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Van de voorzitter…
Op 9 december is er weer een Algemene Leden
Vergadering (ALV).
In de voorjaarsvergadering (mei 2014) is er onder meer gepraat over het beleid
van Natsec voor de komende 3 jaar. Het bestuur had hiervoor een discussiestuk
geschreven over de punten die de komende jaren aandacht vragen ten aanzien
van het gebouw, de groei van het aantal leden en de activiteiten binnen Natsec.
De algemene stemming binnen de ALV was: we gaan ervoor. Nu een half jaar
later maken we de tussenstand op. Is het aantal leden wederom gedaald of neemt
het aantal weer toe. Hoe zit het met de activiteiten en de plannen met het
gebouw? Tijdens de ALV word je uitgebreid geïnformeerd. Kom naar de
ledenvergadering en praat mee over de ontwikkelingen van jouw vereniging.
Iets heel anders.
Het is voor velen misschien niet onopgemerkt gebleven. Op 17 oktober stapten
Ingeborg de Haan en ik in het huwelijksbootje. We hebben elkaar bij Natsec
leren kennen en bouwen zo het rijtje ‘Natsec huwelijken’ verder uit.

Na de ceremonie in het stadhuis van Rotterdam was er een receptie in de
prachtig versierde kantine van Natsec. Een paar weken daarvoor waren we al
onder ‘valse voorwendselen’ op een zondagochtend getrakteerd op een
trouwontbijt. We hebben heel veel hartverwarmende reacties gehad. Ook
namens Ingeborg wil ik iedereen nogmaals bedanken voor de fantastische dag.
Het was voor ons als een warm bad.
Dolf Wemmers
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Voorwoord van de redactie…

H

et laatste nummer van 2014 is weer gereed. De winter staat weer voor
de deur met de december feestdagen.
Ondanks de wintermaanden hebben we toch ons periodiek aardig weten
te vullen.
De verschillende commissies binnen de vereniging zijn ook de afgelopen
maanden aardig actief geweest. Zo is er ook een zeer gezellige Tapaszondagmiddag geweest en er is ook door een aantal leden gekampeerd op het
verenigingsterrein met een zaterdagmiddag tocht en een heus kampvuur op
zaterdagavond en zondagmorgen een tocht door Leiden. Er is een verrassing
ontbijt geweest voor onze getrouwde voorzitter met zijn bruid, waarbij aardig
wat leden bij aanwezig waren. Ook de trouw receptie in de kantine werd druk
bezocht.
Jammer dat niemand zich geroepen voelt om verslag te doen om dit met de
overige leden te delen. Het zou goed zijn dat ook andere (wat minder actieve
leden) hiervan op de hoogte zijn. Dus kruip achter de pc en stuur uw bericht naar
de redactie voor het volgende nummer in januari.

Fietstocht van Kees en Jeanny door Frankrijk
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Delfland krijgt snel nieuwe vaarverordening
In de vaarverordening staan de regels voor het verkeer op het water, op grond
waarvan Delfland tijdens het vaarseizoen controles op het water uitvoert. De
nieuwe verordening betekent een vereenvoudiging en verduidelijking van de
vaarregels en de verkeersbesluiten.
Na vaststelling van de verordening worden booteigenaren in het nieuwe
vaarseizoen met borden langs het water geattendeerd op onder meer
snelheidslimieten.
Bij de verordening hoort een nieuwe vaarkaart. Op de vaarkaart van Delfland is
te zien waar gevaren mag worden. Criteria die bepalend waren, zijn onder meer
de breedte van het water, de doorvaarhoogte en diepte, niet varen in de buurt van
gemalen en de aanwezigheid van flora en fauna in het water. Uiteraard is er
zoveel mogelijk gekeken naar de aantrekkelijkheid van watergangen voor
vaarrecreatie en doorgaande routes. Bij het bepalen van de vaarwateren zijn de
gemeenten en andere belangengroepen betrokken.
Parallel aan het vereenvoudigen van de vaarregels
heeft het college ingestemd met het laten
vervallen van de motorvaartvergunning voor het
overgrote deel van de vaarwateren. Na de
collegevergadering wordt de ontwerpvaarverordening ter inzage gelegd.
Belanghebbenden kunnen gedurende een periode
van zes weken reageren op de plannen van
Delfland, waarna de verordening door de verenigde vergadering wordt
vastgesteld.

Dick van der Velden
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Delfland knapt sluizen op
Het Hoogheemraadschap van Delfland gaat de Vlaardinger Driesluis in
Vlaardingen, de Delflandse Buitensluis en de Keersluis in Maassluis opknappen.
De werkzaamheden bestaan onder meer uit het verbeteren van de elektronica
voor besturing op afstand, vernieuwen van sluisdeuren en het aanbrengen van
veiligheidsvoorzieningen.
Een dijk biedt weliswaar bescherming tegen water van buiten, maar heeft als
nadeel dat het teveel aan (regen)water binnen de dijk niet weg kan en de dijk is
ook een belemmering voor de scheepvaart. Via sluizen kunnen schepen vanuit
bijvoorbeeld de Nieuwe Waterweg de kanalen in het Delflandse gebied op of
kan overtollig water uit de polders worden afgevoerd (dat noemen we spuien)
naar de rivier.
De belangrijkste functie van de sluizen is het tegenhouden van het water.
Daarnaast wil Delfland dat schepen vlot en veilig kunnen doorvaren. Daarom
werken we aan goed onderhouden en veilige sluizen die klaar zijn voor de
toekomst.

Ingezonden door: Dick van der Velden
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Bezoek AA aan Museum Het Tramstation in
Schipluiden
10 november. Het moest er nu echt van komen een bezoek aan Het Tramstation
in Schipluiden, zo dichtbij en nog nooit bezocht, foei! Het prachtige stationsgebouw van de WSM (Westlandse Stoomtram Maatschappij) uit 1912 is al een
lust voor het oog.
Een grote groep AAers arriveert deels met de kano en op de fiets. Arjan
Olsthoorn, de gastheer voor deze morgen, heeft de koffie bruin met zijn
inmiddels beroemde zelfgebakken havermout koekjes! De keuken is weldra te
klein en we verspreiden ons naar de tentoonstelling ruimte.

Op reis met de trekschuit. Heel veel prenten die de tijd weergeven dat reizen met
de trekschuit een comfortabele manier van reizen was. Zeker in het waterrijke
Westland was er een goede en streng op tijd varende verbinding tussen
Vlaardingen, Maassluis, Schipluiden en Delft. Het was van groot economisch
belang dat de waterwegen goed bevaarbaar waren. We krijgen een mooie
inleiding van Arjan over de geschiedenis en hij vertelt dat als we in de kano
zitten nog de overblijfselen van het gebruik van de trekschuiten zien. De stenen
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opstapplaatsen in Vlaardingen en Delft, de rolpaal in Schipluiden en natuurlijk
de bruggetjes met de aangepaste leuningen voor de trekvaart. Dat maakt het
kano varen in Midden Delfland nog aantrekkelijker. We bekijken de mooie
maquettes, de trekschuiten grote en kleine in de vitrines die staan opgesteld in de
voormalige wachtkamer van het stationnetje geheel in de Jugendstil. Ook de
kamer met de overblijfselen van kasteel Keenenburg is prachtig! Kortom een
juweel van een museum en zeker de moeit waard om te bezoeken de
tentoonstelling duurt nog tot eind december. Het was een leerzame morgen.
Jeanny van der Pijl

MUSEUM "DE SCHILPEN" MAASLAND
Even voorstellen. Ik ben Wout Hoek, woon in Oostvoorne en ben eind 1939
geboren in het Vlaardingse bejaardentehuis SILOAM aan het VerploeghChasseplein. Dus dat begon al lekker en ik kan er inmiddels bijna weer naartoe,
als het tenminste nog die funktie heeft.
Vanaf die tijd tot pak-'m-beet 1960 gewoond in de Merellaan in Vlaardinger
Ambacht en aldaar een heerlijke jeugd gehad aan de rand van de bebouwde kom,
praktisch in de polder met z'n weilanden, sloten, singels, landwegen, boerderijen
enz. Wat wil een mens nog meer....
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Dat was "andere tijden". Terug naar de onze. 2014,8 september, prachtige dag en
ik rijd van Oostvoorne naar Vlaardingen om op uitnodiging van Dick van der
Velden deel te nemen aan een excursie naar museum De Schilpen in Maasland.
Mijn belangstelling is gewekt door het feit dat de Vlaardingse boer Piet
Oosthoek als een rode draad door de daar opgezette expositie loopt. En Dick
wist mijn zwakke plek!
Eerst haal ik mijn beide (ook in Vlaardinger-Ambacht getogen) zussen op, die
het ook best leuk vonden om dat allemaal weer eens terug te zien. Daarna nog
maar een kort ritje en we rijden het het mooie Maasland binnen. Want mooi is
het, zeker als het tegen de herfst loopt, zoals nu.
We zoeken het museum op en al gauw ontwaren we daar een groepje mannen
met kano-attributen waarbij ik al snel Dick herken. Dat mag een klein wonder
heten want we hadden elkaar intussen 27 jaar niet gezien. Wij zijn
jeugdvriendjes. Wij woonden dus beiden in de Merellaan en kwamen kort na het
vertrek van de Germanen met elkaar in kontakt. We speelden samen, wandelden,
liepen samen naar school, maakten fietstochten, gingen op jongenskamp en
schooierden in de buurt heel wat af, waarbij de boerderij van Oosthoek geen
onbelangrijke rol speelde. Met dat laatste was men thuis niet altijd even
gelukkig, omdat we na een middagje Oosthoek niet naar bloemetjes geurden.
Maar nu eerst het museum, want daar kwamen we voor. Leuke ontvangst met
koffie en koek, uitleg over het museum, het "Boter, Kaas en...."- thema en het
beantwoorden van vragen uit de groep. Daarna kon de rondleiding van start en
vormden zich groepjes van gelijk-geinteresseerden.
Textiel, gereedschap, meubels, kleding, leefwijze en inrichtingen waaraan velen
van ons nog slechts vage herinnering hebben omdat we terug moeten naar de
tijd van onze grootouders en wellicht nog verder. Natuurlijk komt het voor een
deel overeen met het streekmuseum Jan Anderson, maar toch altijd weer leuk
om te zien en dingen stiekem aan te raken. Speciaal is de geheel ingerichte
kruidenierswinkel. Daar hebben we allemaal MEER mee te maken gehad,
denkend aan kruidenier Dieteweg. Je hoort je moeder zeggen: "Zeg joh, haal jij
is even gauw........, Ja, mam".
Al die artikelen, van zakjes Castella-shampoo tot Sunlight-("sullig")zeep. En die
bakken voor losgestort meel en suiker, koekblikken-met-doorkijk en stolpen met
snoep, weegschaal, snijmachine, losse stroop, groene zeep en ga zo maar door.
Nostalgie!!
Maar, na een uitgebreide ronde komen we uiteindelijk bij de "Boter, Kaas en..."
afdeling en dan sta je ineens met mensen te praten die in je buurt hebben
gewoond en weten van Oosthoek, Wissink, van Mil, in de tijd dat we daar
opgroeiden.
Van de kaas- en boterfabrikage op de boerderij hebben wij toentertijd weinig of
niets gezien. Dat werd kennelijk strikt gescheiden gehouden van de rest van het
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bedrijf. Het hele proces werd door Piet met de hand beschreven en ook
gefotografeerd, zoals de expositie laat zien.
Piet kwam periodiek met de bakfiets door de wijk om zuivel te verkopen. Boter,
kaas en eieren, maar behalve de eieren was de herkomst ons kwajongens
onduidelijk. Nooit over gedacht.
Eigenlijk vrij recent heb ik pas begrepen dat ze er een boter- en kaas kelder
hadden.
Nee, wij gingen mee om te "helpen" bij het melken van de koeien en duwden
de melk-lorry, beladen met emmers en melkbussen, over de rails naar het land en
terug.
Over die zelfde rails reed overigens ook de gier-kar met paard waarop we
meereden en menig pasagier een golf vloeibare koeienflats over z'n
doordeweekse- danwel zondagsepak kreeg.
Van Piet mocht je overal aan meehelpen. Melk sjouwen en filteren, veekoeken
uitdelen en hooi uit de hooiberg naar de stal slepen, als de beesten binnen
stonden. Die heerlijke hooiberg.....
Piet vond eigenlijk alles goed en zei nooit een onvertogen woord. Totdat ik een
lange paal, waarmee het dak van de hooiberg in hoogte versteld kon worden, liet
omvallen waardoor die in tweeen brak. Piet sprak toe de gedenkwaardige
woorden …"Ja, sodemieter nou maar op !!"
Schokkende uitspraak uit zijn mond, maar wel terecht. Hij moest dat weer
verantwoorden bij z'n vader (voor ons de Ouwe Oosthoek) die niet 'mis' was en
zich regelmatig afvroeg waarom al die 'jong' op z'n wurf liepen. Jaagde ons ook
weg. Wij gingen liever een straatje voor hem om.
Maar het feit dat in de oorlog kinderen uit de buurt melk mochten komen
drinken, geeft aan dat dat ook weer niet terecht was. Wij blagen echter, vonden
hem een onvriendelijke man waarvan we hoopten dat hij het niet lang meer
maakte, waarna ons de boerderij als 'speeltuin' in handen zou vallen.
Toen het later zover was, had ons 'spelen' al plaats gemaakt voor 'leren', was
ook Piet van onze goedbedoelde aanwezigheid verlost en begon aan de boerenhorizon de slopershamer al op te doemen. Einde van een onvergetelijk tijdperk.
C'est la vie....
Het is al-met-al meer een Oosthoek- dan een Schilpenverhaal geworden, maar
dat moet dan maar een keer.
De expositie bracht alles weer terug en het was goed om die vervlogen tijd even
op te halen.
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Rond twaalf uur worden we
verzocht het pand te ontruimen en
nemen we afscheid van zowel de
museummensen als de Natsecleden
en bedanken Dick voor z’n
uitnodiging.
Het was een leuke belevenis. Tot
ziens!

Wout Hoek
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Op 9 december is er weer een Algemene
Leden Vergadering (ALV).
Beste Leden van Natsec.
Wij nodigen u uit voor de Algemene Ledenvergadering van Natsec op 9
december.
De vergadering heeft de volgende agendapunten:
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Goedkeuring verslag vorige Algemene Ledenvergadering
4. Beleidsplan Natsec, stand van zaken (verantwoording bestuur afgelopen
periode)
- ontwikkeling aantal leden
- onderhoud gebouw
- activiteiten
6. Financieel verslag afgelopen jaar
7. Voorstel om de contributie niet te verhoging in 2015
8. Begroting 2015 en doorkijk begroting 2016
9. Rondje langs de commissies
10. Discussie over het programma 2015
- wie wil meedenken over - en meedoen met een jeugdprogramma
- kunnen alle commissies een programma opstellen t.b.v. het
jaarprogramma 2015
11. Rondvraag
12. Sluiting
Het verslag van de vorige ALV en de begroting 2015/2016 zal worden
nagestuurd.
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Bezoek aan Museum De Schilpen
Op maandag 8 september bezochten ruim 25 bezoekers het museum De
Schilpen in Maasland. Bij de loods van Natsec vertrokken 7 peddellaars richting
Maasland. Even later gevolgd door een 7 tal fietsers. Onderweg sloot zich
nog een fietser bij ons aan. De overige bezoekers waren op eigen gelegenheid
naar Maasland gekomen. De peddelaars stalden hun kajaks in het centrum op
een vertrouwd grasveldje naast de brug en liepen vandaar naar het museum.
Wij werden hartelijk ontvangen door Jeanny van der Pijl die met nog een
vrijwilliger van het museum ons rond zou leiden. Eerst lieten we ons de
koffie en koek goed smaken. Onderwijl konden we in de nieuw aangebouwde
serre enkele museumstukken bekijken met uitleg van de vrijwilliger. Enkele
oudere leden die ook veel wisten te vertellen uit het verleden of zelfs iets
hadden meegemaakt op een boerderij of het landelijke leven uit deze omgeving
namen even het woord.
We splitsen de groep om zo meer ruimte te krijgen voor wat we zien en te
horen zouden krijgen. De dames gingen eerst naar boven waar een nieuwe
collectie hoedjes uit het verleden ten toon gesteld stonden/hingen. Ook
diverse kamers werden bezocht waar men de omstandigheden van wonen en
leven kon bewonderen. Bij sommigen kwamen toch herinneringen naar boven:
dat had mijn oma ook of daar werkte men vader nog mee.
De groep die koos voor het gedeelte van Kaas Boter en ..... liep een rondje
met de vrijwilliger die uitvoerig wist te vertellen hoe de kaas en boter in
het verleden werd gemaakt. Ook alle materialen om deze kaas en boter in te
bereiden en op te slaan werd uitvoerig belicht. Enkele bezoekers namen zelfs
enkele werktuigen in de hand en demonstreerden hoe zij dat in het verleden
ook hadden gedaan. Ook was er een film te zien waar het gehele proces werd
belicht. We kregen nog uitvoerig te horen hoe kaas en boter in het heden
wordt gemaakt. In de loop der jaren is er veel veranderd. In het verleden
had iedere streek of dorpje zijn eigen kaas maar tegenwoordig is dat door de
wetten, regels en grotere omzetten niet meer mogelijk voor vele kleinere
kaasmakers.
De groepen wisselde van vrijwilliger en bezochten ook de andere ruimtes. De
zolder gaf ook nog een mooi zicht op de vele gereedschappen die toen in de
landbouw en veeteelt werden gebruikt. De rondleiding werd afgesloten met een
bezoekje aan het winkeltje met zijn vele soorten snoepgoed waar bezoekers en
de kinderen uit het dorp regelmatig wat kopen.
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De AA leden en overige bezoekers bedanken Jeanny en de overige vrijwilligers
van De Schilpen voor hun rondleiding.
Willem Borsboom

Wist U dat …
Gevonden in een Natsec nieuws najaar 1993 door Arie van Montfoort.
Kom je vanaf de Watersportweg bij een sportvereniging. Je verwacht dan
zwoegende en zwetende sporters te vinden. Bij Natsec zie je wat anders. Een
opgeruimde hal vol met kajaks, sommige net afgezeemd en allemaal direct
geschikt voor gebruik.
Ook is er een gezellige kantine en daar zie ik zelfs 3 gitaren in ruste. Zullen ze
geen wijsje hebben om te spelen?
Nu daar weet ik wel wat op . Bij het eerste lustrum van kanovereniging Natsec
maakte de leden voor Natsec een KANODEUN.
Dat werd gemaakt op de wijs van: “Op de woelige baren” en is als volgt:
Op de Vlaardingse baren,
Kan je alles zien varen
Klein en groot, soms een opblaasboot
Koop geen Mercee-des, of, videooo
Stop je centen maar, in ’n kano
Bij ons thuis lag vroeger geen boot op de plank
mijn moeder kon dat niet betalen
dat was dus de reden voor heel wat gejank
ik liep langs de vlieten te dwalen
toen zag ik een schuurtje met kano’s gevuld
ik stijgerde als een gestoorde
zo ontdekte ik Natsec, de kanovaartclub
en daar ben ik lid van geworden.
We ped’len op vlieten in stroming en zee;
elk water dat kun je ons geven
ja zelfs wild water, daar zit’n we niet mee,
want Natsec staat niet gauw te beven
En gaat er een kano soms plots aan de rol,
door ’t falen van peddel of spieren
Dan loopt dus ’t bootje weer helemaal vol,
en hoor je de kanoërs tieren.
Nu zul je wel denken, ze zijn daar niet wijs
wat moeten die lui op ’t water
Ze peddelen zelfs als ’t moet op ’t ijs
met een smoel als een hitsige pater
komt dat dan misschien door de vorm van de schuit
’t lijkt wel een beetje ’n kissie
Van Eskimoos leerden ze ook al geen fluit
Ze vangen niet eens een vissie.
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FILMMIDDAG IN DE KANTINE NATSEC
De volgende recensies vertellen wat over de film die de kantine commissie heeft kunnen
reserveren voor zondag 30 november aanstaande:
De hoofrolspeler speelt zijn rol voortreffelijk. Leuk om te zien dat hij ook de diverse
leeftijden speelt in de "flashbacks". Hij duidelijk herkenbaar aan zijn ogen. Van het
boek heb ik genoten en gelachen tot de tranen over mijn wangen liepen. De film is
hilarisch en geeft de sfeer van het boek goed weer. Een aanrader. Allebei trouwens..
De film zelf is een aaneenschakeling van hilarische momenten en heerlijk droog
commentaar.
Het verloop van de wereldgeschiedenis en diverse wereldleiders wordt gekoppeld
aan de hoofdpersoon en hoewel dat natuurlijk fictief is, zijn sommige scènes echt
briljant gevonden.
Mooi gefilmd, Pakkend verhaal, Boeiende personages, geweldige humor

Benieuwd welke film dit is, kom dan langs op zondag 30 november. Een tipje van de sluier:
hoewel er in de film geen kano voorkomt, zullen vele van ons zich zeker herkennen in deze
film.
De kantine is geopend vanaf 14:00 uur en de film start om 14:15 uur.

Op zaterdag 11 oktober
Hadden we een afspraak gemaakt met onze buren om mee te werken aan een
scoutinghappening.
Het motto was: Scouting daagt je uit.
Voor Natsec is dit een belangrijke doelgroep. We verwachtten niet dat er gelijk
een toestroom van jeugdleden zal zijn, elke scoutinggroep zorgt voor een
activiteiten gebied , met van elkaar verschillende activiteiten.
Scouting groepsgewijs gaan de jeugddeelnemers, deelnemen aan de activiteiten
in een tijdgebonden roulatie systeem.
Per activiteiten gebied komen er ca 100+ deelnemers per keer. maar we hebben
wel de kans te laten zien wat we zoal te bieden hebben. Er zitten in ieder geval
potentiële waterpoloërs bij.
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Alle scoutinggroepen in Vlaardingen nemen deel, ongeveer 500 jeugdleden en
zeg 180 kaderleden.
Onze jeugdleden nemen deel aan de activiteiten, kaderleden organiseren en
bemensen de activiteiten.
Ieder jeugdlid, krijgt een uitnodigingen mee voor zijn of haar vriendjes om ook
mee te doen.
Deelnemende niet- leden doen mee met
de groep waardoor ze uitgenodigd zijn.
Elke scoutinggroep zorgt voor een
activiteiten gebied , met van elkaar
verschillende activiteiten.
Scouting groepsgewijs gaan de
jeugddeelnemers, deelnemen aan de
activiteiten in een tijdgebonden roulatie
systeem.
Per activiteiten gebied komen er ca
100+ deelnemers per keer.
Verzamelen om 11 uur, en opzetten van
een botenshow buiten (een beetje
vergelijkbaar met de open dag op 21
juni)
Speciaal in dit kader is de boomkano (gemaakt naar een boomstamkano, die in
Vlaardingen is gevonden ) die door Guus van de Poel wordt geshowd. Hierbij
zou het ook erg leuk zijn de Tipi en vuurkorven neer te zetten.
De kantine is open, bij mooi weer is het terras open en ouders zijn welkom.
Plaatsen van de schans en het neerleggen van een aantal boten,
Alle ww bootjes neerleggen en tsunami's
Kraampje met folders, stikkers enz, bemensing kraampje
De vrijwilligers waren die dag:
- Marjo Bazuin
- Wim van Eijk
- Arjan Olsthoorn
- Ijsbrand Boekestein
- Jacques Flinterman
- Paul de Weerd
- Dolf Wemmers
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Uit de mailbox …

Ontvangen van Ruud Oosterhof
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Bericht van overlijden.
Ik ging vanavond op pad om onze oude vriend Jan van der Heul in de
Meerpaal op te zoeken met de laatste 2 edities van het Natsec Nieuws.
Bij de receptie kreeg ik echter te horen, Jan niet meer in de Meerpaal
verbleef. Nader onderzoek resulteerde in de mededeling, dat Jan op 22
januari 2014 reeds was overleden. Dit trof mij des temeer, daar ik hem
regelmatig het Natsec Nieuws bezorgde, waarbij ik dan een praatje met
hem maakte en soms dronken we samen nog een borreltje, kortom het was
altijd even een gezellig samenzijn. Door het overlijden van mijn echtgenote
is het bezoek aan Jan helaas wat in de verdrukking gekomen.
Jan van der Heul is een tijdlang ons oudste nog varende lid geweest, maar
hij heeft een paar jaar geleden zijn lidmaatschap opgezegd, omdat hij niet
meer de straat op kon. Jan was één van de medeoprichters van onze
kanovereniging en hij heeft vele tochten meegevaren en was heel vaak
zichtbaar aanwezig. Jammer, dat hij door zijn zeer hinderlijke kwaal bijna
niet meer kon praten en nog minder kon slikken. Ik had altijd met hem te
doen, maar hijzelf was altijd relatief opgewekt.
Wij zullen ons Jan altijd blijven herinneren als een blijmoedige fijne kerel.
God hebbe zijn ziel!
18 september 2014
Gerard Q.Verbeek

Nieuwe coördinator voor de AA-commissie
Sinds begin oktober is Wim van der Eijk coördinator van de AA-commissie. Op
dat moment heb ik hem een map en een CD vol met AA- en AA+ informatie
overhandigd. Ik wens Wim veel sterkte en ook veel plezier in deze functie. Ik
was coördinator gedurende 11 jaren. Wim heeft ondersteuning van onder
andere Jan Willeboordse (voor de routeverkenning) en van Luuk Vreugedenhil
(voor het voorbereiden van excursies)! Ik hoop nog lang mee te blijven varen
maar nu in de achterhoede.
Dick van der Velden, okt. 2014
Slinksloot Midden-Delfland breder en natuurlijker
(Gelezen in de Nieuwsbrief van Delfland 30 september 2014)
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Delfland heeft plannen om nog voor het einde van 2015 1,5 ha
natuurvriendelijke oever in de Slinksloot (gemeente Midden-Delfland) aan te
leggen. Tegelijkertijd worden delen van de Slinksloot breder gemaakt om het
water sneller af te kunnen voeren.
Een groot deel van de oevers (0,9 ha) wordt aangelegd in de bermsloten van de
A4 tussen Delft en Schiedam. Het resterende deel van de oevers (0,6 ha) komt in
het gebied tussen de A4 en het gemaal van de Holierhoekse en
Zouteveensepolder. In dit laatste deel wordt, op de plekken waar de
natuurvriendelijke oevers worden aangelegd, de Slinksloot breder gemaakt.
Hierbij worden ook 2 bruggen verbreed.
Door hier de waterafvoer te verbeteren, werkt Delfland aan droge voeten.
Daarnaast werkt Delfland ook aan schoon water in een aantrekkelijke
leefomgeving. Natuurvriendelijke oevers hebben een geleidelijke overgang van
nat naar droog waardoor er verschillende leefmilieus ontstaan waar diverse
planten en dieren kunnen leven. Hoe meer verschillende soorten planten en
dieren er in het water leven, des te schoner het water vaak is. Daarom wil
Delfland de waternatuur stimuleren.
Zo zag de oever van de Slinksloot er in 2008 uit. Toch ook natuurvriendelijk
zeker?
Dick van der Velden, okt. 2014

Foto: RONDE
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Activiteiten programma K.V. Natsec 2014

Datum:

Naam activiteit:

Commissie: Opgave en info bij:

30 nove mber

Filmmiddag

Kantine.cie Iedereen welkom

Opmerking:

Locatie:

Aanwezig:

Natsec
kantine

14.00 uur

20.00 uur
9 december

ALV

bestuur

Alle leden welkom

kantine
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