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Bestuur Wsv De Gors
Voorzitter:

Mirjam Haenraets

Tel.06-53855692
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Hallo Gorsenaren,
Een lichte schommeling, gevolgd door een zacht motorgeronk van een
passerende boot… ik hoef jullie niet te vertellen hoe ontspannend het is
om na een dag varen, te overnachten op het water.
Op het moment dat ik dit schrijf, ben ik niet op onze eigen boot, maar ben
ik samen met Marco in Engeland, in het plaatsje Anderton om precies te
zijn en hebben we er 2 weken narrowboat opzitten. Voor degene die niet
bekend zijn met dit type boot: dit is een lange (de onze is 55 ft = 16.5
meter) en smalle (standaard maat is 7 ft = 2.1 meter) boot die vroeger als
trekschuit op de Engelse kanalen werd gebruikt. Dit type boot is inmiddels
gemotoriseerd en gemoderniseerd en van alle gemakken voorzien en
wordt door heel het land verhuurd. Dit is de 5e keer dat we zo’n boot
gehuurd hebben, maar de laatste keer was zo’n 10 jaar terug, ver voor de
aanschaf van onze eigen ‘Cruisy Floozy’.
Ditmaal hadden we besloten om o.a. het Llangollen kanaal in Noord Wales
te bevaren. Op dit kanaal bevinden zich 2 historische aquaducten,
waarvan de grootste zo’n 40 meter hoog is. Een schitterende route
waarbij ik weer genoeg mogelijkheden had om foto’s te maken. Het was
ook een redelijk relaxte route, omdat we ‘maar’ 116 sluizen handmatig
hoefden te bedienen.
Tenslotte hebben we de Anderton bootlift gedaan – gisteren in deze
historische bootlift zo’n 15 meter naar beneden van het Trent & Mersey
kanaal naar de rivier de Weaver en vanmiddag weer omhoog. Zeer
spectaculair! Voor ons beiden was dit een eerste ervaring met een
bootlift.
Tja, en inmiddels is het eind september en is de zomer alweer voorbij. Een
zomer die helaas geen geweldig zomerweer met zich meebracht, maar dit
mocht de pret niet drukken op onze haven. Er was weer een leuke
Openingstocht, (waarover meer in dit Gorsje) en ook hebben we genoten
van een gezellige Havendag. De kinderen hebben met veel plezier kunnen
tobbedansen en ook een aantal mannen liet zich onder groot vermaak in
overlevingspakken de helling afglijden. Ondanks het tegenvallende weer
vond een groot aantal passanten de weg naar onze haven waar ze
verwelkomd werden door de enthousiaste zomerhavenmeesters.
Opnieuw regende het complimenten over de keurige staat van het
sanitair, de mooie groene uitstraling en de gezellige sfeer op onze haven,
iets wat ik natuurlijk alleen maar kan onderschrijven.
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Voor de komende maanden staan er ook flink wat activiteiten op de haven
gepland, te weten het baggeren van de grote haven en het renoveren van
de T-steiger. Als dit Gorsje uitkomt, zijn jullie inmiddels in de bijzondere
Algemene Ledenvergadering hierover bijgepraat. Door deze activiteiten
gaan de boten dit jaar eerder op de wal. Hierdoor hebben jullie dus een
paar weken extra om te klussen en hopelijk zal dit kunnen gebeuren met
prachtig herfstweer.
Beste mensen, ik wens jullie een mooie herfst en winter toe waarbij we
met elkaar weer kunnen klussen, kletsen en klaverjassen op de haven.
Met vriendelijke groet,
jullie voorzitter Mirjam
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Gorsonalia
- Op 31 maart overleed Teunie de Graaf-van Dijk. Zij draaide samen met
Jan jarenlang mee in de bar en was bij veel activiteiten op de haven
betrokken. Zij is ruim 25 jaar (gezins)lid van de Gors geweest.
- Op 25 april overleed ons lid Jan Vermeulen. Jan had sinds een jaar of 8
een visbootje in de kleine haven liggen. Hij was iedere zondag aanwezig bij
het schipperskwartier en was een verwoed klaverjasser.
- Op 29 april overleed John Slob. John was al vanaf 1995 (gezins)lid van de
Gors en is ook een aantal jaren bestuurslid geweest. Hij heeft heel actief
deelgenomen aan de activiteiten commissie en de barbezetting.
- Op 7 augustus overleed ons lid Jan Morellissen. Jan was 30 jaar lid van de
vereniging en lag met een visboot in de kleine haven.
Sinds het voorjaar 2015 zijn weer een aantal nieuwe leden bij de Gors
ingeschreven:

Het lidmaatschap van de volgende leden werd beëindigd:
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Kaartmiddag
Langzaam worden de dagen kouder en wordt het eerder donker, dat
betekent dat de klaverjascompetitie weer gaat beginnen. Iedere zondag
wordt er weer gezellig gekaart om 15:00 onder het genot van een hapje en
een drankje. De eerste klaverjassenmiddag was 27 september. Het was
weer een gezellig weerzien van oude en nieuwe gezichten. Nieuwe
gezichten hoor ik u denken? Jazeker, afgelopen zomer lagen Jopie en Piet
in onze haven als gast, toen zij hoorden van de klaverjassen waren zij gelijk
enthousiast. Ook werd op de eerste kaartdag nog gevierd dat Arie de Bruin
jarig was geweest. De klaverjascommissie had bitterballen gebakken om
dit te vieren en Arie zelf gaf een rondje. Rikus van der Laan kwam als
winnaar uit de bus op de eerste dag met een mooie score van boven de
5000. De Tweede kaartmiddag was een uitzonderlijk drukke en gezellig
dag. Er waren 20 deelnemers deze dag, 5 tafels dus! Het was een middag
van hoge pieken en diepe dalen qua scores. Fred van de Post ging met de
poedelprijs naar huis, hiermee was hij erg tevreden. Dit leverde hem
namelijk een kookboek op, die hij gaf aan Nel. Jelle Berendsen won de
tweede kaartdag met een score van 5368. Zelf vind ik dat we twee zeer
geslaagde en gezellige middagen hebben gehad. Ik weet zeker dat we dit
de rest van het seizoen gaan vasthouden en nog vele gezellige zondagen
tegemoet gaan.
Hopelijk tot Zondag!
De Kaartcommissie
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Uit het logboek van de havenmeesters 2015 (deel 1)
•
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Een lid wilde met zijn bus zijn bootje te water laten via de
trailerhelling. Hij reed een beetje te ver door zodat hij met zijn
kontje in het water kwam. Omdat de bus er niet meer uit kon
komen, heeft de havenmeester met zijn eigen bus de combinatie
eruit getrokken.
De havenmeester is een van de telefoons kwijt. Alle plekken
afgezocht maar niets gevonden. De telefoon was ook niet te
bellen omdat hij “in gesprek” was. Uiteindelijk heeft de
havenmeester de modem losgekoppeld en aangekoppeld om
“intern” te kunnen bellen. De havenmeester voelde zijn stoel
trillen! De telefoon bleek tussen de zitting en de rugleuning
gegleden te zijn!
Een passant had zijn liggeld betaald. Na enige tijd kwam hij terug
om te vragen of de havenmeester zich niet te kort gedaan had!
Het liggeld was erg weinig. De passant was andere prijzen gewend.
Regelmatig heeft de haven zonder stroom gezeten omdat de
aardlekschakelaar er uit klapte als een bepaalde gast stroom
pakte.
De schipper van een schip van 19 meter aan de Rietboulevard
komt bij de havenmeester vertellen dat hij geen stroom meer
heeft. De 16 Amp zekering was er uit! “Ja” zegt de passant “de
vrouwen hebben daar geen gevoel voor. De magnetron aan, maar
ook de vaatwasser en de dekstoelverwarming!”.
Een gast op nummer 29 krijgt bezoek van zijn zoon, een
motoragent. Deze rijdt met zijn motor over de betonpaden
gewoon naar de Lingeboulevard om zijn vader te bezoeken! De
mond van de voorzitter viel open van verbazing bij het zien van dit
tafereel. Hoezo verboden te fietsen op de haven?
Op een mooie dag lagen er drie boten met panne aan de laad- en
lossteiger. Nummer 1 had startproblemen, nummer twee had
problemen met de koeling en nummer 3 had veel gasolie en water
onder in de boot.
Op een zonnige zondag met veel dagjesmensen op de fiets op de
dijk, kwamen er vier fietsgasten doodgemoederd de stoep
afgefietst. Ze fietsten rustig naar de picknicktafel bij ’t Gemak. De
dienstdoende havenmeester heeft hen verwezen naar het bankje
bij het pontje Spijk.
Even na 19.00 ur komt er een ambulancebroeder vragen of de
poort open mag. De ambulance is gebeld door een schipper van
een boot die in de bocht ligt. Er is een patient aan boord met
waarschijnlijk hartklachten. Als de boot is afgemeerd bij de laaden losplaats wordt de patient meegenomen naar het ziekenhuis.
De achtergebleven passagier met hond wordt een kopje koffie
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aangeboden voor de schrik. Na één kopje vertrekt hij naar boord
om de afwas te doen. Als enige tijd later de patient met zijn twee
begeleiders terugkomt met de taxi worden de trossen zonder iets
te zeggen losgemaakt en vertrekt het viertal weer richting de
bocht. De havenmeesters hebben tevergeefs gewacht op een
bedankje in de vorm van een bloemetje of doos gebak J
Toen de havenmeester tegen 17.00 uur een inspectierondje
maakte, bleek de Dudok uit Gorinchem afgemeerd te zijn aan de
Rietboulevard. De twee kapiteins, keurig in kapiteinsuniform,
hadden zich niet gemeld bij de havenmeester. De een dacht dat
dit niet nodig was en de ander vertelde dat ze de boot hadden
afgemeerd omdat de motor te veel lawaai maakte. Er was een
vergadering aan boord en de mensen konden elkaar niet verstaan.
De kapiteins is te verstaan gegeven dat ze met een half uur
moesten vertrekken en om een andere plek te zoeken.
Er komen vele interessante en internationale gasten. Een Deense
gast komt met een bootje van 7 meter vanuit Roskilde in
Denemarken. Via de Oostzee is hij naar Delfzijl gevaren samen
met zijn zoon. Daar is zijn vrouw aan boord gekomen. Ze zijn 4
weken door Nederland gevaren.
Een Poolse meneer wil graag lid worden om een roeiboot in de
haven neer te kunnen leggen.
Een Duitse boot heeft de internationale betrekking tussen
Nederland en Duistland verstoord. Zonder toestemming meerde
de Duitser af aan de Rietboulevard. De dienstdoende
havenmeester heeft de protesterende Duitse booteigenaar na een
uur weggestuurd.
Op een maandag kwam een bijzonder vaartuig aanvaren: een
zelfgebouwde catamaran van 6 bij 4 meter. Tussenin een grote
tent. De motor was een buitenboordmotor van 9 Pk! De mensen
waren 5 weken geleden vertrokken vanaf de Oostzee, de plaats
Wismar. Enverder via de noordelijke Duitse kanalen en het
Mittellandkanaal. Bij Wesel waren ze de Rijn op gevaren naar
Arkel. Het plan was om via België en Frankrijk en via de Moesel
weer terug te varen naar huis. Een reis van ongeveer een half jaar.
Op een dinsdag kwam er een ongeveer 60-jarige Duitser met een
loopkruk aangevaren in een rubber bootje van 4 meter lang. Hij
zat op een stoel achterin en alle bagage voorin onder een zeiltje.
Deze man zette zijn tentje op de wal om in te slapen. Hij was
verwonderd dat het hier zo goedkoop was. De Duitser liet een bon
zien van een jachthaven in de Loosdrechtse Plassen van € 19 per
nacht!
Een Duitser, een Engelsman en een Hollander willen graag een
tentje opzetten om in te slapen. Ze krijgen toestemming van de
havenmeester. Ze hadden goed geslapen en geen last gehad van
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de kou en regen. Wel hadden ze veel last gehad van het lawaai
van de ganzen.
Door de harde wind verwaaide een passant in de haven en raakte
met zijn davids de davids van een andere boot. De booteigenaren
hebben met elkaar de schade geregeld.
Op een gegeven ochtend dreef er een bootje op de Linge. Met de
havenmeesterboot heeft de havenmeester zich over het bootje
ontfermd en het een ligplaats in de haven gegeven. De politie en
het Waterschap zijn van dit feit op de hoogte gebracht. Na een
dag heeft de politie de eigenaar getraceerd.
Er bleken twee hellinggebruikers wel een sleutel van de poort te
hebben zonder dat zij lid waren?! Ze waren niet van zins om het
hellingtarief van € 12,50 te betalen.
4 bootjes met een buitenboordmotor die allemaal een
winterbeurt gehad hadden, lagen tegelijk stil. De monteur heeft
een dagtaak gehad.
De havenmeester ziet dat er een politiebus op de haven staat. Hij
belt naar de meldkamer. Hier weet men van niets. Later werd er
gebeld door de politie dat het om een aanhouding ging van een
vader die met een klein kind naast zich in de auto reed. De
politieagenten hebben hen gevolgd en op het haventerrein een
reprimande gegeven.
Deze zomer zijn er zonweringen over het hele terras aangebracht.
Het staat gedistingeerd en maakt het Baken nog mooier dan het al
was.
De havenmeesters Erik en Gerard maken gebruik van motto’s
tijdens hun havenmeesterschap: Gezelligheid kent geen tijd! Maar
ook: Als ik gemekker wil horen, koop ik wel een geit!!
En deze: In elke relatie komt wel eens ruzie voor. Waarom
vrouwen dat doen weet niemand.
Wist u dat er gasten zijn die van de havenmeester geen
roomservice maar “WC service” leveren?
Zelfs een gast heeft een stukje in het logboek geschreven. “Het
verblijf op jullie haven is TOP! Sanitair, hygiëne en locatie is echt
Genieten met een hoofdletter”.
Ook komen er wel eens klachten binnen: “De douche werkt niet
volgens mijn vrouw. Oh sorry, ze was vergeten de kraan open te
draaien”.
En: “Ik heb gereserveerd voor de Lingeboulevard en nu moet ik bij
’t Gemak liggen. We hebben altijd aan de Lingeboulevard
gelegen”.
Op mooie dagen lagen soms de nieuwe gasten in de rij te wachten
totdat de gasten van de dag daarvoor vertrokken waren. De haven
was verschillende keren stampvol en moest er gestapeld worden.
Er wordt dan gesproken over een gekkenhuis.
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De Groene Gors

Bericht van de commissaris Groen.
“Als je als watersportvereniging een
commissaris Groen hebt, moet je wel
veel groen in je haven hebben”, zei laatst
iemand tegen me. En ja, eigenlijk is dat
ook best zo. We hebben een prachtige
haven, met uitstekende voorzieningen.
Een haven waar het voor leden en gasten
goed toeven is. Waar ‘buiten’ ook als
‘buiten’ voelt. En dat komt zeker ook
door de hoeveelheid groen die we
hebben.
De mooie stukken gras, de bomen en
struiken. Kijkt u de volgende keer dat u
naar de Gors rijdt ook maar eens met
andere ogen naar die haven: hoe strak de
grasmat er bijligt, en hoe weinig onkruid
u ziet. Daar ben ik trots op. U ook?
Een haven op deze manier bijhouden lukt alleen dankzij de leden! De
maaiers van het gras, de voormannen en werkers op zaterdagochtend, de
vele vrijwilligers die zich het hele jaar door inzetten en de niet te vergeten
de havenmeesters.
Deze zomer hebben we verschillende zomerstormen gehad. En het zijn
dan de havenmeesters die de afgewaaide takken direct opruimen en zo de
gevolgen van de storm voor het aanzien van de haven tot een minimum
beperken.
Maar ook een aanval van enorme wespen deze zomer werd door de
havenmeesters opgemerkt. Deze wespen, zogenaamde ‘Hoornaars’
hadden een nest gemaakt in een holle boom bij de botenhelling. Door
alert optreden en het tijdig waarschuwen van de bestrijdingsdienst werd
voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstonden.
Ziet u iets wat u onder de aandacht van de commissaris Groen wilt
brengen, bel of mail mij gerust, of geef het even door aan de
havenmeester.
Dit najaar zullen er weer de nodige snoeiwerkzaamheden plaats vinden en
zullen de wilgen weer flink geknot worden. Om na de ”winterstop’’ van de
bomen en de planten, in de lente weer een fris groene haven te hebben!
Luuk van Sluis
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Het Winterwerk!
In een, druk bezochte, extra ledenvergadering op 8 oktober werd besloten
de T-steiger deze winter volledig te gaan renoveren. De aanleiding
hiervoor werd in deze vergadering uitvoerig toegelicht. Ook werd een
presentatie van de baggeractiviteiten, die binnenkort gaan starten
gegeven.
Het Baggeren:
In de ALV van maart 2015 werd aan het bestuur mandaat verleend voor de
uitvoering van het baggerwerk in de grote haven. Er zijn een drietal
aanleidingen, dat er nu wordt gebaggerd:
1 Omdat de hele Linge wordt gebaggerd is er nu dichtbij in
Heukelum een stortplaats beschikbaar. De Koornwaard zal worden
ingericht als natuurgebied en in 2016 weer volledig worden
afgesloten.
2 Er is in de haven een kleine hoeveelheid slib en door het baggeren
zal de diepte in het vaardeel toenemen naar minimaal 2,5 meter.
De groei van waterplaten zal waarschijnlijk verminderen.
3 In de toekomst zal de specie veel verder moeten worden
getransporteerd en ook het uitgevoerde bodemonderzoek is maar
3 jaar geldig. Door nu te baggeren zijn we er weer zeker 40 jaar
vanaf.

Bij de verdere uitwerking van de plannen is een prijs gevraagd bij een
viertal aannemers en toestemming verleend door het waterschap om ca.
2000 m3 specie af te voeren naar de stortplaats “de Koornwaard”.
Laagste inschrijver is de fa. Baas uit Nieuwland. Deze gaat het werk begin
november, binnen een periode van maximaal 3 weken, uitvoeren. De
kosten voor het baggeren transport naar Heukelum , de stortkosten en het
uitgevoerde grondonderzoek zullen totaal ca. € 30.000 tot
€ 35.000 gaan bedragen.
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Inmiddels zijn de 65+ers gestart met de voorbereiding van de
werkzaamhedn. Deze bestaan vooral uit het ruimte maken in de haven om
straks met het kraanschip te kunnen manoeuvreren. Daarvoor worden
langs de dijkzijde 4 vingers verwijderd en zal de volledige T-steiger worden
gedemonteerd.
Het kraanschip zal starten bij de watersteiger, in de beun kan ca. 150 m2
specie worden geladen. Is het schip vol, dan gaat het naar Heukelum om
weer te lossen.
Het baggergebied
staat op het
overzichtkaartje
globaal aangegeven.
Alleen het centrum van
de haven komt dus op
de diepte van min. 2,5
meter

Er wordt dan, waar nodig, ook nog wat specie tussen de vingers
weggehaald. Uiteraard is de aannemer verzekerd tegen directe schade
door de uitvoering van het werk, maar beter voorkomen dan genezen!
Wij gaan dan ook de schepen tijdens het baggeren zoveel mogelijk uit de
haven verwijderen. Waar mogelijk zullen de schepen worden gestapeld en
dubbel aan de Rietboulevard worden gemeerd. Van het waterschap werd
ook toestemming verleend om tijdelijk schepen aan de stalen damwand
bij de Linge boulevard af te meren. Het verhalen van de schepen zal
telkens in goed overleg met de eigenaar worden uitgevoerd.
Vanaf ca. 20 november zullen de 65+ers weer gaan starten met het
terugplaatsen van de vingers aan de dijkzijde en in december zal ook de Tsteiger weer worden gemonteerd. Een forse maar vooral ook leuke klus
voor deze gouden ploeg. Ze hebben er al zin in!
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Renovatie T-steiger:
Tijdens de vergadering werd uitgebreid toegelicht waarom de T-steiger
moet worden gerenoveerd en welke alternatieven er zijn bekeken.
In de begroting 2015 werd al een post opgenomen om dit jaar het houten
loopdek van de T-steiger te gaan vervangen door kunststof roosters.
Belangrijkste voordelen daarvan zijn, dat er minder onderhoud nodig is,
omdat het hardhout ieder jaar 2 maal moet worden schoongespoten.
Verder trekken de planken krom waardoor er nogal wat geluid is bij het
belopen.

Omdat de T-steiger dit jaar, door het
baggerwerk, toch voor een groot deel uit
de haven moet, wilden we dat
combineren met het periodieke (iedere 8
jaar) onderhoud van de drijvers. Omdat
het telkens terug kerende verven, maar
vooral ook het kaal maken van de drijvers
voor de werkers (lees 65+ploeg) ieder jaar
weer een enorme belasting vormt en het
bovendien erg vies en ongezond werk is,
willen we dat voor de toekomst
minimaliseren.
Verder blijkt de laatste jaren dat het aantal dagbootjes op onze wachtlijst
toeneemt en dat het aantal grotere kajuitjachten juist iets afneemt. Door
de T-steiger iets aan te passen kunnen we op deze trend inspringen.
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Bij de uitwerking van de renovatieplannen werden een drietal
mogelijkheden onderzocht:
1. Alleen het houten loopdek vervangen door kunststof roosters, de
drijvers zelf kaal maken en verven.
2. T-steiger volledig renoveren:
a. Alle drijvers laten stralen en in een epoxy verf laten
spuiten
b. De hoofddrijvers volledig volspuiten met een PU schuim
zodat ze altijd blijven drijven.
c. Het loopdek van de hoofddrijvers en de vingers voorzien
van kunststof roosters
3. De oude steiger afvoeren en een hele nieuwe professionele
steiger aanschaffen

Bij verschillende leveranciers werden prijzen opgevraagd voor het coaten,
vol schuimen en voor de kunststof roosters. Uiteindelijk kwamen daaruit
de volgende totaal kosten en manuren door de 65+ers. Door de bij de
vergadering aanwezige leden werd unaniem gekozen voor de oplossing
om de T-steiger dit jaar volledig te renoveren
De werkzaamheden zullen in januari worden afgerond. De haven zal er
zeker fraaier door worden maar, nog belangrijker is, dat we aan deze
steiger naar verwachting zo’n 25 jaar geen onderhoud meer hebben.

Piet Giethoorn
Havencommissaris
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Oooh nee hé!!
Het was op een dinsdagmiddag....

De nacht ervoor heftig onweer slagregens enzovoorts.

Ik denk, laat ik nog maar even snel bij onze boot langsgaan na mijn werk
om te checken of alles goed zit...
Want er kwam opnieuw onweer aan en volgens de media met code rood.
Alles was oké, ik stap de boot af en PLONS!,
Hé was dat nou een snoek ?...Nee dus, mijn autosleutels tussen de boot
en de steiger!!
Wel gloeiende!...aan de bootsleutels zit keurig een drijvertje, voor onze
mobieltjes aan boord ook een drijvende hoes en de autosleutels natuurlijk
nada..
Wat nu?! Eerst maar geschuild en mijn reservesleutels laten brengen en
dan thuis een plan verzinnen.
Gewapend met een flink verlengd schepnet en goede hoop maar weer
terug.
Peter en Gert spraken mij aan of ik ging vissen; haha ja naar mijn
autosleutels!
“Ooooh”, zeiden ze, “efkes de magneet pakken!”
Zo gezegd zo gedaan en na een minuut of 5 kundig hengelen van Gert,
hingen ze eraan!!!
Ongelooflijk en dat op die diepte! Behulpzaamheid ten top!
Mannen bedankt!
Admar Verschoor
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schoonmaakrooster 't Gemak 2016 1ste halfjaar -2
gemak
11-apr
maandag
19.00-21.30

VOORL
S.
J. de
A.
I.
C.

NAAM
VOORNAAM
Bakker
Sjoerd
Gier jr.
Jan
Veen
Antoin
Biezeveld-v. Houwelingen
Ingrid
Slob
Cees

12-apr
dinsdag
19.00-21.30

H.W.
A.R.
R.
A.H.

Clements
Dietz
Riezebos
Zwart

Wim
Riley
Ronald
Anneke

0418-582116
0183-565672
0183-640628

18-apr

E.J.
J.

Borggreve
Walhain

Eric
Hans

0183-637466
0183-636769

06-52630958
06-53316732

25-apr

A.
N.

Prins
Alles

Arie
Niels

0183-565700

06-81370195
06-45364743

2-mei

W.A.
M.

Besems
Brandwijk

Ad
Marchel

0183-562930

9-mei

L.
M.T.

Stevens
Dobbelaar

Lars
Maarten

0183-565302
0183-561514

06-20674538
06-24874058

17-mei
dinsdag

S.
F.
F.

Bakker-Buizer
Dijkman
Folmer

Sonja
Ferry
Frank

0183-620122
0183-626415

06-25062633
06-27098530
06-52064328

23-mei

J. van
S.J.

Esch
Genderen

Jan
Sil-Jan

0183-769061
0183-561013

06-10464197
06-20254544

30-mei

G. den
G.C. den

Hertog
Hartog

Gido
Gijsbert

0183-622077

6-jun

K.W. van Bruggen
W.J.
Huizer

Kees Wouter
Willem

06-10822151
0183-561859

13-jun

C.
P. de

Dalebout
Jong

Cees
Piet

0183-565753

20-jun

E.H.
A.

Sassenburg
Kleijn

Emile
Amel

0345-849069
0183-660236

27-jun

A.J.
J.W.

Heijkoop
Koning

Arie
Jouke

0183-563274
0183-648674

reserve
reserve
reserve
reserve

J.
W.K.
J.D.
M.

Bakker
Bezemer
Meisner
Hekman

Jan
Willem

0183-563070
0183-354770
0183-621096
0183-563237

Melvin

TELEFOON
0183-567060
0183-564898
0186-610663
0183-582947

mobiel nr.
06-13623337
06-23365084
06-20392337
06-42955631
06-22331055
06-29554060
06-12079590

06-57994004

06-43428510
06-23860346
06-53257087

06-83216124
06-54254989
06-53864613
06-12128364
06-83553132
06-51095109

U wordt voor het schoonmaken verwacht om 19.00 tot ca. 20.30 uur (tenzij bij datum ander staat aangegeven)
Bent u verhinderd ruil dan zelf met iemand die op een latere datum is ingeroosterd (liever niet met de reserve's)
Informeer de havenmeester (0183-564036) over een ruil/vervanging
De reserve's kunnen zo nodig door de havenmeester worden opgeroepen

schoonmaakrooster 't Baken 2016 (versie oktober -2)
baken

VOORL

voornaam

TELEFOON

mobiel nr.

11-jan

A.J. van
Driel
T.J.N. . van denHeuvel
H.W. van
Aarssen

Henri
Hans
Herman

0183-563089
0183-562301
0183-561145

06-23172215
06-13877956
06-10927100

25-jan

J.
W.K.

Bakker
Bezemer

Jan
Willem

0183-563070
0183-354770

06-83553132
06-51095109

8-feb

G.H.J.
R. van der

Bel
Veer

Griedo
Ronald

0183-561301

22-feb

C.
R.

Slob
Sommeling

Cees
Ron

0183-582947
0183-510122

06-53147066

7-mrt

R.
R.E.P.

Riezebos
Jager

Ronald
Roy

0183-640628
0183-616066

06-29554060
06-53160158

21-mrt

J.H.W. v/d
R.

Put
Hania

John
Ronald

0183-563949

06-52014034
06-51401288

4-apr

R.W.E.T.
A.W.

Koster
Smit

Rob
Wim

18-apr
M. ter
maandag J.D.L. van
19.00-21.30 J.A.C de
J.C. van der
R.
M.C.A. van

Rele
Willigen
Jong
Leeden
Spoel
Boekel

Marco
Jack
Johan
Jacco
Ruud
Eric

0183-510435
0183-563064
06-54360749
0183-567300

06-29498589
06-51828130

19-apr
E. van
dinsdag H.J.
19.00-21.30 R.
L.
W.J.
J.T.

Deventer
Visser
Hoogewoning
Roodhuizen
Vonk
Beer

Erik
Hendrik Jan
Ron
Lion
Wim
Jurgen

0183-353945
0183-624255
0183-564027

06-23766965
06-24416440
06-20654084
06-12129020

0183-635242
0183-617474

P.J. van
P. 't

Strien
Lam

Nellie
Pel

0183-561387
0183-352563

17-mei
dinsdag

P.
A.W.
J.J. van der

Westerink
Blitterswijk
Hek

Piet
Bert
Jacobus

0183-633281

30-mei

A.
C.C.B. van

Veen
Hees

Antoin
Cees

0183-564898

06-20392337
06-20077907

13-jun

O.M.
G.C. den

Barendregt
Hartog

Mickey
Gijsbert

0183-567482

06-55726303
06-43428510

27-jun

M.R. van de
W. van

Beek
Willigen

Menno
Wim

0183-850946
0183-623131

06-28566739
06-53797167

11-jul

G. den
C.

Hertog
Dalebout

Gido
Cees

0183-622077

25-jul

I.
K.R.

Biezeveld-v. Houwelingen
Ingrid
Verduin
Kevin

0186-610663
0183-564061

06-42955631
06-57559277

8-aug

P.
H.J. de

Golverdingen
Jong

Pauline
Henk

0183-561659

06-51351185
06-52674783

P.J.A
A.H.

Gijzen
Zwart

Peter
Anneke

2-mei

22-aug

NAAM

06-20394736

06-34180643
0184-617903

06-10965130
06-22662805
06-51207284

06-10579339
06-51724794

06-20535566
06-53968078

06-83216124

0183-562663
06-12079590

schoonmaakrooster 't Baken 2016 (versie oktober -2)
baken

VOORL

voornaam

TELEFOON

mobiel nr.

5-sep
11-jan

S.
Rink
A.J. van
Driel
E.
van .der
T.J.N.
van denHorst
Heuvel
H.W. van
Aarssen
N.N.
Arnold
M.
Roos
J.
Bakker

Steven
Henri
Eric
Hans
Herman
Niels
Menno
Jan

0183-564568
0183-563089
0183-564524
0183-562301
0183-561145
0183-561148
0183-629429
0183-563070

06-23172215
06-13877956
06-10927100
06-48498106

W.K.
A.J.
N.J.
G.H.J.

Bezemer
Heijkoop
Zegwaart
Bel

Willem
Arie

0183-354770
0183-563274

R. van der
W.
W.G.
C.

Veer
Kreeft
Blom
Slob

Griedo
Ronald
Wesley
Wim
Cees

06-83553132
06-51095109
06-21540620
06-20394736

0183-561301
0183-564020
0183-631266
0183-582947

06-83341198
06-11382128

R.
E.
L.
R.

Sommeling
Dijkman
Winkel
Riezebos

Ron
Eduard
Lorenz
Ronald

0183-510122
0183-562515
0183-637665
0183-640628

06-53147066
06-53494033
06-20062442
06-29554060

R.E.P.de
C.M.
M.
J.H.W. v/d

Jager
Bont
Kristalijn
Put

Roy
Christ
Michael
John

0183-616066
0183-565206
0183-565072
0183-563949

R.
A.T.
T.T.
R.W.E.T.
A.W.
P.
de
M. ter

Hania
Middelkoop
Oskam
Koster
Smit
Jong
Roks
Rele

Ronald
Martin
Theo
Rob

0183-631868

06-53160158
06-24544344
06-18159795
06-52014034
06-51401288
06-12846128
06–18563461
06-34180643

Smulders
Willigen
Wijk
Jong
Leeden
Bakker-Buizer
Spoel
Bruggen
Boekel
Wal

Jan
Jack
Jos
Johan
Jacco
Sonja
Ruud Wouter
Kees
Eric
Eelco

25-jan
19-sep
8-feb
3-okt
22-feb
17-okt
7-mrt
31-okt
21-mrt
14-nov
4-apr
28-nov

18-apr
12-dec
J.C.
maandag
J.D.L. van
19.00-21.30 A.J.
J.A.Cvan
de
J.C. van der
reserve
S.
R. van
reserve
K.W.
M.C.A.
van
reserve
E.
van der

NAAM

Wim
Piet
Michel
Marco

0184-617903
0183-565753
0183-624161
0183-510435
0183-563064
0183-840027
06-54360749
0183-567300
0183-620122
06-10822151

06-14410129
06-29498589
06-42265111
06-51828130
06-12826664

06-10965130
06-25062633
06-22662805
06-23860346
06-51207284
06-54922809

reserve
E.J.
Borggreve
Eric
0183-637466
06-52630958
19-apr
E. van
Deventer
Erik
0183-353945
06-23766965
Hendrik Jan
0183-624255
06-24416440
dinsdag H.J.
Visser
19.00-21.30 R.
Hoogewoning
Ron
0183-564027
06-20654084
U wordt voor hetL.schoonmaken verwacht
om 19.00 tot ca.
20.30 uur (tenzij bij datum ander staat06-12129020
aangegeven)
Roodhuizen
Lion
W.J.
Vonk
Wimdatum is ingeroosterd
0183-635242
Bent u verhinderd
ruil dan zelf met
iemand die op een latere
(liever niet met de reserve's)
J.T.
Beer
Jurgen
0183-617474
06-10579339
Informeer de havenmeester
(0183-564036)
over een ruil/vervanging
De reserve's
zo nodig door
de havenmeester worden
opgeroepen 0183-561387
2-mei kunnen
P.J. van
Strien
Nellie

06-51724794

P. 't

Lam

Pel

0183-352563

17-mei
dinsdag

P.
A.W.
J.J. van der

Westerink
Blitterswijk
Hek

Piet
Bert
Jacobus

0183-633281

30-mei

A.
C.C.B. van

Veen
Hees

Antoin
Cees

0183-564898

06-20392337
06-20077907

13-jun

O.M.
G.C. den

Barendregt
Hartog

Mickey
Gijsbert

0183-567482

06-55726303
06-43428510

27-jun

M.R. van de
W. van

Beek
Willigen

Menno
Wim

0183-850946
0183-623131

06-28566739
06-53797167

11-jul

G. den
C.

Hertog
Dalebout

Gido
Cees

0183-622077

25-jul

I.
K.R.

Biezeveld-v. Houwelingen
Ingrid
Verduin
Kevin

0186-610663
0183-564061

06-42955631
06-57559277

8-aug

P.
H.J. de

Golverdingen
Jong

Pauline
Henk

0183-561659

06-51351185
06-52674783

P.J.A
A.H.

Gijzen
Zwart

Peter
Anneke

22-aug

06-20535566
06-53968078

06-83216124

0183-562663
06-12079590

groenrooster 2016 (versie oktober-2)

groen

voorletter naam

voornaam

telefoon

mobiel nr.

16-jan

R.
S.
N.N.
J.T.

Sommeling
Bakker
Arnold
Beer

Ron
Sjoerd
Niels
Jurgen

0183-510122
0183-567060
0183-561148
0183-617474

06-53147066
06-13623337
06-48498106
06-10579339

13-feb

P. 't
J.
D. de
M.D.C.

Lam
Walhain
Beer
Jansen

Pel
Hans
Dylan
Maarten

0183-352563
0183-636769
0183-564143
0183-561934

06-53316732
06-57786757
06-43569205

J. de
W.A.
F.
C.M. de

Gier jr.
Besems
Folmer
Bont

Jan
Ad
Frank
Christ

J.W.
R.
T.T.
H.W.

Koning
Hania
Oskam
Clements

Jouke
Ronald
Theo
Wim

12-mrt

9-apr

7-mei

06-23365084
0183-562930
0183-565206
0183-648674
0183-631868
0418-582116

J.D.
Meisner
M.
Roos
H.J. de
Jong
M.C.A. vanBoekel

Menno
Henk
Eric

M.
F.
A.R.
S.J.

Hekman
Dijkman
Dietz
Genderen

Melvin
Ferry
Riley
Sil-Jan

0183-563237
0183-626415
0183-565672
0183-561013

9-jul

H. de
A.
L.
L.

Joode
Prins
Roodhuizen
Winkel

Herman
Arie
Lion
Lorenz

040-2543324

27-aug

G.J.
D.
A.
E.H.

Kwint
Hogendoorn
Klaassen
Sassenburg

Gert
Dennis
Toon
Emile

11-jun

0183-621096
0183-629429
0183-561659

0183-637665

06-52064328
06-24544344
06-12128364
06-51401288
06–18563461
06-22331055

06-52674783
06-51207284
06-27098530

voorman
Jansen
0183-561934
06-29324168

Stephan

Nieuwpoort
0183-561252
06-25441307

Guido van

Koning
0183-351573
06-22013248

Mari de

Aalberts
0183-562760
06-27555901

Jan

van Sluis
0183-627414
06-53313548

Luuk

Jansen
0183-561934
06-29324168

Stephan

Koning
0183-351573

Mari de

Nieuwpoort
0183-561252
06-25441307

Guido van

06-20254544
06-21524904
06-81370195
06-12129020
06-20062442

0183-648176
0183-560574
0345-849069

06-28269372
06-25018100
06-54254989

17-sep

T.J.N. . vanHeuvel
den
L.A.
Stigter
A.
Iperen
A.
Kleijn

Hans
Laurens
Arie
Amel

0183-562301
0183-511634
0183-564235
0183-660236

06-13877956
06-22867432
06-53166996
06-53864613

Aalberts
0183-562760
06-27555901

Jan

15-okt

C.
R.E.P.
J.A. van
H.W. van

Rijnberg
Jager
Lent
Aarssen

Cees
Roy
Hans
Herman

030-2010394
0183-616066
0183-563184
0183-561145

06-1830 4978
06-53160158
06-21245792
06-10927100

Jansen
0183-561934
06-29324168

Stephan

12-nov

E.
K.
G.
A.M.

Bouman
Dekker
Duizer
Riek

Erik
Klaas
Lars
Ton

0183-562306
0183-565845

van Sluis
0183-627414
06-53313548

Luuk

M.T.
E.
L.
R. van der

Dobbelaar
Netten
Stevens
Meiden

Maarten
Edwin
Lars
Ricardo

0183-561514

Nieuwpoort
0183-561252
06-25441307

Guido van

10-dec

0183-512231

0183-565302
0183-567074

06-53496360
06-24110204
06-22529917
06-24874058
06-22484701
06-20674538
06-12240790

1. Er wordt gewerkt van 8.00 tot 12.00
2. Bent u verhinderd ruil dan met iemand en bel daarover met de voorman
3. Als de voorman of commissaris uw voice-mail inspreekt reageer daar dan op !!
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De 40ste Openingstocht
Beste Watersportvrienden,
Niet mee geweest met de openingstocht dit jaar, dan heb je dit gemist:
• Een overnachting in de binnenstad van Gorinchem;
• Een gezellige avond met gesponsorde drank en hapjes genuttigd in
een washok;
• Veel regen en wind, maar ook zon;
• Muziekvragen en weetjes over onze eigen haven;
• De pech bij Jan en Lena, maar daarna waren ze toch ’s avonds
weer enthousiast van de partij;
• Knus aanmeren in de gemeentehaven en puzzeltocht of terrasje in
Geertruidenberg;
• Lopend buffet in café d’n Berg met Karaoke (één van de
winnaars….. de Linquenda);
• Rondje darten met wisselend succes (meeste punten Ingrid
Biezeveld);
• Afsluitende spaghetti maaltijd met aansluitend prijsuitreiking;
• Winnaar werd Gert en Janny met crew en tweede Rob en Kim met
crew;
• En vooral veel gezelligheid en saamhorigheid!
De commissie had het door calamiteiten dit jaar wat zwaarder.
Dank allen voor jullie meedenken en flexibiliteit!
De 40ste OTC commissie

28

29

De 40ste Openingstocht
Wat een belevenis!

Daar hebben wij niet van die goede herinneringen aan…
We waren er helemaal klaar voor en hadden er erg veel zin in, maar helaas
die zaterdag voeren we door de Biesbosch, waar we een opdracht
moesten afhalen.
Aangezien we met meerdere schepen waren en er een flinke wind stond
(maar ook daar wij totaal onbekend zijn in de Biesbosch), zijn we op een
bepaalde plaats toch vast gelopen.
Na diverse pogingen van mijzelf, Gert en Peter om los te komen wat met
zich meebracht een verbrande impeller van de koelwater pomp en een
gesmolten waterlock moest er andere hulp komen.
Inmiddels had de organisatie dat ook keurig voor ons geregeld er kwam
een sleepboot uit Werkendam die ons zo los had en ons daarna naar
Werkendam heeft gesleept.
Toch hebben wij niets van de feestvreugde hoeven missen want de taxi
‘Gerard van Dijk’ kwam ons ophalen om ons zo snel mogelijk naar de rest
van het gezelschap te brengen.
Tegen het einde van de avond werden wij blij verrast; ze waren voor ons
met de pet rond gegaan om mee te dragen aan de sleepkosten die we
daar ook inderdaad van konden betalen.
De volgende morgen ja daar lagen we dan in Werkendam maar daar kwam
de Dappre Deern aan en Peter en Pleun boden spontaan aan om ons op
sleep te nemen naar Arkel.
Om een lang verhaal kort te houden het was erg spannend met behoorlijk
veel wind en twee sluizen en zoals ieder weet er zit geen rem op een boot
maar er mag gezegd worden dat Peter onze boot keurig netjes naar de
Gors heeft gebracht.
Daarom willen wij iedereen
nogmaals bedanken en zijn we
er van overtuigd dat in geval
van nood je er niet alleen voor
staat.
Jan en Lena
30

Even (opnieuw) voorstellen…
Het is zover; onze droomboot gevonden, een Rego Barkas genaamd
“Stuifzee”. Op 21 maart vertrokken wij vanuit Almere - Haven, met
windkracht 5 en veel regen, de haven uit. Aan boord zijn naast ons, de
vorige eigenaar Frans en onze vriend Nico. Na 9 uur gevaren te hebben
komen we in Arkel aan, warm verwelkomd door familie & vrienden.
Toen was de tijd aangebroken om de “Stuifzee” ons eigen te maken, na de
grote schoonmaak (viel overigens reuze mee) en de technische controle,
varen we dan uiteindelijk een paar keer heen en weer over de Linge.
Leuke oefentochten!
De eerste echte tocht is met de 40ste Openingstocht. Erg spannend, Hans
heel kalm en rustig en Mieke het tegenovergestelde, ondanks dat ging het
allemaal naar wens en was het reuze gezellig!
Terwijl we dit schrijven, liggen we aan “de Aakvlaai” in de Biesbosch. We
hebben net de warmste dagen van het jaar achter de rug. Tijdens het
lezen van het Gorsje, raken we geïnspireerd om ook eens een stukje te
schrijven. Het is namelijk zó, dat er leden zijn, die denken dat wij nieuw
zijn op de Gors. Maar dat is niet zo, we komen namelijk uit de kleine
haven, daar ligt ons vorige bootje de 100&30. We zijn dus naar de grote
haven vertrokken. Het is dus niet vreemd dat er mensen zijn, die ons niet
kennen. Wij zien zelf ook vele nieuwe gezichten die wij weer niet kennen.
Wij zijn vanaf 2006 lid en hopen nog lang lid te kunnen blijven bij deze
fantastische watersportvereniging met vele leuke leden.
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Vanuit de kombuis

Stamppot andijvie met puntpaprika

Bereidingstijd: 30 minuten

Benodigdheden voor 4 personen:
-

1,5 kg kruimige aardappelen
1 runderbouillontablet
1 struik andijvie
1 (magere) rookworsten
200 gram rundergehakt
1 rode puntpaprika
1 snufje zout
1 snufje peper
1 dl melk
1 bosuitje

Bereidingswijze van dit recept:
1. Schil de aardappelen, snijd ze in stukken en kook ze in water met
de bouillontablet in ca. 20 minuten gaar.
2. Was de andijvie en laat goed uitlekken. Verwijder de harde nerven
en snijd het blad in reepjes.
3. Wel de rookworst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Bak
in een koekenpan het gehakt rul. Bak de paprika even mee.
4. Breng het mengsel op smaak met zout en peper. Verwarm de
melk. Giet de aardappelen af, stamp ze fijn met de melk en meng
de andijvie, het gehaktmengsel en de bosui erdoor.
5. Snijd de rookworst in stukken. Schep de stamppot op de borden
en leg op ieder bord een paar stukken rookworst.

Eetsmakelijk!
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Belevenissen van een vrijwillig Havenmeester:
het echtpaar aan de Linge.
Geschreven door een redactielid van :Zeilvereniging “ de Onderlinge”
uit Zaandam.Overgenomen uit hun clublad.
Tijdens onze vakantie kwamen we bij watersportvereniging De Gors in
Arkel aan de Linge en kregen een mooie plek.
Toen we gingen betalen bleek dat in deze vereniging er vrijwillige
havenmeesters zijn die allen twee weken dienst doen. In ons geval waren
dat Jan en Lena Cardol.
Zij hadden een aardige anecdote. ’s Ochtends had er iemand gebeld en
gevraagd of er nog een plekje was voor hem. Hij had met zijn gezin een
boot gehuurd van 11 meter maar kon niet varen, zei hij erbij.
Er was nog plek en hij meldde zich aan de meldsteiger. Daar kon hij
natuurlijk niet blijven liggen en dat bleek een probleem. Hij durfde de boot
niet naar een andere plek te varen want dan moest hij tussen 2 andere
boten gaan liggen en dat was toch even te lastig.
De “schipper’’ zou ooit gezeild hebben volgens zijn zeggen maar al gauw
bleek dat hij daar een en ander van vergeten was, want een landvast
vastmaken behoorde niet tot vaardigheden. Ook zijn vrouw had geen idee
hoe dit moest. Jan heeft toen een lesje boot vastleggen gegeven. De boot
mocht die dag bij de meldsteiger blijven liggen maar zou de volgende dag
toch echt weg moeten.
Ze wilden eigenlijk wel verder maar toen Jan ze vertelde dat ze dan door
een sluis moesten bleek daarover ook geen enkel idee te zijn. Dat je daarin
een boot vast kon maken en er bolders in een sluis waren was een
complete verrassing voor alle opvarenden. Gelukkig bleek de volgende dag
dat ze maar weer teruggingen en wat op de Linge gingen varen. Jan en
Lena waren opgelucht want de kans op brokken was toch aanwezig en dat
voelde niet goed.
Ja, je maakt wat mee als havenmeester. Het leuke is dat je bij deze haven
nog een plekje kunt reserveren, hoewel er helaas ook mensen zijn die wel
reserveren maar gewoon niet opdagen, zonder afbericht. Ja, dat is weer
jammer. Ook werden ze een keer gebeld of er nog een plekje was en toen
dat schip aankwam bleek het een werkschip te zijn en nam het de hele
steiger is beslag. Dat is natuurlijk niet de bedoeling van een niet al te grote
verenigingshaven! Toch kon ook dit schip een nachtje blijven en de
volgende dag op zoek naar een andere plek.
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Op de buitensteiger lig je prachtig aan de Linge, je betaalt in deze haven
€ 0,70 per meter wat natuurlijk spotgoedkoop is. Toch bleken er mensen
te zijn die vonden dat de buitensteiger gratis behoorde te zijn en
weigerden te betalen. Ja, dat werd ook Jan te gek en omdat ze echt
weigerden te betalen en ook niet weg wilden heeft Jan ze uit de haven
verwijderd.
Ook leuk was dat er een boot lag en men zei: we gaan 3 dagen weg, jullie
passen wel op de vogeltjes hè, en weg waren ze, nadat ze nog wel even de
sleutels hadden afgegeven. Ja, je laat natuurlijk die dieren niet doodgaan
dus werd ook daar voor gezorgd, en de parkieten hebben het overleefd.
Al met al vinden ze het erg leuk werk en leren zij de mens in al zijn
facetten kennen en blijkt dat er watersporters van zeer diverse pluimage
zijn.
Inge van de Ploeg

36

37

Beste leden ,
In eerdere edities hebben wij als redactie aangegeven te willen weten, in
hoeverre wij nog een gedrukt gorsje moeten laten maken.
Er is toen besloten bij geen reactie ‘t Gorsje te mailen naar onze leden.
Onderstaande leden krijgen 't gorsje gedrukt thuis,naar aanleiding van
ontvangen reacties .( per mail of via het strookje of via de havenmeester).
Martien & Willy
Hakkert
Jan van Esch

Karel Doormanstraat
46
Escarp 4

4174 GK Hellouw

Jan & Rita Veen
Antoinne & Linda
Veen
Peter & Pleunie
Schrijver
Gerrit van Nieuwpoort

Emmastraat 19
Dr. Dreeslaan 342

4241 AL Arkel
4241 CR Arkel

Oranjestraat 2

4241 BT Arkel

Kon. Emmastraat 4

4241 AM Arkel

C.G. Dekker
Hans & Mieke vdr
Wielen
Pierre van der Stam

Wildschutlaan 16
Dalemstraat 33

4205 ZD Gorinchem
4201 BM Gorinchem

Bessendreef 9

4241 DG Arkel

Alie Berendsen
Kees & Margriet
Teuling
Cees van Werd
Ricus v.d. Laan
Bert Vonk

Dr de Vriesplein 44
Pompstraat 1

4241 BW Arkel
4201 HB Gorinchem

Bannerweg 215
Pr.Bernhardstraat 19
F.L. Blomlaan 19

4204 AZ Gorinchem
4241 AN Arkel
4143 CW Leerdam

Petra Schrijver
Bas & Riet Stevens

Dorpsweg 90
Spijksedijk 4a

4223 NE Hoornaar
4207 GN Gorinchem

M. Buizer

Dr.D.de Vriesplein 55

4241 BW Arkel
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4207 GK Gorinchem

Er zijn 150 gorsjes gedrukt!
Wilt U ook graag een gedrukt Gorsje ?
Vanaf nu kunt u deze altijd ophalen bij de havenmeester
EXCUSES!!!
Wij willen onze excuses maken als redactie .
Nadat wij de vorige editie naar alle leden hadden gemaild.Hebben wij
verzuimd kenbaar te maken dat er altijd een gedrukt exemplaar te
verkrijgen is.Ook zijn onze bezorgers en de havenmeesters nooit in kennis
gesteld over het vervolg . We hebben dit niet goed gecommuniceerd.
Tevens willen wij graag Rita Veen bedanken voor het bezorgen en regelen
van de verdeling en stickeren van ‘t Gorsje.
Rita Bedankt voor het jarenlange bezorgen en coördineren van
,t Gorsje.

De Redactie
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Spot de Gorsenaar!
Altijd al in ’t Gorsje willen staan? Pak dan nu je kans.
Stuur een foto van jezelf of een ander clublid naar onze redactie
(redactie@wsvdegors.nl) met een kort onderschrift en wie weet sta
jij en/of je boot er de volgende keer in!

Gespot :De Familie Riezebos
op de merwede

En…..

Gespot: Erik aan een
biertje in een washok!
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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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Vanaf de preekstoel…
Wie

Richard Weiler

Naam van de boot

Indipendant

Ligplaats
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Waar komt de naam vandaan

Past bij Richard, trekt graag zijn eigen
plan

Wat voor boot

Bezemerkruiser

Ik vaar al

22 jaar lang

Hoe lang al lid

Sedert 2014

Samenstelling bemanning

Richard, Anhoinette, Lisanne en Melvin

Ik ben lid van De Gors omdat

De Gors een gezellige vereniging is en ook
betaalbaar

Favoriet vaargebied

Grevelingen

Mijn ideale schip is

Op dit moment mijn huidige schip

Onmisbaar aan boord

Muziek en koud bier

Favoriete gerecht aan boord

Barbecueën

Mooiste vaarbelevenis

Verblijf in de Ossehoek (Grevelingen)

Grootste angstmoment

Met windkracht 7/8 op Hollands Diep/
Dordsche Kil

Leukste klus op De Gors

Met de bosmaaier de zaak glad houden

Valt er nog iets te wensen

Ja, dat de leden beseffen dat we het
samen moeten doen

Tenslotte

Mijn motto: vele handen maken licht
werk!
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Van Hoogdalem
G R A F I M E D I A
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