
     GASTENBRIEF 
 
Geachte Gast, 
Namens het bestuur en de leden heten wij u van harte welkom in onze verenigingsjachthaven 
"De Gors" en wensen wij u hier een prettig verblijf toe. Wij hopen dat de ligplaats, die aan u is 
toegewezen, aan uw verwachtingen voldoet. Het liggeld bedraagt € 0,80 per meter/nacht. 
 
In onze haven zijn de volgende voorzieningen aanwezig: 
Faciliteiten:      Locatie: 
1.   Toiletten en douches    't Gemak 
2.   Stortplaats chemisch toilet   't Gemak 
3.   Wasmachine + droger   't Gemak 
4.   Mededelingenbord    Zijmuur ‘t Baken 
5.   Afvalcontainers voor huisvuil  Parkeerplaats 
6.   Afgewerkte olie, verf, bilgewater  Afvoer via Havenmeester 
7.   Water tanken     Meldsteiger en loswal 
8.   Stroomaansluitingen    Steigers   
           € 0,50 per kWh. 10 amp. (oude kasten) 
       € 1,= per 2kWh. 16amp. (nieuwe kasten) 
           Rietboulevard scheepslengte < 10 m. € 1,- p/d 
       Rietboulevard scheepslengte > 10 m. € 2,- p/d 
9.   Propaangas     Via Havenmeester 
10. Duikplank in de Linge    Bij loswal 
11. Speeltoestellen     Bij roeibotenhaven  
12. Reddingsboeien en brandblussers  Op de steigers 
13. Afvoer vuilwatertank    Via Havenmeester 
14. Diverse winkels (o.a. Supermarkt Emté) Dr. de Vriesplein ±750 m. vanaf de haven  

(voor plattegrond z.o.z.) 
15. IJsverkoop     Havenmeesterkantoor 
 
HIERONDER ENKELE ARTIKELEN UIT ONS HAVENREGLEMENT: 
 Op de vertrekdag dient u de ligplaats voor 12 uur te verlaten. Wilt u nog een nachtje 

blijven, meld dit s.v.p. bij de havenmeester voor 11 uur. 
 Ieder dient de aanwijzingen van de havenmeester stipt op te volgen. 
 De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan of diefstal van uw vaartuig 

en/of eigendommen. 
 De eigenaar/schipper is verantwoordelijk voor alle schade, die door hem of door toedoen van zijn 

opvarenden, is veroorzaakt. IN DE HAVEN GRAAG LANGZAAM VAREN. 
 Het is verboden, op welke manier dan ook, de rust in de haven te verstoren, dus u mag ook geen 

aggregaten laten draaien.  
 De drinkwatersteiger is alleen bedoeld om water te tanken. U mag uw schip niet met leidingwater 

afspoelen. 
 Om milieuredenen mag u in de haven geen gebruik maken van een onderwaterlijn-scheepstoilet. 

Tevens is het verboden om in de haven brandstof te vervoeren of tanks (bij) te vullen. Ook zijn het 
schuren van verfwerk en andere milieubelastende activiteiten niet toegestaan. 

 Op de steigers en de paden rond de haven mag NIET worden gefietst (m.u.v. de havenmeester). 
 Honden moeten op het gehele haventerrein te allen tijde aan de lijn worden gehouden. Zij moeten 

boven op de dijk worden uitgelaten. 
 U kunt zwemmen in de Linge (duikplank bij de loswal); in de haven is dit niet toegestaan.  
 Havenmeester en bestuur mogen uw schip, indien dit noodzakelijk is, verhalen. 
 Gebruik van speelwerktuigen op eigen risico. 
 Voert u in de haven liever geen eenden, er komen er dan zoveel en ook eendenpoep is vies. 
 
Wij hopen dat u, mede door het naleven van deze regels, fijne herinneringen aan uw bezoek 
aan "De GORS" zult overhouden en dat u nog eens bij ons terug komt.   

  De Havenmeester 

……

 



 
 

Ons clubhuis  ’t Baken is elke zondagmiddag van 15.30 – 19.00 uur geopend 
In juli – september tevens op vrijdagavond van 20.00 – 23.30 uur. 

U bent als gast natuurlijk van harte welkom! 
 

 
Belangrijke adressen en telefoonnummers 
Jachthaven:  
"WSV De GORS" 
 

Rietveld 1, 4241 EB Arkel  
www.wsvdegors.nl 
Haven Leerdam 
Haven Geldermalsen  
Haven De Peiler Vianen  
Haven De Lek Vreeswijk 

0183-564036 
 
0345-613894 
0345-572771 
0347-376356 
030-6062970 

Ambulance/Brand/Politie 
Politie Zuid Holland-Zuid 
Waterpolitie  

BIJ SPOED 
Geen spoed geval 
Algemeen 

112 
0900-8844 
0343-535353 

Huisarts 
Huisartsenpost Gorinchem 
Ziekenhuis 
Tandarts 
Dierenarts 

Huisartsenpraktijk – Raadhuisplein 1, Arkel 
Weekend en nachtdiensten 
Beatrixziekenhuis - Banneweg 57, Gorinchem 
Dr. R.H. Wassens - Kastanjelaan 13, Arkel 
Dierenkliniek Arkel - Raadhuisplein 12/A, Arkel 

0183-561219 
0183-646410 
0183-644444 
0183-563084 
0183-562336 

Taxi 
OV (bus & trein) 

Taxi Haars - Arkel 
Voor vertrektijden zie onze website  

0183-632610 

Sluizen in de omgeving: 
Grote Merwedesluis Gorinchem 
Jachtsluis Gorinchem 
Grote Sluis Vianen 
Sluis bij Stuw Hagestein 
Koninginnesluis Vreeswijk 
Pr. Beatrixsluis Vreeswijk 
Biesboschsluis Werkendam 

Bedieningstijden zie mededelingenbord en website 
Marifoonkanaal 18 
Niet bereikbaar via marifoon 
Marifoonkanaal 22 
Marifoonkanaal 18 
Marifoonkanaal 20 
Marifoonkanaal 20 
Marifoonkanaal 18 

 
0183-633308 
0183-659314 
0347-371383 
0347-351544 
030-6062212 
030-6006332 
0183-501587 
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