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Hallo Gorsenaren
Bericht van de Voorzi er
En zo zijn we alweer in november beland en zijn de boten inmiddels uit het water.
De afgelopen zomer is opnieuw voorbij gevlogen. Een zomer waarin voor mij
persoonlijk ook veel is veranderd, met als gevolg dat ik de ‘Cruisy Floozy’ nu alleen
onderhoud en sinds kort dus ook alleen vaar. De enthousiaste reac es van de leden
en passanten op mijn vaarlessen waren zeker een s mulans om het onder de knie te
krijgen. Ik heb dan ook intens genoten van die paar solotripjes die ik vervolgens
ondernomen heb. Volgend jaar zomer hoop ik dan ook verder de nodige
vaarervaring op te doen.
Dat de jd vliegt is ook goed te zien in dit jubileum Gorsje. Deze speciale edi e is nu
eenmalig volledig in kleur afgedrukt. In de afgelopen 45 jaar is ontze end veel
gebeurd, wat uiteindelijke tot deze bloeiende vereniging en prach ge jachthaven
hee geleid. We hebben onze 3 leden van verdienste (Bert Vonk, Mia van der Neut
en Piet Giethoorn) bereid gevonden om een stukje geschiedenis met ons te delen.
Voor velen van ons zullen deze verhalen nieuw zijn.
Niet alleen kijken we heel ver terug in de jd in dit Gorsje, maar ook kijken we wat er
de afgelopen maanden hee plaatsgevonden. Zo hebben we een overzicht van de
belevenissen van oude en nieuwe zomerhavenmeesters en een leuk verslag van
Henk Verbruggen over de excursie naar de Verkeerspost Dordrecht. Dankzij onze
commissaris administra e, Bas van Dorland, konden wij daar een kijkje achter de
schermen nemen.
Behalve dat we terug kijken in de jd, kijken we ook vooruit naar de komende
wintermaanden. Gerard van Dijk en Jan de Gier doen uit de doeken wat de
winterac viteiten op de haven zullen gaan zijn. Aan het einde van de winter zal
onze haven er dan wéér een beetje mooier uit gaan zien.
Tot slot vindt u middenin dit jubileum Gorsje ook nog 2 mooie ‘pin‐ups’. Kortom, de
redac e is trots op deze speciale edi e.
Beste mensen, ik wens jullie voor de komende maanden weer veel plezier met
klussen, kletsen en natuurlijk ook met klaverjassen. Met elkaar gaan we op naar het
50 jarig jubileum!
Met vriendelijke groet,
Mirjam van Eijsden
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Havenmeester 28-4 t/m 5-5
Verslag van een nieuwe zomerhavenmeester
Het is dan zover, deze week ga ik er voor om
de gehele week te draaien, met
Mirjam op de achtergrond, wel zo’n pre g
gevoel.
Na wat opheldering over het systeem, en
verdere uitleg over de vrije plekken gaan we
aan de gang. Hans is ook 3 dagen van de
par j, dus dat komt mooi uit. Dan kan ik mij op andere taken concentreren.
Dhr. Heemskerk uit Woerden is meerdere keren geweest en ligt op onze plek.
‘s Ochtends komt hij gezellig op de koﬃe. Als dank krijgen we bij het afscheid een
flesje wijn. Die houden we voor de laatste avond bij het eten. Mirjam en ik koken om
beurten en dit brengt ons ieder weer op nieuwe ideeën en recepten.
Maandag gaat Hans weer aan het werk en dus moet ik de boten zelf gaan indelen.
Nu moet ik wel op dat enge fietsje. In het begin wennen, maar dan toch gaan met de
Gors vlag achterop. De boxen inscha en lukt ook aardig. In de loop van de week
komen er, ondanks het koude weer, bootjes naar de haven toe en gaat het steeds
beter.
Andere taken zijn o.a.: geld bij de meters en de waterkraan ophalen, sleutelkast be‐
heren, schoonmaak ac viteiten en de post ophalen. De vlag moet ook dagelijks ge‐
hesen en aan het einde van de dag weer gestreken worden.
‘s Avonds eten we met z’n drieën en overdag is het de zoete inval.
Vrijdagochtend zit het er weer op. Alles is weer op orde voor de volgende haven‐
meesters Meindert en Ria. Het was heel leerzaam en heel gezellig met Mirjam.
Ik ga voor de volgende ronde in augustus samen met Cees, Erik en Gerard.
Mieke van der Wielen
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ZATERDAG
18 NOVEMBER 2017

Country avond met BBQ
Op zaterdagavond 18 november 2017 organiseren wij een Country avond met bar‐
becue en daarna een gezellige avond met een spe erend optreden van onder an‐
dere Cowboy Sjaak.
De aanvang van de Country avond is 18.00 uur. Heb je geen zin in eten, maar wel in
een spe erend feest, kom dan vanaf 20.00 uur naar ’t Baken.
Wanneer je mee wilt eten dan bedraagt het inschrijfgeld € 8,= per persoon. Dit kun
je contant voldoen bij inschrijving bij de havenmeester of via banknummer
NL47RABO0120846950 t.n.v. WSV de Gors Arkel, o.v.v. inschrijving “Country
Avond”. Wanneer je vanaf 20.00 uur komt, hoef je je uiteraard niet in te schrijven.
Inschrijven kan ook via email ec‐degors@live.nl
De uiterste inschrijfdatum is: 10 november 2017.

Verkleden mag, is niet verplicht
Tot zaterdagavond 18 november 2017.
m.m.v Overeem Entertainment
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42e Openingstocht
Terugkijkend op de laatste openingstocht, moeten wij als nieuwe commissie
toegeven dat het moeilijk gaat worden om die te evenaren, laat staan te overtreﬀen.
Toch gaan wij dat zeker proberen. Met wij bedoel ik: de nieuwe Openingstocht com‐
missie voor 2018 n.l. Peter en Pleuny van de “ Dapp’re Deern” / Gert en Janny van
de “Ja‐Ger” / Jan en Lena van de” Linquenda” m.m.v. de andere bemanningsleden
van deze boten.
Ook net als de voorgaande laatste jaren zullen wij de bestemming bekend maken
met de Nieuwjaarsrecep e, tenminste als wij daar zend jd voor krijgen van het
bestuur. Misschien is het wel handig dat wij de datum al vrijgeven zodat u die alvast
in uw agenda kunt noteren. De datum kwam na lang wikken en wegen uit op
19 en 20 mei, dat is het weekend van Pinksteren, met als pluspunt dat iedereen nog
1 dag kan uitpuﬀen na zo’n inspannend weekend.
Verder hopen wij op een grote opkomst van veel gezellige leden en wij wensen u
alvast een goed en gezond winterseizoen.
De Openingstocht Commissie 2018

10

Excursie Verkeerspost
Marifoonkanaal 71…..Sector Dordrecht hier de ………………………….
Dat is meestal de oproep die je doet als je de boot waarop je vaart aan wilt melden
als je een sectorgebied invaart, in dit geval dus Dordrecht.
Dat begint in Sliedrecht bij de Baanhoekbrug; ieder schip dat dit gebied invaart,
hoort zich te melden, uiteraard als je een marifoon aan boord hebt en je een
zendvergunning hebt. Als je niet mag zenden dan moet je in ieder geval uitluisteren.
Als er erg veel scheepvaartbewegingen zijn hoef je je niet perse te melden.
Dit even vooruitlopend op de
excursie van 7 oktober jl. bij
de verkeerspost Dordrecht, op
ini a ef van ons bestuurslid
Bas van Dorland die ver‐
keersleider is op deze post.
Er was veel interesse voor dit
uitstapje; er waren 37
deelnemers en na afloop was
iedereen enthousiast over de
geslaagde ochtend.
Het was heel leerzaam en ik
heb de indruk dat iedereen er
wat van opgestoken hee
(aan de reac es te horen).
We werden ontvangen met koﬃe en een welkomstpraatje waarna een promo efilm
werd vertoond. Hierin werden de diverse situa es aanschouwelijk gemaakt die zich
op het water kunnen voordoen. Bijv. schippers die zich er niet bewust van zijn dat er
nog meer scheepvaartverkeer om hen heen is. Er werden voldoende voorbeelden
gegeven hoe het niet moet, maar ook hoe het wel moet.
Van de twee groepen die we hadden, bleef groep 1 in het gebouw en kreeg in de
verkeerstoren uitleg over wat er zoal gebeurde. We kregen uitleg over wat we zagen
op de monitoren en de radarschermen. Ook fysiek zagen we de
scheepvaartbewegingen tot kilometers ver. De waterstandhoogten en diepten van
de hele regio waren ook in beeld.
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De verkeerspost beslaat een gebied met een wijde omtrek, zoals: Hollands Diep,
Moerdijk, Dordtse Kil, Noord tot Brienenoord, Nieuwe Merwede en Beneden Mer‐
wede.
De andere groep werd opgedeeld
in twee groepen , die elk op een
Rijkswaterstaatboot zouden gaan
varen. Ikzelf was op de grootste, de
RWS71.
Dit is toch wel wat anders dan op
een plezierjacht varen. Bijv. de
techniek aan boord en de geluid‐
demping. Je zou niet zeggen dat er
twee Caterpillars van dik 800 PK
beneden staan te brullen, die
garant staan voor een snelheid van
40 km/u.
De stuurhut is daarom ook contactloos van het dek op rubbers geplaatst (trillingvrij)!

Na de vaartocht werd in de
ontvangstruimte nog een pro‐
mo efilm vertoond en kregen
we nog een map met promo e
materiaal en folders mee en
een “VAREN doe je samen”
wimpel.

Al met al was het een zeer interessante en leerzame excursie!
Met dank aan RWS Dordrecht en Bas van Dorland die dit mogelijk hee gemaakt.
P.S. Voor meer informa e kijk op: www.Varendoejesamen.nl
Henk Verbruggen
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Een gekregen boot
Ik kwam op maandag 11 september in het havenkantoor en Gerard van Dijk en Cees
van Werd waren havenmeester. Gerard zei tegen mij: “Meindert, jij kan eigenlijk wel
een stukje in het Gorsje schrijven over je belevenissen als havenmeester bij je oude
vereniging De Albatros in Amsterdam waar je elk jaar naar toe gaat. “
Ik dacht: “Wat moet ik daar nu over
schrijven? Het havengebeuren in Am‐
sterdam is eigenlijk hetzelfde als bij
De Gors. Alleen komen er bij De Gors
meer passanten.” Maar De Albatros is
niet te vergelijken met De Gors.
Hoe het komt dat De Albatros, over
het algemeen weinig passanten krijgt
in de zomer, dat weet ik niet. Aan de
ligging ligt het niet denk ik, want De Albatros ligt als het ware in het centrum van
Amsterdam, dus is het al jd de moeite waard om er een dagje af te meren.
Misschien de doorvaarthoogte van de bruggen maar dat behoe ook geen belem‐
mering te zijn want deze bruggen worden bediend, een kwes e van even de
Almanak raadplegen.
Maar ik wil het niet hebben over mijn oude vereniging in Amsterdam, maar over een
telefoontje dat ik kreeg van een familielid uit Friesland, en dat gesprek kwam hier op
neer:
“Meindert, ik wil je wat vragen. Ik weet dat je een boot hebt en daarom bel ik jou.
Het komt hier op neer dat wij een probleem hebben met onze boot die mijn vader
45 jaar geleden hee gebouwd en waar wij als kinderen veel plezier aan hebben
beleefd. Maar mijn vader is 8 jaar geleden overleden en toen is de boot overgegaan
naar mijn broer. Maar mijn broer is erns g ziek geworden en kon de boot niet meer
onderhouden en de zoon van mijn broer wilde hem ook niet onderhouden maar
verkopen wilden ze hem ook niet. Maar het onderhoud gebeurde dus ook niet met
alle gevolgen van dien. Dus had mijn broer maar het plan opgevat om deze boot dan
maar naar de sloop te brengen. Maar ik kon het niet over mijn hart verkrijgen dat
deze boot die mijn vader 45 jaar geleden had gebouwd naar de sloop te brengen dus
vandaar dat ik aan jou dacht. Misschien dat jij een oplossing weet? Je mag hem zo
hebben, je kan er mee doen wat je wil als je hem maar niet naar de sloop brengt of
hem ergens op een plek neer legt en er niet meer naar omkijkt.”
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“Tja,” dacht ik, “wat
moet ik met nog een
boot, ik zou niet
weten wat ik er mee
moet doen?” Maar
ik zei toch ik zou
kijken of ik een
oplossing kon
vinden, en die heb ik
misschien gevond‐
en...
Ik vind het eigenlijk
een uitdaging om
deze boot op te
knappen, al moet er
heel wat aan gebeuren na 8 jaar achterstallig onderhoud. Het belangrijkste is het
onderwaterschip, ik heb geen idee hoe dat er uitziet. Maar goed, ik heb deze boot
geaccepteerd met de bedoeling deze boot dus op te knappen en hem aan mijn
kleinzoon te geven die er wel oren naar had. De bewuste boot lag in Oudendijk
tegen Hoorn aan en moest daar dus weg. Ik wilde hem naar Almerehaven brengen
daar had ik een jdelijke ligplaats gevonden.
Dus zo gezegd, zo gedaan, maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Om te
beginnen wilde de boot bijna niet van zijn plaats af. Die dacht natuurlijk: “Ik heb hier
8 jaar gelegen, dus bekijk het maar.” Maar met een klapje achteruit en vooruit
kregen wij hem toch van zijn plaats af, maar daar was alles mee gezegd want we
gingen maar heel langzaam vooruit ondanks dat de motor behoorlijk wat toeren
draaide. Ik denk dat wij niet harder gingen dan 3 km per uur. Ik begreep wel waarom
wij geen gang konden maken want er zou wel een hele par j aangroei en mosselen
onder de boot zi en.
Dus na een stukje gevaren te hebben, gingen wij afmeren en stuurde ik mijn
kleinzoon met zijn vrienden (die ook mee waren) het water in met de mededeling
dat als we morgen in Almerehaven wilden zijn, zij de mosselen en de aangroei zoveel
mogelijk van het onderwaterschip moesten verwijderen. En aldus geschiedde: ze
hebben voor kilo's mosselen en aangroei onder de boot weggehaald.
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Zodoende konden wij weer wat harder varen en konden wij ‘s avonds om 23.00 uur
afmeren bij de Willemsluizen in Amsterdam, waar wij hebben overnacht.
De volgende morgen heb ik de jongens weer overboord gestuurd om nog mosselen
te schrapen en om +/‐ 11.00 uur gingen wij door de sluis het IJ op naar de Oranje
sluizen We konden nu tenminste een beetje harder varen. Om +/‐ 13.00 uur geschut
door de Oranjesluizen het Buiten IJ op.
Ik had geen zin om de boeienroute te volgen en ik dacht: “Ik snij een stuk af.”
Maar op een gegeven moment begon de boot te trillen en te schudden en sloeg de
motor af. Wij dachten dat wij vastgelopen waren, maar dat was niet het geval. Wij
waren vastgelopen in de waterplanten. Patrick hee toen de inspec ekoker openge‐
maakt en handenvol waterplanten uit de schroef gehaald en zo kwamen we los van
de waterplanten. Ik liet de boot afdrijven naar de boeienroute de motor weer
gestart en toen met een aardig gangetje naar Almerehaven, waar wij om +‐ 16.00
uur afmeerden op de passantenplaats. Ik heb er een foto bijgeplaatst hoe de boot er
uitzag toen ik hem kreeg.
Meindert Veen
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Wel & Wee
Als vereniging leven wij erg mee met de zieke
leden. We proberen ze tot steun te zijn en dat
wordt al jd gewaardeerd. Roos en Simon Overes
hebben het Wel en Wee van de vereniging onder
hun hoede.
Kent u iemand op de haven die ziek is of niet
lekker in zijn vel zit? Wilt u dit dan doorgeven via
email: welenwee@wsvdegors.nl of telefonisch
(06‐12781475).
Zo kunnen we met elkaar de leden een hart
onder de riem steken.
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45 Jaar WSV De Gors
45 Jaar Gors is een lange jd, zat ik zo te denken. Ja en zo kwam ik ook op de
gedachte dat we dit jaar de 43e voorjaarstocht gaan organiseren. Dat zijn er ook erg
veel en zo kwam ik er ook bij, dat wij er een heleboel hebben mee georganiseerd.
De 1e echte openingstocht (zo werd het toen genoemd) was in 1976, die hebben wij
niet meegemaakt; we hadden toen nog geen boot. Vanaf april 1977 hadden wij een
bootje, gekocht in de haven van Arkel van de fam. Van Soest uit Zeist of de Fam van
Zeist uit Soest, dat weet ik dus niet zeker meer. Onze kinderen noemden het de
“pokkepokboot”, ze waren 3 en 4 jaar. En wij gingen in 1977 voor de eerste keer
met onze “Watergeus”, een Doerak van 6.50 (de zelfde als de “Toch Nog” van. Fam
Klaassen) mee met de tocht de Biesbosch in naar het Ganzennest. Wisten wij veel
wat de Biesbosch was, we kwamen uit Tuil.
Als we nu zo gezellig met elkaar op de kant of op ons terras bij ’t Baken zi en te
praten over vroeger, komen de verhalen nog weleens naar voren wat we allemaal
beleefd en gedaan hebben, vooral de wat oudere genera e onder ons willen nog
wel eens de verhalen ten gehore brengen. Wat hebben we een hoop lol gehad en
wat hebben we af moeten zien en moeten beulen met het vervoer en het opze en
van de tent die we toen nog zelf mee namen. En als je dan weer bij de tent kwam
dan was er geen tent meer, want die was door de storm weggewaaid (19 mei 1983).
We namen zelfs onze eigen biertap met koeling mee. Ook verzamelen in de sluiskom
van Gorinchem en dan zelf de sluis met de hand dicht draaien met behulp van de
sluismeester. Het moest allemaal zo goedkoop mogelijk om een tocht in elkaar te
draaien voor zo weinig mogelijk geld. Het aantal personen ging ruim boven de 120,
jong en oud.
We zijn heel wat keren ook in het Ganzennest geweest, eigenlijk waren we daar een
periode vaste klant. Het kos e betrekkelijk weinig en er was ruimte zat om van niets,
iets te maken zowel op het land als op het water wat vaarproeven en spelletjes aan
ging. We hebben hele thema tochten gehad, met o.a. boerenbruilo , pyjama party,
stripfiguren, Ali Baba met zijn 20 rovers, Apres ski, de jaren 60, zwervers, carnaval,
piraten. Naar Loevestein geweest, een paar keer in Heusden rond gelopen, ook in
Oosterhout in het overdekte winkelcentrum opdrachten uitgevoerd, Geertruiden‐
berg onveilig gemaakt, Eiland van Maurik, Wijk bij Duurstede, Viking bij Den Bosch
en een paar keer in Dordrecht geweest. S lgestaan bij de 10e 15e 20e 25e tocht en de
40e tocht gevierd in Kerkdriel, te veel om op te noemen.
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We zijn en waren van alle markten thuis, hoe gekker hoe mooier was het mo o al‐
jd en er waren hele natuurtalenten bij, die de boel op stelten konden ze en en ook
niets te dol was. Later gingen we loca es zoeken op het educa eve vlak, zoals we
dat gingen noemen. We zijn op de sluis Gorinchem geweest, de sluis van Hagestein
hebben we bezocht en onder de Lek doorgelopen, de molens en het gemaal van
Kinderdijk, Scheepvaartmuseum en oude werf in Vreeswijk en Scheepvaartmuseum
Ro erdam. Ooit zijn de mannen eens op post Dordt geweest. Wij vrouwen mochten
toen niet mee, dat vonden we echt een rot streek. Wij wilden dat ook wel zien, maar
werden de stad Dordrecht ingestuurd.
Zo dat is maar een greep uit al die jaren. De tochten werden eerst al jd met
Hemelvaart gehouden, later kwam daar verandering in en zijn we een lukraak week‐
end gaan plannen. Dat werd voor de commissie wel wat minder werk, een dag
minder om de mensen bezig te houden.
Zo ook een keer dat er eigenlijk te weinig deelnemers zich hadden opgegeven, maar
wij redeneerden zo, als we dit laten schieten dan komt het nooit meer overeind, dus
de schouders eronder. Gelukkig ziet het er de laatste jaren weer rooskleurig uit wat
deelnemers aangaat. We zi en zo rond de 20 boten en 60 gemo veerde deelnem‐
ers en het is al jd weer gezellig met zijn allen. Iedere tocht is een feestje op zich zelf,
de Dordtse Biesbosch, het overleven in Aalst en de Mul media van afgelopen jaar.
Zo terugkijkend kunnen we zeggen dat we bijna alle tochten tot nog toe hebben
meegemaakt, behalve de 1e . We hebben er ook verschillende mee gewonnen zowel
als 1e geëindigd maar ook vaak de tweede, derde plaats enz.; in totaal zijn we 19
keer in de prijzen gevallen, 17 keer mee georganiseerd en 2 x afgezegd.
We hebben het al jd verschrikkelijk leuk gehad met welke commissieleden dan ook
en kunnen terugkijken op een jaarlijks
terugkomend evenement voor ons, dat we nu
met onze kinderen en kleinkinderen mee kunnen
maken. Hopelijk kunnen we van heel veel
tochten in de toekomst nog genieten. Daarom
willen wij iedereen uitnodigen om eens een tocht
mee te gaan maken, ook deze keer zi en we bij
de organisa e en kan ik zeggen dat het vast weer
gezellig gaat worden. Dus schroom niet en schrijf
u in voor de 43e openingstocht.
Veel vaarplezier gewenst
Peter en Pleuny Schrijver
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Gorsenalia
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Winterwerk 2016/2017
Bericht van de Commissaris (Haven)
Na een mooie zomer, die veel te kort bleek te zijn voor alle vaartochtjes die we
graag hadden willen doen, zijn we weer in de herfst beland en druk bezig met de
voorbereiding van de werkzaamheden voor de komende maanden.
Om jullie een indruk te geven waar de winterwerkers de komende maanden alle‐
maal mee bezig zijn, geven we nu een opsomming van de projecten
Baken
Het terras en de entree zouden in het voorjaar al voorzien zijn van nieuwe plavuizen,
maar door de vele werkzaamheden vorig seizoen, is het verschoven naar oktober/
november.
De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de bestaande plavuizen, het
opnieuw aanbrengen van een cementdekvloer en het leggen van de nieuwe
plavuizen.
Het terras zal worden voorzien van glazen schuifwanden die bij mooi weer lekker
openstaan en in het voor‐ en najaar bij kou dichtgeschoven kunnen worden.
Het Baken zal mogelijk, als er voldoende jd voor is, in het voorjaar geschilderd
worden.
Rietboulevard
Aan de Rietboulevard en achter de ligplaats
van de havenmeester, wordt over een totale
lengte van 80 meter een walbeschoeiing
aangebracht om het a alven van de oever
tegen te gaan.
Parkeerterrein
Bij de kleine haven hebben we
opstelplaatsen voor boten met een trailer.
Nu hebben we ‘s zomers bij mooi weer veel gasten die komen hellingen. Daarom is
besloten om er 6 parkeerplaatsen voor trailers bij te maken achter de loods
waarvoor we een stukje gras in moeten leveren. Ook het kanorek zal vernieuwd en
verplaatst worden.

23

Drijvers
Zoals de afgelopen twee jaar druk is gewerkt aan het renoveren van de drijvers en
nieuwe kunststof roosters, zal dit jaar ook weer een gedeelte van de kleine haven en
de Westzijde van de grote haven aangepakt worden. De grote drijver in de kleine
haven wordt vol geschuimd, net zoals de drijvers in de grote haven. De vingers
worden allemaal voorzien van een uniform stalen rek. Hier komt heel wat las‐ en
slijpwerk bij kijken voordat deze gezandstraald en in de tweecomponentenverf gezet
kunnen worden. Zodra de drijvers weer terug zijn en de kunststof roosters zijn
geleverd, kunnen we die weer gaan terug plaatsen, zodat we met het nieuwe vaar‐
seizoen weer in een gedeelte van de haven ne e steigers hebben.
Stroomkasten
De huidige stroomkasten aan de Westzijde worden deze winter verplaatst en
vernieuwd. De overige groene kasten aan de Lingeboulevard zullen in de komende
jaren vernieuwd worden .
Het Ruim
Aan het Ruim gaan we de goten vernieuwen en de loods oppoetsen of verven,
waarmee deze weer een kleurtje krijgt.
Algemeen
Dit zijn de projecten die we van de winter willen uitvoeren. Buiten de projecten om
hebben we nog heel veel kleine werkzaamheden.
De bovenstaande werkzaamheden
worden allemaal door de +/‐ 15
winterwerkers uitgevoerd. Daar mag
de vereniging best trots op zijn. Zonder
de winterwerkers zouden we deze pro‐
jecten nooit uit kunnen voeren. Als u
ook interesse hee om mee te helpen
met deze gezellige ploeg, loop dan van
de winter even binnen.
We hopen op mooi klusweer deze
winter en dat we weer heel veel plezier
met elkaar kunnen beleven .
Gerard van Dijk
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Logboek van de havenmeesters 2017
Het eerste “havenmeesterschap”. Het was de eerste dagen erg wennen. We hadden
het gevoel dat we ogen te kort kwamen en steeds dingen vergaten.
De nieuwe havenmeester moet in het begin erg wennen aan dat enge fietsje, maar
gaan met die vlag achterop!
De volgende ac viteiten moeten uitgevoerd worden: het inscha en van de bootjes
en de breedte en lengte van de boxen, geld ophalen uit de meterkasten en bij de
waterkraan, post uit de brievenbus halen, uitleg over de wasmachine geven, de vlag
hijsen en binnenhalen, gas en vlaggen verkopen, schoonmakers weg wijsmaken,
koﬃe ze en, gasten inschrijven en sleutels uitlenen en weer terug krijgen van de
werkers.
Regelma g was de haven al vroeg in de middag weer vol met nieuwe gasten. Zelfs
de kleinste plekjes waren bezet. Aan de Rietboulevard moest vaak dubbel gepar‐
keerd worden.
EHBO verleend aan de heer Keijnemans die een snee in zijn duim had.
Een extra lijn gezet bij een boot omdat er een lijn bijna door was wegens slijtage.
Meindert hoorde zijn poes miauwen toen hij aan boord kwam. Het beestje was ner‐
gens te vinden. Door goed luisteren hoorde hij dat poes buiten moest zijn. Maar ner‐
gens te vinden. Poes bleek na enig speurwerk onder de steiger te zi en. Het beestje
was van boord geklommen en in het water terecht gekomen. Het zat onder de stei‐
ger op een droog plekje. Maar hoe krijg je zo’n poes te pakken? Goede raad was
duur. Simon en Ronald hebben een aantal steigerplanken losgeschroefd en met
behulp van het schepnet van Rien Keijnemans kon poes weer op de wal gehaald
worden.
De Gieterse punter van Lemmy was ook weer in de haven. Dit houten bootje hee 3
jaar in een loods gelegen en was maar kort ingewaterd. ’s Avonds was er veel water
in de boot, de roosters dreven lekker rond. De grote dompelpomp werd er in gelegd
en ’s nachts werd door de havenmeester twee keer de pomp aangezet. De eerste
dagen moest er om de 4 uur gepompt worden. De eigenaresse is de andere nachten
zelf geweest om de pomp aan te ze en. Geen enkel probleem voor haar, dan kon ze
de vogeltjes horen wakker worden! Een paar dagen later is het bootje op de wal
gezet en is er een “herstelplan” met de eigenaresse besproken.
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De bemanning van huurboten kan vaak slecht sturen/varen. Er was totaal geen wind
en toch werd er een boot geraakt. Gelukkig was er weinig schade.
Er worden al kleinkinderen opgeleid tot havenmeester door hun opa en oma! Dank
je wel voor jullie hulp Pepijn, Mirte en Jort!
Door omstandigheden loopt het groenonderhoud op de haven soms achter. Voor
een gast was dat de reden om aan de havenmeester te vragen of zij onkruid mocht
gaan trekken. Deze kon dat moeilijk weigeren. De gast hee op een erg warme dag
met haar man de oprit en de ruimte bij het KCAhok aangepakt. Het bleek dat zij bei‐
den tuinarchitect waren en, na al weken onderweg te zijn, hun eigen tuin misten.
Vandaar dat zij zich gingen uitleven op de Gors.
Een drukte op het terrein wegens een brandweeroefening met duikers en reddings‐
werk op de Linge.
Vroeg in de morgen werd er gebeld door de ‘WC Poli e’ dat het toiletpapier op was.
Hahaha.
De wijkagent is langs geweest. Er zou een verwarde man vermist zijn. Men was bang
dat hij in het water terecht zou komen. Jo Timmer hee nog gezocht met zijn boot
op de Linge. Er is niets meer gehoord over deze man.
Tegen de avond stond er een poli eauto voor de slagboom. De agenten liepen naar
de loswal. Even later kwam er een houten speedboot aanvaren die aan moest
meren. De boot werd grondig gecontroleerd, o.a. achter de scho en en onder de
vloeren. Er kwamen nog mensen van de Provincie en nog meer agenten. De
inspec e hee ongeveer een half uur geduurd. Daarna mocht de boot weer verder
varen. Waar de poli e naar zocht, is niet bekend.
Zaterdagavond om 22.30 uur kwam er bezoek van het Waterschap met de vraag of
er een boom bij De Gors in het water dreef. Dat was bij de havenmeester niet
bekend. Vrijdagavond was dit door de poli e gemeld bij Staatsbosbeheer. Deze zou
dit maandag a andelen. Maar zaterdagavond hee de Waterpoli e een melding
gedaan bij het Waterschap zonder te melden waar precies de boom zou drijven.
Vanaf de dijk had de ambtenaar van het Waterschap de boom zien drijven in de
bocht. Samen met de havenmeester hebben ze in een bootje de boom gemarkeerd
met een rood‐wit lint. De meneer van het Waterschap was erg content met de as‐
sisten e van de havenmeester en gaf € 10 voor de fooienpot!
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Een passant komt afrekenen bij de havenmeester voor een boot van 16 meter en is
verbaasd over de lage prijs van de liggelden. Hij sprak over vooroorlogse prijzen. Hij
vroeg of er een fooienpot was. Hier stopte hij een vooroorlogse fooi in van € 0,20 !!!
Wie het kleine niet eert is het grote niet weerd, nietwaar?
Op donderdagochtend om 8.30 uur komt er een ambulance op het terrein. Een
Duitse gaste is onwel geworden en naar het ziekenhuis in Gorinchem gebracht.
Zaterdag was deze dame weer aan boord.
Gasten vinden het erg gezellig op De Gors. Ze komen graag op de koﬃe en belonen
de havenmeester met een lekker flesje wijn. Regelma g komen gasten bijtekenen
omdat ze het zo naar hun zin hebben op De Gors.
Het was dit jaar een goed ijsjes jaar!!
Tot in de kleine uurtjes is er gefeest door wsv Neptunus die hun openingstocht geor‐
ganiseerd hadden naar De Gors.
De avonden dat de bar open was, waren erg gezellig. Soms wel 35 leden en pas‐
santen!
Enkele reac es van passanten die in het logboek geschreven hebben:
“….Je voelt je als passant gelijk welkom. Het is een fijne haven met perfecte faciliteit‐
en, lekker rus g, mooie omgeving en een leuk fietstochtje naar Gorinchem. Twee
avonden gezellig in ’t Baken koﬃe gedronken en later aan de wijn en whisky. We
komen later hier nog graag een keer terug”.
“….De aankomst was een overtreﬀende trap, mooie haven, prach ge omgeving en
een sprookjesach ge rivier de Linge maar vooral een gastvrije ontvangst van de
havenmeester en gezellige jachthavenleden!!”
“….Zo bijzonder dat de douches gra s zijn, dat kom je niet vaak tegen en zó schoon.
Wij geven een dikke 10!! ”.
Een gast stuurde een mooie kaart als dank: “Beste mensen, heel hartelijk dank voor
alle gezelligheid, alle lekkers, alle hulp etc. We hebben weer genoten bij de Gors en
hopen nog vaak terug te komen!”
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Van Zilver naar (bijna) Goud
Bericht van Piet Giethoorn
Bij het 25 jarig jubileum van “de Gors” in 1997 werd er een herdenkingsboekje ge‐
maakt. Hierin schreef ik toen als penningmeester een stukje over “het zilver” (de
centen) van onze vereniging. Nu 20 jaar later blijkt dat de Gors bij de stap van zilver
naar (bijna) goud financieel gezien nog gezonder is dan des jds.
Reeds in 1988/1992 werd een begin gemaakt met de renova e van de haven. De
Lingeboulevard en de Westzijde werden voorzien van een damwand beschoeiing, er
werden drijvende vingersteigers aangebracht en vooral ook de betonnen looppaden
waren een grote verbetering. In 1994 werd gestart met de installa e van stroomkas‐
ten rond de haven. De capaciteit was nog beperkt tot 4 amp. Leden konden tegen
meerkosten een zwaardere aanslui ng van 10 amp. huren. Veel leden vonden dit
een luxe die bij de Gors niet nodig was. Nu is het ondenkbaar dat er een aantal
ledenvergadering nodig waren om hierover een besluit te nemen.
Er stonden in 1997 nog heel veel projecten op de verlanglijst, alle wensen zijn nu in
2017 gerealiseerd.
De nieuwe haven
In 1995 kochten wij de grond waarin nu de
kleine haven ligt. We konden plannen gaan
maken voor de inrich ng van dit terrein. Flin‐
ke discussies in de ALV over het plan om hier
een nieuwe haven voor kleinere schepen en
de roeiboten te gaan aanleggen. Veel leden
dachten dat het veel te hoog gegrepen was
en dat deze haven nooit vol zou komen. Wel
begrijpelijk, want sloepen en dagbootjes
waren toen op de Linge nog nauwelijks in beeld. De nieuwe haven werd in drie fases
aangelegd. Het begon in 1995 met het verbreden van de grenssloot en het gebruik
hiervan voor ligplaatsen, de rest van het terrein werd toen nog steeds als “volkstuin”
gebruikt. In 1997 werd de nieuwe haven met parkeerterrein gemaakt en deze haven
werd in 2010 weer uitgebreid. Door deze ac viteiten steeg het totaal aantal lig‐
plaatsen met ruim 60 stuks en is deze nieuwe haven zeer rendabel geworden.
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Om het aantal ligplaatsen voor de grotere passantenschepen uit te breiden, werden
op het nieuwe terrein al in 1995 een aantal “stoelen” gemaakt. In 2006 werden deze
vervangen door een doorgaand remmingswerk en dit is in 2017 voorzien van een
solide looppad. Deze steiger is nu bijna het hele jaar wel voor een groot deel bezet
en draagt fors bij aan de inkomsten die de havenmeesters via passanten ontvangen.
Parkeerterrein verhard
In 1996 werd het grote parkeerterrein voor‐
zien van een asfalt verharding. Voor dit zover
was is er in een werkgroepje flink gediscussi‐
eerd over het ontwerp en de uitvoeringswijze.
Rond het terrein werd een riool aangelegd dat
werd aangesloten op een slib put en een
olieafscheider. Met het waterschap werd
overeenstemming bereikt dat op het hele ter‐
rein de schepen in de “winterberging”
mochten worden afgespoten en onderhouden. Tevens werd toen de trailerhelling
gemaakt, een voorziening die in de loop der jd zijn waarde wel hee bewezen.
Zoals bij de Gors gebruikelijk werd ook deze klus met groot enthousiasme door een
forse groep vrijwilligers uitgevoerd.

Havenrenova e fase 3
In 1997 werd in het winterseizoen een vervolg gegeven
aan de renova e van de haven. Door de huisaannemer
de fa. de Vries uit Werkendam werd het damwand aan
de dijkzijde aangebracht. Een flinke klus die werd be‐
geleid door onze commissaris Aal Berendsen.
In eigen beheer werden door een aantal leden de
drijvers voor de T‐steiger en de vingers gelast en gecoat. Dit werk kon in een loods in
Raamsdonksveer worden uitgevoerd en hee een groot deel van de winter in beslag
genomen. Het transport van de drijvers naar Arkel, ging onder supervisie van Teun
de Neut, over water via de Biesbosch naar Arkel.
Bij het sloopwerk van alle looppaden en de palen waarop de steiger was gemonteerd
werd op enkele zaterdagen een grote groep leden ingezet. Er werd dan flink wat
werk verzet maar zeker zo belangrijk was op deze ochtenden het sociale contact.
Een clubhuis was er toen nog niet dus werd de koﬃe in de open lucht geschonken.
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Door deze havenrenova e verdween ook het
boogbruggetje dat jarenlang het beeld van de
haven aan de dijkzijde hee bepaald. Via de
brug konden de bijbootjes in een “verloren
hoek” van de haven een ligplekje krijgen en bij
hoogwater diende het, zoals op de foto te zien,
ook wel als veilige vluchtplek voor de leden!

‘t Baken en ’t Ruim 2002
In 1996 werd er op de haven een oude bouwkeet geplaatst als jdelijk onderkomen
voor de havenmeesters en het bestuur. Er werden plannen voor de verdere uit‐
breiding van de haven met o.a. een echt clubhuis en een ruime berging gemaakt. In
het najaar 1999 werd onder de leden een enquête gehouden
en in de ALV 2000 werd een voorstel voor een clubhuis aan
de leden gepresenteerd. Die avond werd uiteindelijk
besloten dat er naast het eerste ontwerp een aantal varian‐
ten zou worden uitgewerkt. Deze worden in het najaar 2000
jdens een extra ALV met de leden besproken. De voorkeur
van het bestuur ging naar een 2 kapper, in de vergadering
werd door de leden gekozen voor een de duurdere variant met 3 kappen zoals we
die nu allemaal kennen. Het bestuur ging aan de slag met de uitwerking van de
bouwplannen en de vergunningsaanvraag bij gemeente en waterschap en in het
najaar 2001 werd gestart met de bouw.
Er werd van Finnhouse een compleet bouwpakket
gekocht met enorme inzet van de leden en in het
bijzonder van een vaste ploeg 65+ers werd in de win‐
ter de bouw gerealiseerd. Eerst het grondwerk en de
fundering en vooral heel veel verf werk aan het voor‐
behandelen van alle houten logs.
De ruwe opbouw van het gebouw duurde maar ca. 2 maanden en in het 1ste kwartaal
2002 kon worden gestart met de a ouw en het buiten schilderwerk. Ruim voor het
vaarseizoen was het gebouw gereed en werd het door de vaste bouwploeg
opgeleverd aan de vereniging. Inmiddels hebben we als “Gorsers” 15 jaar gebruik
gemaakt van ons clubhuis ’t Baken en is gebleken dat het volledig voldoet aan de
verwach ngen die de leden in 2000 hadden.
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Gelijk jdig met de bouw van ’t Baken werd ook de opslagruimte ’t Ruim gereal‐
iseerd. Bij de bouw hiervan waren weer veel Gorsleden jdens de zaterdagen be‐
trokken. Het star e met het opknappen
van een stel spanten die ergens uit een
sloop werden gekocht. Evenals bij ’t Baken
werden de vloerplaten via een rela e
voordelig gekocht bij Betonson. De gevel
bepla ng kon via Bert Vonk voordelig
worden aangescha . Voor de inrich ng
van ‘t Baken en ’t Ruim kon ik via mijn
werk met een paar dozen gebak alle meu‐
bilair en de stellingen “kopen”.
De bouw van ’t Ruim liep zo voorspoedig dat we al gebruik konden maken van deze
ruimte voor het mmerwerk aan de dakspanten en topgevels van ’t Baken. Ook dit
gebouw hee nu zijn nut voor de vereniging en vooral voor de “werkers” ruim‐
schoots bewezen.
Damwandrenova e
In de periode 2005 tot 2007 werd er weer flink geïnvesteerd in de renova e van de
damwanden die in 1988 en 1992 aan de Lingeboulevard en aan de Westzijde al
waren vernieuwd. Oorzaak hiervan was vooral de inwatering van deze grenen dam‐
wanden aan de kopzijde. Hierdoor gingen ook de gordingen ro en en verloor de
damwand zijn sterkte. E.e.a. werd opgelost door het deels vernieuwen van de dam‐
wanden door Azobe planken en overal werden de gordingen vervangen en de bo‐
venzijde van de damwand afgedekt met een aluminiumplaat. Door deze herstel
werkzaamheden is de volledige vernieuwing voorlopig niet noodzakelijk
Damwand aan de Lingezijde
In 2010 werd door het waterschap het damwand aan de
Lingezijde van onze Lingeboulevard aangebracht. Door
de toename van de vrachtscheepvaart op de Linge was
in de loop der jd onze oeverwal wel 2 meter afgekalfd.
Jarenlang is het bestuur in overleg geweest met het
waterschap over het aanbrengen van een goede
oeverbescherming. Uiteindelijk hee dit overleg erin
geresulteerd dat door waterschap en provincie een
zwaar stalen damwand is aangebracht. De Gors hee hieraan geen financiële
bijdrage geleverd maar profiteert wel enorm van de strakke oever die we nu aan
deze zijde van onze haven hebben.
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Kunststof damwanden
In 2011 werd de laatste fase van de haven‐
renova e uitgevoerd. Langs de dijk, het
parkeerterrein en bij ’t Baken werden alle
oude looppaden en steigers door de
65+ploeg verwijderd. Door aannemer de
Vries werd aan de kop van de haven ca. 30
meter stalen damwand geplaats. Verder
werd ruim 100 meter kunststof damwand
aangebracht. Voor kunststof damwand
werd vooral gekozen omdat de verwach ng
is dat de levensduur hiervan wel dubbel zo lang is als van
de tot nu toe aangebrachte houten damwanden. Door de
Gorsers werd het damwand verder afgewerkt en werden
de looppaden gelegd. Als laatste fase werden de vinger‐
drijvers weer aangebracht en het terrein opnieuw
geëgaliseerd en ingezaaid. In totaal werden er door de
werkploeg zo’n 1300 werkuren gemaakt en bedroegen de
externe kosten ruim € 100.000

Nieuwbouw ’t Gemak
In overleg tussen de havenmeesters en het bestuur
werd in 2011 het wensenlijstje voor een nieuwe sani‐
taire ruimte vastgesteld. In de ALV van 2012 werd
besloten een nieuw gebouw op de bestaande
fundering te bouwen. Het plan werd in 2012 uitge‐
werkt en in de
ALV van 2013
werd hiermee
ingestemd door
de leden. In de winter werd door inzet van veel
leden maar vooral ook van de 65+ploeg een
enorme klus geklaard. Nagenoeg het volledige
werk werd door de Gorsers zelf uitgevoerd. In
totaal werden er ca. 1500 werkuren gemaakt
en hee het nieuwe Gemak zo’n €75.000
gekost. Niet alleen voor de leden is het nieuwe gebouw een enorme aanwinst, de
havenmeesters worden door onze passanten ook overstelpt met lof voor dit fraaie
toiletgebouw.
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De andere grote klussen
Zoals uit dit verhaal blijkt werd in de afgelopen 20 jaar heel veel werk verricht maar
lang niet alles werd al genoemd. Denk hierbij aan de nieuwe hekwerken die rond de
haven zijn aangebracht, maar ook aan alle onderhoud dat gepleegd werd aan de
looppaden, het groen, de drijvende steigers en de gebouwen.
In 2015 werd de T–steiger volledig gerenoveerd en voorzien van kunststof roosters,
met deze drijver renova e gaan we door zodat over enkele jaren alle drijvers een
an slip en onderhoud vriendelijk loopvlak hebben en alle stalen buizen een onder‐
houds vriendelijke 2 componenten coa ng hebben.
In 2015 werd meer dan 2000 m3 slib en grond uit de
haven gebaggerd en afgevoerd naar de put bij de
Koornwaard.
Vorig jaar werd als laatste grote klus het parkeerter‐
rein en de stoep opnieuw geasfalteerd en werden
tevens de slagboom en de bewakings camera’s
vernieuwd.
Vanaf de start van onze vereniging in 1972 werd er ruim 1,1 miljoen euro geïnves‐
teerd in haven, terreinen en gebouwen. Ruim € 350.000 in de eerste 25 jaar van ons
bestaan en zo’n 7,5 ton in de volgende 20 jaar. De laatste jaren is er gemiddeld ieder
jaar meer dan € 35.000 uitgegeven aan het onderhoud en de verfraaiing van onze
haven. Doordat de haven hoe langer hoe onderhoudsvriendelijker wordt, zal het be‐
drag dat jaarlijks nodig zal zijn om de haven in topcondi e te houden in de toekomst
wel iets gaan zakken.
Bij alle werkzaamheden die zijn uitgevoerd is de inzet van de leden enorm geweest.
De eerste 25 jaar werden, vooral jdens de werkzaterdagen, heel veel klussen door
veel leden samen geklaard. Later werd het werk meer projectma g aangepakt en
meldde zich een groepje ouderen dat “door de weeks” erg veel werk ging verze en.
Deze winterwerkploeg is goud waard voor de vereniging en de mannen hebben
samen ook veel plezier. Hebt u jd, weet dan dat u al jd welkom bent in deze club.
Door alle leden samen wordt jaarlijks wel zo’n 2500 uur besteed aan onderhoud van
haven, groen en gebouwen. Vooral hierdoor zijn de kosten, die we moeten maken
redelijk beperkt gebleven en behoren onze tarieven zowel voor de leden en zeker
ook voor de passanten tot de laagste in Nederland.
Wij kunnen samen trots zijn op onze Gors‐haven, die vooral door de inspanning van
veel leden nu al een “gouden randje” hee !
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De kaartzondagen
Beste Gorsenaren en kaartlie ebbers,
Het seizoen is weer begonnen! En dan bedoel ik niet het vaarseizoen of de herfst....
Het klaverjasseizoen natuurlijk!
1 Oktober was de eerste dag dat we weer gezellig met elkaar een kaartje hebben
gelegd. Allereerst natuurlijk een bak koﬃe en een koekje, even bijpraten wat we al‐
lemaal in de zomer gedaan hebben. Als het dan 3 uur is, beginnen we zoals vanouds
weer. We waren met een mooie groep (12 personen), wat precies genoeg is voor 3
tafels. Even wennen weer voor iedereen, sommige mensen hadden heel de zomer
niet meer geklaverjast, dus die moesten even inkomen.

De eerste plaats ging naar Fred van de Post die middag. Met 5053 punten had hij de
hoogste score van de dag. De laatste plaats, de zo genoemde poedelprijs, was voor
Alie Berendsen met 3808 punten.
De klaverjasorganisa e wil benadrukken dat mochten mensen het leuk lijken om een
potje te kaarten, dan zijn ze iedere zondag welkom om mee te kaarten. Iedereen is
welkom, zolang de gezelligheid maar voorop staat. Je bent ook niet verplicht om
iedere week te komen, mocht je het ge‐
woon leuk vinden om één keer te komen
mag dat ook. Mocht je het willen leren, is
dat ook geen probleem. We leggen het je
graag uit, en je kunt gelijk meedoen.
Met vriendelijke kaartgroet,
De Klaverjascommissie
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Historie van ‘t Gorsje
Dankzij Bert Vonk die nog alle Gorsjes
bewaard hee , kunnen wij u een mooi
overzicht geven van de
ontwikkeling van ons Clubblad.

Gorsje Nr. 1 uit 1980
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Door de Jaren heen, zijn er ook flink wat Gors liederen gemaakt en gezongen.
Bert haalde ook nog 2 exemplaren uit de oude doos.
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De Groene Gors
Bericht van de Commissaris (Groen)
De zomer is helaas weer achter de rug en daarmee ook de groenwerkzaamheden
van de zomer. Het was voor mij mijn eerste zomer als Commissaris (groen). Ik heb
veel gezien en geleerd. O.a. zag ik met hoeveel enthousiasme de haven netjes
onderhouden wordt. Ook heb ik gezien en ervaren waar evt. nog iets te veranderen
is. Tot slot heb ik mogen ervaren dat het werk nooit af is en er al jd klusjes en
helpende handjes nodig zijn. Gelukkig zijn er vele vrijwilligers die zich inze en bij
diverse werkzaamheden en zullen we daarom de komende klussen ook met elkaar
kunnen gaan klaren.
Ik zal een beetje uitleggen wat de plannen zijn met de groenwerkzaamheden
komende winter en volgend jaar zomer.
Komende winter zullen er enkele grote bomen weggehaald gaan worden. Sommige
zijn niet van ons, maar geven redelijk veel overlast en zullen, wanneer alles goed
verloopt, door het Waterschap worden weggehaald. Dit zijn de bomen die dood zijn
aan de dijk bij de kleine haven en de vier iepen die aan de dijk staan bij het parkeer‐
terrein. Ik zie nu al de blije gezichten van sommige mensen die bij die bomen in de
buurt liggen met hun boot omdat ze veel rommel geven.
Ook op ons eigen terrein zullen grote bomen deze winter weggehaald worden. In
welk tempo dat gebeurt, zal a angen van de kosten en beschikbaarheid van jd.
Ook op onze haven zijn een aantal essen besmet met de essenziekte die heerst in
het land. Die bomen zullen sowieso weggehaald moeten worden. Dit voor de
veiligheid. Daarnaast zijn er bomen erg groot geworden in de afgelopen 45 jaar.
Daardoor houden ze erg veel zon tegen en geven op zijn jd veel rommel. Nog een
belangrijke reden is dat we als vereniging alles zelf willen onderhouden. De bomen
die zo groot zijn geworden, kunnen we onmogelijk zelf op een veilige manier onder‐
houden.
Dan nog iets over de zomer volgend jaar. We zijn aan het kijken of we de groen‐
werkzaamheden jdens de zomermaanden (mei t/m augustus) slimmer kunnen in‐
delen. De reden is omdat we in de zomer het moment van onkruid wieden niet af‐
gestemd hebben op de groeispurten ervan. Momenteel hebben we een planning
waarbij om de 4 à 5 weken op zaterdagochtend een ploegje komt werken. Dat werkt
prima, maar toch zagen we afgelopen zomer dat er achterstand ontstond in het
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onderhoud. De belangrijkste oorzaak daarvoor was dat er een periode van 7 weken
zat tussen de werkzaterdagen van juli en augustus. Zo kon het gebeuren dat er een
niet makkelijk weg te werken achterstand ontstond. Omdat we graag willen dat het
rondom het Baken (dat is tenslo e het eerste aanzicht naar de gasten toe) netjes is,
wordt daar dan op de eerst volgende werkzaterdag te veel jd in gestoken wat dan
weer ten koste gaat van andere werkzaamheden.
Nu gaan we volgend jaar zomer het groen onderhoud iets anders indelen:
* Om de 4 à 5 weken blij er op zaterdagochtend volgens de planning gewerkt
worden door een ploegje mensen.
* Daarnaast zoeken we een vast ploegje mensen dat van mei t/m augustus de tuin
rondom het Baken onkruidvrij wil houden. Dat groepje werkt zelfstandig
wanneer het nodig is en het hun uitkomt (bijvoorbeeld: iedere week op een
avond ‐ alleen of met zijn tweeën ‐ een à twee uurtjes). Oh ja , dit kan evt. dan
i.p.v. je andere werkverplich ng voor de haven gedaan worden.
* Dan hee de zaterdagploeg meer jd om aan alle andere groenwerkzaamheden
op de haven te werken.
We starten gewoon in 2018 volgens de nieuwe groenplanning.
Voor iedereen geldt dat wanneer je vragen of ideeën hebt of je al wilt aanmelden
voor het nieuwe groenploegje om de tuin rondom het Baken schoon te houden van
de zomer, laat het me weten.
Ik wil iedereen bedank‐
en voor zijn/haar inzet
en voor de leermomen‐
ten. Ik heb veel zin om
een gehele winter mee
te maken en daar weer
veel te leren en mooie
dingen te zien
gebeuren. Zoals ik al
eerder heb gezegd: het
werk bij Groen is nooit
saai en nooit af!
Met vriendelijke groet,
Jan de Gier
Tel 0623365084
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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 binnen- als 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

Interview Mia v/d Neut
Mia is één van de drie Leden van Verdienste van
W.S.V. De Gors. Samen met haar (overleden) man
Teun hee ze vele jaren deel uitgemaakt van de
Evenementen/Ac viteiten Commissie. Nu de
vereniging 45 jaar bestaat zocht de
Redac e haar op.
Mia woont in Arkel en is inmiddels 82 jaar. Ze hee
18 jaar in de verpleging gewerkt in een ziekenhuis
in Venlo en in een psychiatrisch ziekenhuis in Eind‐
hoven. In het laaste ziekenhuis hee ze op 8 juni
1954 haar man Teun leren kennen die, als dienstweigeraar, voor drie jaar tewerk
gesteld was in genoemd ziekenhuis. Vervolgens zijn ze voor korte jd naar Amster‐
dam verhuisd en werd intrek genomen bij de ouders van Teun. Ze traden in het
huwelijk in 1962. Teun vond werk bij een bouwbedrijf en vanaf 1963 hebben ze 10
jaar lang in een “salonwagen” bij bouwwerken gestaan op diverse plaatsen in Neder‐
land. Aan dit bestaan kwam een einde toen de woonwagenwet dit niet meer toes‐
tond en Teun van werkkring veranderde. Hij kreeg werk in Gorinchem bij Baan‐
Hofman. Later kreeg Mia een betrekking bij de PTT als kan ne medewerkster.
Ze kochten toen een huis in de Beatrixstraat in Arkel.
Op enig moment echter kregen zowel Teun als Mia ontslag en moesten ze het huis in
de Beatrixstraat weer verkopen. Ze hebben toen nog een half jaar op de boot
doorgebracht en verkasten daarna naar 2e West in Gorinchem. Daar werden ze weer
weg gesaneerd omdat de betreﬀende woningen gesloopt werden. Vervolgens
verhuisden ze naar hun huidige woning aan de Nasaustraat en daar woont ze met
plezier.
In 1978 hebben ze een nieuwe boot laten bouwen in Dordrecht. Deze kreeg de naam
Mapicate vernoemd naar de vader en moeder van Mia ( Marie/Piet) en van Teun
(Catherina/Teun). Vele jaren hebben ze een asiel hondje (Tommy) en een kanarie
aan boord gehad. De hond is 16 jaar geworden. Thuis in de woonkamer hee ze nog
al jd een Agapornis.
Na het overlijden van Teun in 2011 is de boot overgegaan naar Sanne en Marco en
deze ligt nu aan de Westzijde. Mia is daar heel gelukkig mee.
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Eigenlijk zijn Mia en Teun al van 1977, toen zij met hun eerste boot in de haven
kwamen liggen, (zomer)havenmeester geweest en betrokken geweest bij de
organisa e van veel ac viteiten op de haven. Dat was o.a. het geval bij de diverse
jubilea van de vereniging.
Mooie herinneringen hee ze o.a. nog aan het 25‐jarig bestaan toen een
traves et een show uitvoerde en de zaal plat kreeg. Daarnaast werd er elk jaar in
september door een aantal leden vis gevangen in het IJsselmeer. De vangst werd
nog diezelfde dag klaargemaakt en verorberd op de haven. Later werden door de
Ac viteitencommissie tal van ac viteiten georganiseerd waaronder de jaarlijkse
havendag, visconcoursen, waterspelletjes voor de jeugd en gevarieerde thema‐
avonden.
Het was overigens niet al jd even gemakkelijk ac viteiten te organiseren met een
beperkte pot met geld. Het bestuur was immers niet al te gul met het verstrekken
van geld. Om toch aan wat extra inkomsten te komen, werd er in september een
aantal jaren achtereen een rommelmarkt gehouden en werden in de aanloop naar
de Kerst kerststukjes gemaakt bij De Gors en warden deze bij de winkel van Van
der Vliet verkocht. Mia kon zich nog herinneren dat in dit kader Hinke de konijnen
van Jan de Gier verpatste.
Mia en Teun zijn al jd zeer betrokken geweest bij de Ac viteitencommissie. De
jaren gingen echter op enig moment tellen en daarom hebben ze in 2009 besloten
te stoppen met de werkzaamheden voor de Ac viteitencommissie. Bij het af‐
scheid kregen ze een collage van foto’s van 34 mensen met wie ze vanaf 1977 in
de AC hebben samengewerkt. Het is voor Mia een bijzonder dierbaar aandenken
waar ze heel trots op is.
Mia en Teun zijn in de jaarvergadering van 26 maart 2010 benoemd tot leden van
verdienste. Hun verkiezing werd met veel applaus ontvangen vanwege de
geweldig inzet voor de vereniging gedurende meer dan 30 jaar. Ook daar is Mia
trots op.
Tegenwoordig vermaakt Mia zich met knutselen van allerhande zaken met
gebruikmaking van afgedankte materialen, zoals papier en karton. Zo maakt ze
o.a. tasjes. Verder breit, naait, knipt, haakt ze van alles, maakt kaarten etc.
Tussendoor stapt ze op haar scootmobiel om een rondje Arkel te doen. Ze vindt
het jammer dat ze zo slecht ter been is maar verder vermaakt ze zich uitstekend.
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Vanaf de Preekstoel
Wie
Naam van de boot

Pierre en Anja
van der Stam
A tude

Waar komt de naam vandaan
Wat voor boot
Wij varen al sinds
Hoeveel uur op de motor
Samenstelling bemanning
Wij zijn lid van de Gors omdat

Favoriet vaargebied
Mijn ideale schip is
Onmisbaar aan boord is
Favoriete gerecht aan boord
Mooiste vaarbelevenis
Grootste angstmoment
Leukste klus op de Gors
Valt er nog iets te wensen
Tenslo e

Stond er al op
Bayliner 2855
2007
Onbekend
Pierre en Anja
Het is voor ons dichtbij, de prijs kwaliteits‐
verhouding is heel goed en het is er erg
gezellig
De Linge van Kedichem tot Gorinchem
Geen wensen, we zijn tevreden met wat we
nu hebben
Mijn vrouw
Wij koken niet aan boord, het gasfornuis
is ongebruikt
In de haven van Gorinchem de zomerfeesten
beleven
Met teveel wind moeten afmeren
Bardiensten draaien en havenmeester zijn
In deze jd is gezondheid het allerbelangrijkste
voor ons en onze dierbaren
Sinds we lid zijn bij de Gors is dit een leuke
aanvulling op ons leven!
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Tijdens hun Havenmeesterschap hebben Pierre en Anja diverse foto’s
gemaakt die we u niet willen onthouden.
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Vanuit de Kombuis
Mosselsoep
30 min. bereiden | 400 kCal | 4 personen
Ingrediënten
2 kg verse mosselen
750 ml hete visbouillon
400 g vastkokende aardappelen
150 g baconreepjes
½ tl cayennepeper
500 g hutspotgroenten
400 g tomatenblokjes
12½ g bieslook
Bereiding
Verwijder de mosselen die kapot zijn of open blijven als je erop kt. Spoel de
mosselen in koud water en verwijder de exemplaren die nu open staan. Doe ze in de
mosselpan met 400 ml van de bouillon en kook in 6 min. op hoog vuur gaar. Schud
de pan regelma g. Giet af in een zeef en vang het vocht op.
Schil ondertussen de aardappelen en snijd in stukjes van 1 cm. Verhit een ruime pan
met dikke bodem en bak de bacon en cayennepeper 2 min. op middelhoog vuur.
Voeg de hutspotgroenten toe en bak 3 min. mee. Voeg de aardappelen, to‐
matenblokjes, het opgevangen vocht en de rest van de bouillon toe en laat met de
deksel op de pan op laag vuur 15 min. koken.
Snijd ondertussen de bieslook fijn. Haal de mosselen uit de schelp (houd er een paar
achter om te garneren) en voeg ze de laatste minuut van de kook jd toe aan de
soep. Verdeel de soep over de kommen, bestrooi met bieslook en garneer met de
achtergehouden mosselen.
Combina e p
Lekker met stokbrood. De mosselen kunnen ook vervangen worden door kokkels.
Eet smakelijk!
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