinen haalden, auto's aan het slopen
waren.
De gewaarschuwde politie wist
er 1 te pakken maar de 2e
vluchtte naar de Linge, waar hij
insprong en naar de overkant
zwom.
Uiteindelijk zijn wij er ook maar
weer ingedoken, in ons geval dan
een warm bed en niet een koude
Linge
Nel en Fred
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De Groene Gors
Meestal begin ik dit schrijven met als
insteek “na een lange winter”.
Maar dat zal ik nu maar niet doen, want deze winter was tot nu toe niet
anders dan een zachte lente met véél wind, gelukkig weinig schade.
Er zijn dit jaar heel veel looppaden opnieuw gelegd wat best een behoorlijk
zwaar werk is en we mogen de mensen die zich daar voor inzetten iedere
keer echt wel dankbaar zijn.
Ook is er aan de Linge Boulevard langs het damwand gebaggerd, dus houdt
er rekening mee dat de brillen en gouden kettingen nu dieper komen te
liggen.
De grond die nu op de kant ligt wordt zo gauw als het weer daar goed voor
is fijngemaakt en ingezaaid, waarna we er een poosje niet op moeten lopen.
Hopelijk zullen de ganzen dit ook begrijpen.
Tevens willen wij u vragen om de ganzen en eenden niet te voeren!
Daarmee trek je ze alleen maar naar je toe, dus ook de uitwerpselen. Bij
voorbaat dank.
Bij deze wil ik alle mensen die zich hebben ingezet om het groene deel op
onze haven er verzorgd uit te laten zien hartelijk bedanken!
Namens de maaiers wil ik u vragen om
geen spullen in het gras te laten liggen,
want dat brengt schade aan de machine toe.
Onze dag van maaien is meestal in het
midden van de week, dat wil zeggen dat
stoelen en fietsen verplaatst moeten
worden door u.
Ook graag honden aan de lijn houden. U
mag ook een ander of gast daarop wijzen.
Er hangen automaten met zakjes.
Nu stop ik en hoop dat iedereen een mooi
en vooral gezond seizoen tegemoet gaat.
Jan Veen
Commissaris
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DE ZIEKENBOEG
Alweer een half jaar voorbij, wat gaat de tijd
snel.
Het wordt weer tijd om een stukje te schrijven,
al vind ik dat soms best weleens moeilijk, want
terwijl ik dit zit te schrijven komt er weer een
triest bericht binnen. Soms denk ik weleens
“wanneer houdt het nou eens op” (het is maar
goed dat we niet alles van tevoren weten).
De nabestaanden wensen wij heel veel sterkte toe in deze moeilijke
tijd. De zieken onder ons worden niet vergeten (als ik het weet) door
middel van een kaartje of telefoontje. Dus als u soms weet van
iemand die best wat aandacht nodig heeft, bel me gerust.
De lente is alweer in aantocht.
We hopen dat we een mooie zomer krijgen en in goede gezondheid
kunnen genieten van de vakanties op het water of op onze mooie
haven van De Gors.
Wij wensen de zieken heel veel beterschap en hopen dat de juiste
medicijnen aan mogen slaan.
Gr. Rieta Veen (tel.nr. 0183-563026)

De Adelaar
31

VANAF DE
PREEKSTOEL
Wie
Ligplaats
Naam van de boot
Waar komt de naam vandaan
Wat voor boot
Ik vaar al sinds
Hoe lang al lid
Samenstelling bemanning
Ik ben lid van De Gors omdat
Favoriet vaargebied
Mijn ideale schip is
Onmisbaar aan boord
Favoriete gerecht aan boord
Mooiste vaarbelevenis
Grootste angstmoment
Leukste klus op De Gors
Valt er nog iets te wensen
Tenslotte
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Mari en Corry de Koning
Nr. 73
Adelaar
Aanvankelijk Bea, daarna Doky Kong en
uiteindelijk werd het Adelaar
Bea kruiser
Begin vijftiger jaren, geboren en getogen
aan oever van het Merwedekanaal
Vanaf 1998. Echter daarvoor vanaf
oprichting nog 6 jr (met boot)
Mari, vrouw Corry en de hond Sydney
Ik een plaats kon krijgen voor mijn boot
en de haven dichtbij is
Het Groene Hart met o.a. de
Braassemermeer
Mijn huidige boot waar alles in zit wat
nodig is
Mijn computer om contact te houden met
de buitenwereld en het thuisfront
Elke ochtend Brinta
Met stip: de Openingstochten
Bijna ondersteboven gevaren door
binnenvaartschip op de Gouwe in 2012
Groenvoorziening onderhouden
Ik ben een tevreden mens
Wil ik opmerken dat dit een fijne
vereniging is waar ik veel plezier aan
beleef

Nieuw Redactielid stelt zich voor!
Hallo Gorsleden!
Even voorstellen ,mijn naam is
Admar Verschoor, ik ben nieuw als
redactielid van het "Gorsje" en ik
zal de taken van Jaap de Ruiter
over gaan nemen.
Ik kom al op de jachthaven vanaf
m’n jeugd, sinds mijn ouders met
de "Zevenster" een ligplaats kregen
in de Gors. Ik ben begonnen als
jeugdlid, lid met boot,lid zonder boot,en nu al een tijdje weer een lid met
boot.
Na 2 zeilboten gehad te hebben,toch een sportkruiser aangeschaft, dit mede
door het gemak: weinig onderhoud en geen masten meer strijken om verder
te komen dan de Linge.
In het dagelijks leven ben ik accountmanager van large format printers en
de media die er op verbruikt wordt. Ik woon samen op Gorinchem-oost met
Monique. Ik heb 2 dochters Maaike en Katja en 2 (stief)zonen Bas en Tom
en zelfs al een (stief)kleindochter Iza ,en onze Deense dog "Beertje"zullen
we dan ook nog maar even noemen.
Ik zal mijn best doen een positieve bijdrage te leveren met betrekking tot
het"Gorsje". Heb er zin in, zie of spreek jullie allemaal wel weer!!
Vriendelijke groet,
Admar Verschoor
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’t Gemak opgeleverd!
Vanaf september heeft op de haven een
enthousiaste groep 65+ ers gewerkt aan de
vernieuwing van het toiletgebouw (’t Gemak).
Op 27 maart werd het gebouw opgeleverd aan
voorzitter Erik. Deze opende samen met
winterhavenmeester Nel het gebouw. Onder
toeziend oog van de vrijwilligers en hun
partners testten zij op ludieke wijze de
functionaliteit van de douches.
‘t Gemak werd volledig in eigen beheer
ontworpen en gebouwd. Met ruim 10 65+ leden
werd eerst het oude gebouw gesloopt en daarna
in vijf maanden dit moderne gebouw neergezet.
In totaal werd hieraan meer dan 2000 uur
gewerkt, een geweldige prestatie van deze
vrijwilligers! Met het nieuwe, zeer comfortabele toiletgebouw hoopt de
vereniging weer minimaal 30 jaar vooruit te kunnen.
Nieuw voor onze haven is dat het gebouw voorzien is van vloerverwarming
zodat het er ook op koudere en vochtige dagen goed toeven is. Op de
wastafels en in de douches is, in ieder geval dit seizoen, gratis warm water
beschikbaar. Afhankelijk van de gebruikservaringen bepaalt het bestuur in
het najaar of dit ook in de toekomst gratis blijft.
Buiten het gebouw is een mogelijkheid om het chemisch toilet te ledigen,
ook staat hier een ruim bemeten spoelbak.
De werkers zijn trots op het resultaat van deze, toch wel erg forse,
winterklus. Zij wensen de leden en gasten van de Gors erg veel
gebruiksgemak toe!
Piet Giethoorn
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Wintergast
Als onze boot (de Torn Toe) op de wal staat tijdens de
winterperiode hebben wij altijd een wintergast die de uitlaat als
slaapplaats gebruikt.
We hebben weleens geprobeerd te weten te komen welke
vogelsoort we op bezoek hebben, maar dat is tot op heden niet
gelukt, als we naderen gaat hij er snel vandoor, hij is zelfs weleens
tegen
mijn
hoofd
gevlogen.
Hij zit qua grootte
tussen een spreeuw en
een mus in en hij is
donker ( misschien wel
van de roet).
De uitlaat heeft een
diameter van ongeveer
65 mm, iemand een
idee wie onze bezoeker
kan zijn?
Met vriendelijke groet, Wim en Greet van Deventer
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Redactie WSV De Gors
Arkel, 20 april 2014
Onderwerp: Enquête ’t Gorsje
Geacht lid,
Door middel van deze enquête wil de redactie van ’t Gorsje bij de leden
van WSV De Gors polsen of er behoefte is aan een clubblad, en zo ja of de
inhoud overeenstemt met uw wensen en behoeften.
In het bijzonder zouden we uw mening willen weten of u ’t Gorsje in de
toekomst alleen digitaal wilt ontvangen, digitaal en gedrukt of alleen
gedrukt. Bij alleen digitaal besparen we flink op papier en niet te vergeten
op postzegels (bijna € 2,- per boekje).
Wij verzoeken u daarom vriendelijk een paar minuten de tijd te willen
nemen om bijgevoegde enquête in te vullen en
voor 10 mei 2014 af te geven bij de havenmeester van De Gors of per post
te versturen aan WSV De Gors, t.a.v. de havenmeester, Lingedijk 1,
4241EB Arkel
De redactie van ’t Gorsje zegt u bij voorbaat dank voor de door u genomen
moeite.
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Vraag

Antwoord

Leest u het Gorsje?

Ja

Nee

Soms

Deels

Wat vindt u van de frequentie
Voldoende
waarmee t Gorsje verschijnt (2/jr)? Is Onvoldoende
dat (on)voldoende?
Anders
Zou u t Gorsje (uitsluitend) digitaal
Uitsluitend digitaal
willen ontvangen d.m.v. toezending
Zowel digitaal als gedrukt
per mail?
Uitsluitend gedrukt
Hoe waardeert u de inhoud van t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gorsje, op een schaal van 1 tot 10?
Hoe waardeert u de vaste rubrieken?
Van de voorzitter
Gorsonalia
Vanuit de kombuis
‘t Bakennieuws
Verslag activiteiten
Wist u dat
De ziekenboeg
De Groene Gors
Vanaf de preekstoel

1 = slecht
1 tot 10
1 tot 10
1 tot 10
1 tot 10
1 tot 10
1 tot 10
1 tot 10
1 tot 10
1 tot 10

Mist u bepaalde
rubrieken/onderwerpen? Welke?
Heeft u een voorstel voor één of
meerdere nieuwe rubrieken?

J/N

Heeft u nog opmerkingen, vragen,
adviezen, etcetera t.a.v ’t Gorsje?
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J/N

10 = zeer goed
…….
…….
……..
…….
…….
…….
…….
…….
…….

