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Van de voorzitter…       
 
Toen mij werd gevraagd op de algemene ledenvergadering waarom ik zo nodig 

voorzitter wilde worden, heb ik gezegd dat ik Natsec een fantastische vereniging 

vind die het waard is om tijd aan te besteden. Dat wordt bevestigd door de vele 

activiteiten die binnen de vereniging aan de gang zijn.  

 

Zo is tijdens de ledenvergadering een werkgroep 

ontstaan die zich bezig houdt met de PR-kant 

van Natsec. Deze werkgroep, onder leiding van 

Nelleke Elzinga, is een aantal maal bij elkaar 

gekomen en het is fascinerend om te zien wat 

daar allemaal al uit is gekomen. 

 

De werkgroep is begonnen om een profiel van een kanoër/Natseclid op te stellen 

en heeft een lijst gemaakt waarom je eigenlijk lid zou moeten of willen worden 

van Natsec. Vervolgens is er gekeken naar de diverse doelgroepen waaruit wij 

nieuwe leden zouden kunnen werven.  

Daarbij is onder meer geconstateerd dat we de wat meer competitieve /sportieve 

kant van Natsec meer zouden kunnen uitbouwen. Dus naast het recreatieve ook 

proberen een kano-polo team het water op te krijgen, af een toe eens een 

wedstrijdje binnen de vereniging, of met andere verenigingen enz. 

 

Michiel Verhoef is hard bezig 

met het opstellen van een 

werkplan om weer tot een 

kano-polo team te komen, 

beginnend bij de jeugd. 

Uitgangspunt is dat kano-polo  
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een onderdeel van Natsec 

wordt en niet een activiteit 

naast Natsec. In de zomer 

willen we ook voor de 

senioren onder ons, die nog 

nooit in zo’n bootje hebben 

gezeten, een aantal clinics 

verzorgen. Wie weet komt 

er een recreatief senioren 

polo team uit voort. Ook 

beginnerscursussen krijgen 

de aandacht maar op verzoek kunnen ook cursussen voor mensen die al langer 

lid zijn worden georganiseerd. Doe vooral suggesties en zoek naar potentiele 

cursusleden.  

 

 
Wellicht een senior die binnenkort in een poloboot vaart. 

 

Dankzij Jacques Flinterman is er een nieuwe Natsec folder onderweg. Ook 

wordt gewerkt aan een Natsec website die meer moet gaan aansluiten op de 

verwachtingen die je hebt van zo’n site in 2014. 

 

Elders in het Natsec-nieuws kom je een oproep tegen om je op te geven voor de 

pool ‘bijzondere activiteiten’, of voor de commissie “bijzondere activiteiten’. 

De activiteiten in de andere commissies gaan door alsof het de gewoonste zaak 

is.  

 

Dat is toch fantastisch allemaal. 

 

Dolf Wemmers 
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Voorwoord van de redactie… 
 

et eerste nummer is weer gereed. Dank zij diverse actieve leden is het 

hopelijk een leuke uitgave geworden. De leden van de AA groep hebben 

een flink programma voor het komend e seizoen. Ook de toercommissie 

heeft haar programma rond. Beide programma’s komen uitgebreid aan de orde. 

 

De voorzitter heeft heel wat nieuws te melden. Dus lees deze artikelen 

aandachtig door.  Een vereniging wordt gedragen door de leden. Geef dus 

gehoor aan de oproep van het bestuur. Het is van belang dat we het ledenpeil 

weer snel op een hoger niveau krijgen.   

 

Ook een artikel van de C-11 commissie om deelnemers te werven voor de Elf 

Stedentocht te water. Ondergetekende is zelf een aantal keer van de partij 

geweest. Varen door het schitterende Friesland. Aan het eind van de dag 

kamperen in de verenigings TIPI, of in je eigen tentje. Contact hebben met de 

andere watersporters die ook deelnemen aan de 6-daagse trektocht. Een aanrader 

voor een ieder. 

 

Het voorjaar en de zomer zijn bij uitstek het seizoen om kano te varen. Maak er 

dus regelmatig gebruik van en vergeet niet om de redactie op de hoogte te 

houden van jullie ervaringen op en om het water. Foto’s zijn altijd van harte 

welkom.  

 

Hieronder een foto die is genomen tijdens de kano trektocht door Mecklenburg, 

een stukje van de Havel. 

 
 

 
 

 

H
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Voor die leden die door omstandigheden niet aanwezig waren op de traditionele 

Nieuwjaarsreceptie van Natsec op zondag 12 januari is hieronder de 

Nieuwjaarsspeech van onze voorzitter afgedrukt. Na het welkomstwoord stak de 

voorzitter van wal… 

 

We hebben een goed jaar achter de rug. De vele vrijwilligers  hebben 

bijgedragen aan een bloeiende vereniging. Een kantinecommissie die steeds 

weer paraat stond, een cursus eskimoteren, de verfbeurt aan het gebouw, de 

toertochten van de toercommissie, de vrijwilligers die stil hun ding doen, een 

René die zorg draagt voor de ledenadministratie, onderhoud van het gebouw, 

schoonmaakcoördinatie, ontvangen van scholen enz. enz.   

…een goed bezochte Nieuwjaars receptie. Met… overheerlijke oliebollen van Jacques. 

 

Anders dan vele jaren op een rij, kan er niet geheel sprake zijn van een  

zorgeloos Nieuwjaarspraatje; 2014 lijkt een spannend jaar te worden.  

Als vereniging krijgen we een aantal problemen op te lossen die deels intern en 

deels extern zijn. 

 

René Blomsteel is bezig met de contributiebrieven en meldde me enkele dagen 

geleden dat het aantal betalende leden rond de 135 zit. De daling van het aantal 

leden zet dus door, een aantal jaar geleden hadden we 220 leden. 
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Daarnaast worden we geconfronteerd met een ambtelijk deel van de gemeente 

dat geld wil hebben voor grond die vroeger openbaar was. Een gemeente die ook 

aanmerkelijk meer geld wil hebben voor de grond binnen de hekken. In hoeverre 

dat ons echt pijn gaat doen, is nu nog niet helder. De onderhandelingen met de 

gemeente  zijn in volle gang. Vooralsnog gaan we ervan uit dat het nooit de 

bedoeling kan zijn van het gemeentebestuur de betreffende organisaties als de 

Watersportvereniging Vlaardingen, de Scoutinggroep,  Andante (de 

Fluisterboot) en Natsec in grote financiële problemen te brengen. 

 

Samenvattend : een teruglopend ledental en een gemeente die geld lijkt nodig te 

hebben is geen combinatie die leidt tot veel vrolijkheid. Ik voel me toch 

enigszins genoodzaakt dit met u te delen. 

Maar Natsec zou Natsec niet zijn als we er niet met elkaar de schouders onder 

zetten.  

Ook met minder leden zijn we sterk genoeg om een stevige basis te houden voor 

vele jaren vaarplezier.  

Sterk genoeg als alle leden, daar waar mogelijk, een helpende hand uitsteken. 

Beroep op u wordt dan ook gedaan om de diverse commissies en eventuele 

werkgroepen te helpen.  

 

Diverse commissies kunnen uw steun gebruiken. Als u denkt dat 

schoonmaakcoördinatie iets voor u kan zijn, neem dan even contact met mij op. 

Ook de kantinecommissie zoekt versterking.  

 

De vereniging met alle activiteiten die erbij horen dat bent u, dat zijn wij. 

Ook zijn wij sterk genoeg om nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Nelleke 

Elzinga trekt een nieuwe PR groep die beleid en een programma uitwerkt, onder 

het mom: met minimale inspanningen maximale resultaten! 

 
Sterk genoeg als je ziet, soms tegen de verdrukking in hoe allerlei commissies 

werk leveren, alle hulde voor de inzet. 

 

Sterk genoeg als je ziet hoeveel plezier we ontlenen aan, waar het allemaal om 

bedoeld is, het varen met kajak of kano. 

 

Natsec ken ik als een vereniging waar iedereen klaarstaat voor iedereen.  

Waar mensen van vele pluimage met elkaar die verenging vormen . Een club 

waar je je thuis kan voelen en een club waar je enthousiast voor kan worden.  

 

In die zin gaan we een zonnig 2014 tegemoet. Ik wens u en de uwen een 

fantastisch 2014 en heel veel vaarplezier. 

 

Aldus onze voorzitter Dolf. 
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Als er af en toe verzoeken komen van scholen en andere organisaties om bij ons 

‘iets met kano’s te doen’ is er altijd wel een aantal leden die bereid is aan de slag 

te gaan. Formeel hebben we niet met elkaar geregeld wie hiervoor het 

aanspraakpunt is en wie wat doet. Voor de vereniging is het van groot belang dat 

deze activiteiten breder ondersteunt worden, het genereert vaak inkomsten en 

naamsbekendheid.  

 

Het idee is dan ook ontstaan om een nieuwe commissie: 

 

 

aan de Natsec-commissies toe te voegen.  Kees van de Pijl is bereid gevonden  

de coördinatierol op zich te nemen. De commissie coördineert de activiteit en is 

het aanspreekpunt extern en intern.  

 

Naast de commissie komt er een ondersteunende POOL van leden die één of een 

aantal maal per jaar beschikbaar zijn voor een activiteit.  

Het moet geen enkel probleem zijn om in de pool 20 a 25 helpers te hebben die 

af en toe hand en spandiensten verlenen. Op deze manier voorkomen we 

overbelasting van de leden die steeds weer voor ons op de bres staan.  

 

Het is niet zo zeer dat Natseccers niet af en toe willen meehelpen met dergelijke 

activiteiten, maar wie bel je als er iets staat te gebeuren. 

Nou dat is dadelijk gemakkelijk, met een lijst van leden die in de pool zitten.  

 

Kortom…als je wilt meedraaien in de ‘‘Commissie bijzondere activiteiten ’’ 

meld je aan bij Kees, tel. 010 5910763, of email k.t.vanderpijl@caiway.nl . 

 

Maar meld je zo wie zo aan voor de pool, ook bij Kees. 

 

 

Dolf Wemmers, voorzitter 
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Verwijzend naar de vorige uitgave van ons clubblad waarin een verzoek van de 

sportraad  Maassluis voor hulp bij een zwemtocht i.v.m. het 400 jaar bestaan van 

de stad. Nog even een korte samenvatting. 

 

28 juni 2014 wordt een zwemwedstrijd en prestatietocht georganiseerd in de 

haven rond de grote kerk van Maassluis. De sportraad heeft mij verzocht om 12 

tot 14 kanovaarders te “organiseren” 

die de zwemmers moeten begeleiden. 

 

Ik kan eventueel met de trailer 12 

verenigingskajaks naar de haven 

transporteren. Om half tien moeten de 

vaarders aanwezig zijn. De 

prijsuitreiking is omstreeks 14.00 uur. 

Dus rond 13.00 uur zijn we klaar. Als 

we met elkaar de kajaks opladen kunnen 

we allen weer bijtijds thuis zijn. 

 

De organisatie zorgt voor eten en drinken. Ook zal het Natsec embleem op alle 

uitingen aanwezig zijn. Geef je dus op voor de pool bij ondergetekende. 

 

 

En zo komen er meer verzoeken binnen zoals: 

 

* Begeleiders voor een kanotochtje voor de Vlaardingse Schermclub in begin 

juli;  

 

* een personeelsuitje van een Vlaardings bedrijf in september; 

 

* medewerking met kajaks voor een stads survival in Maassluis in juni.  

 

Hiervoor kunnen we een leuk bedrag in rekening brengen, welke volledig ten 

goede komt aan de clubkas. 

 

Voor de duidelijkheid nog even een kleine toelichting. De cie “Bijzondere. 

Activiteiten” zal bestaan uit ongeveer 3 leden die de aanvragen van buiten de 

vereniging zullen behandelen en de leden van de pool zullen benaderen voor 

assistentie bij externe activiteiten. 

 

Kees van der Pijl 

e-mail: k.t.vanderpijl@caiway.nl  
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Ongeveer 500m voor de spoorbrug in Schipluiden ligt langs de westzijde in de 

Duifpolder een kassencomplex. De eigenaar-orchideeënkweker Willem 

Berkhout maakte in zijn vrije tijd een groot aantal prachtige beelden die hij 

bekleedde met mozaiek-tegeltjes. Hij heeft ze tentoongesteld in een apart 

gedeelte van zijn kas. De tentoonstelling is te bezichtigen en  heeft sinds kort de 

AA+ status, d.w.z. dat de AA De Anders-Actieven  van Natsec er op bezoek 

waren.  

De AA-ers kunnen een bezoek aan de kas aanraden.  

Bereikbaar per kano. Entree, inclusief een kop koffie, 3 Euro p.p.   

De Beeldenkas is geopend : 

maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.  

Entree : 3 euro.    

Gaagweg 15, 2636AK Schipluiden. 

Tel : 06-51206513 / 0105911415.  

http://www.willemsmozaiekbeelden.nl/ 

Dick van der Velden 

De oproep om suggesties voor excursies heeft een groot aantal reacties op-

geleverd, en een aantal personen wil ook een excursie voorbereiden. 

Hieronder een overzicht: 

1 Aanleg A4-autoweg (vervolg op een eerder zeer interessant bezoek) 

2 Beeldenkas Schipluiden 
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3 Werkplaats Museum Vlaardingen/informatie betr. zeillogger Balder (3 maart    

2014) 

4 Jagerij en natuurcentrum Bergschenhoek 

5 Norfolklijn (23 juni 2014) 

6 Hodenpijl  

7 Coöp-winkeltje Schiedam  

Een datum voor een bezoek aan Museum Vlaardingen/informatie betr. 

zeillogger Balder is inmiddels vastgelegd en wel in de morgen van maandag 3 

maart a.s. Nadere gegevens volgen zo spoedig mogelijk. 

 

Meer informatie bij Luuk Vreugdenhil  l.vreugdenhil@hccnet.nl 

 

Kanotochtje Haringvliet, door Kees Paalvast 

Prachtig zo’n tochtje.  

Zie http://www.youtube.com/watch?v=3-n_36pRwBE 

Duiker op zijn plek gelegd tussen Schiedam en Delft, door Henk Roosloot 

Tussen Slinksloot en het aquaduct bij de Zwethsloot wordt een mooie kanoroute 

aangelegd die de Oostveenseweg door middel van een kruist. Op het filmpje is 

de plaatsing van de duiker te zien en op de achtergrond de route. 

http://www.youtube.com/watch?v=Lkoy1e_CfhE 

Op 9 december 2013 gingen de AA weer eens kijken bij de aanleg van nieuwe 

autoweg A4. Dat leverde twee mooie plaatjes op geschoten door Cees Ronde. 
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Ik zag op de tentoonstelling “De tweede wereldoorlog in 10 voorwerpen”, in de 

Kunsthal in Rotterdam het houten skelet van een kano waarmee Henri en 

Willem Peteri de Noordzee overstaken naar Engeland.  In 2011 werd een 

monument in Sizewell onthuld en werd de tocht nog eens over gedaan. Zie: 

http://zeekajaks.blogspot.nl/2011/08/in-het-kielzog-van-de-

engelandvaarders.html 

en ook  http://zeekajaks.blogspot.nl/2011/08/engelandvaarders-gespot.html 

Dick van der Velden 

 

De Friesche Elfstedenweek voor de Watersport, wordt gehouden van  21 t/m 26 

juli.  

Dit evenement wordt slechts eenmaal in de drie jaar georganiseerd door de 

watersport vereniging de Meeuwen uit Friesland. 

De C11 van Natsec  heeft de tocht al 4 keer meegevaren en het blijft een 

evenement  wat geweldig is om mee te maken. Het varen in Friesland is zeer 

afwisselend. Van grote meren tot kleine kanaaltjes en door oude steden.  Het 

bezoek aan de steden is iedere keer weer een aangename onderbreking van de 

tocht. Maar wat het ook heel leuk maakt is dat we overnachten op de meest 

uiteenlopende plaatsen, om te beginnen in het centrum van Leeuwarden, maar 

ook in Stavoren, IJlst, Franeker,  Dokkum en Bolsward. 
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Met name Bolsward is een belevenis om mee te maken daar wordt er in het 

centrum overnacht, maar ook aan de Waddenzee in Stavoren heeft zijn charme. 

En als sluitstuk de enorme ontvangst in Leeuwarden waar je als kampioenen 

wordt ontvangen maakt deze tocht uniek. 

Kortom … de Friesche Elfsteden week is een unieke kans om met deze mooie 

provincie kennis te maken. 

Mocht je mee willen varen kan dat in iedere kano en er zijn nog enkele plaatsen 

in  C11 om mee te varen. 

Voor meer informatie:  

De C11 Commissie 

C11@natsec.nl 

DOEN!!!!!! 
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Natsec nu ook op facebook  
 

Om nog meer mensen te kunnen bereiken heeft Natsec nu ook een 

Facebook pagina. 

Wil je ook op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van 

Natsec via Facebook dan kan dat door ons te “liken” of in gewoon 

Nederlands even op de knop “drukken” en  meldingen ontvangen 
aanklikken.   
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Natsec is een middelgrote kanovereniging met ruim 150 leden. De vereniging heeft 
zijn hoofdvestiging in Vlaardingen in het sportgebied “Broekpolder” direct aan de 

Vlaardingervaart. Belangrijk onderdeel voor de ontwikkeling van de sociale functie 
van de vereniging is de kanoloods met daar in een modern geoutilleerde kantine. 

 
Recentelijk is een vacature ontstaan voor de kantine van: 

 

KANTINE MEDEWERKER (M/V) 

 

Wil jij nader kennis maken met collega kanoërs in deze inspirerende omgeving dan 
kan de kantine commissie je een uitgelezen mogelijkheid aanbieden om dit mogelijk 

te maken. 
 

Functie wensen:  
Vrolijk humeur; 

Wettelijke minimum leeftijd 18 jaar; 
Terras en bar ervaring niet noodzakelijk; 

Ervaring in een non-profit organisatie;  
Affiniteit serveren van warme en koude dranken is een pré; 

 
Ook mensen zonder deze vaardigheden worden uitgenodigd om te reageren. 

 
Natsec biedt de kantine medewerker (m/v) naast de waardering van de clubgenoten 
en de mogelijkheid veel van de leden in een relaxte omgeving te leren kennen, ook 
de mogelijkheid om ervaring op te doen met alle aspecten wat het kantinewerk met 

zich meebrengt. 
 

Na een gedegen opleiding wordt de kantine medewerker (m/v) ingezet voor het 
zelfstandig draaien van kantinediensten volgens een (zeer) flexibel rooster. 

 
Voor meer informatie kan je contact opnemen met de coördinator van de 

kantinediensten 
 Henk Lansbergen  email: kantine@natsec.nl of loop even naar binnen in de kantine. 
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Natsec AA+A 
Aan alle AA-ers en Aanhangers  

Sinds 2003 hebben we als senioren van de kanovereniging een commissie Anders Activiteiten 

(AA) . In die periode hebben we samen heel wat kanotochten gemaakt. Soms was er ook een 

excursie aangekoppeld. Daarvoor bestond bij vrienden en kennissen ( veelal fietsers) vaak ook 

belangstelling. Zo ontstond de AA+A. Jaarlijks maakten we met elkaar met elkaar zo’n 4 

excursies. Helaas waren er in 2013 maar twee excursies. Maar in 2014 moeten we maar weer eens 

er tegen aan. Maar dan moet ik wel hulp hebben van jullie. Er zijn in de omgeving een heleboel 

doelen; ik noem maar:  

De Babbersmolen, de Beeldenkas, Hodenpijl, de A4-bouwplaats, Een vreemde 

Vogel, de Korpershoekse molen, het Coöp-museum, De Balder, Grutto-

kampeerterrein En verder mogelijk ook tentoonstellingen in het Schilpen of het 

Trammuseum. Ook zou het leuk zijn als we in de Natsec-kantine eens een spreker 

uitnodigden, bijvoorbeeld over het water in Midden Delfland.  

Wie van jullie heeft er nog andere ideeën ?  

Maar vooral: Wie van jullie wil eens zo’n excursie organiseren?  

Geef je maar op bij mij. Geef dan even op welke excursie je graag zou willen organiseren. Luuk 

en ik zullen je met raad en daad bij staan.  

Weten jullie dit nog? Dat kunnen we in 2014 toch niet gaan missen. 

Help! 

Dick van der Velden  

wilendickvandervelden@gmail.com  
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Reactie op de oproep van Dick…Reactie op de oproep van Dick…Reactie op de oproep van Dick…Reactie op de oproep van Dick…    
 
De oproep om suggesties voor excursies heeft een groot aantal reacties 

opgeleverd. En een aantal personen wil ook een excursie voorbereiden. 

Hieronder een overzicht: 

  

   1 Aanleg A4-autoweg (vervolg op een eerder zeer interessant bezoek) 

   2 Beeldenkas Schipluiden 

   3 Werkplaats Museum Vlaardingen/informatie betr. zeillogger 

Balder                            

   4 Jagerij en natuurcentrum Bergschenhoek 

   5 Norfolklijn                                                            

   6 Hodenpijl  

   7 Coöp-winkeltje Schiedam                                     

  

Een datum voor een bezoek aan Museum Vlaardingen/informatie betr. 

zeillogger Balder is inmiddels vastgelegd en wel in de morgen van maandag  

3 maart a.s. Nadere gegevens volgen zo spoedig mogelijk. 

  

Op welk data andere bezoeken zullen plaatsvinden, wordt later bekend gemaakt. 

  

 

De zeillogger Balder van Museum Vlaardingen 
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Van de toercommissie… 
 

 

e redactie ontving van onze commissie toertochten het onderstaand  

programma. Het is weer een schitterend programma voor het komende 

seizoen!. Wij kunnen u van harte aanbevelen om deze tochten mee te varen, uit 

ervaring weten we dat het perfect georganiseerd is. Doen!!! Dan zien we te 

zijner tijd jullie verslag wel in het Natsec Nieuws.  

 

1. Zondag 20 april rondje Eb en Vloed in de Dortse Biesbosch 

2. Zondag 18 mei rondje De oude Alm bij Giessen. 

3. Weekend 6 t/m 9 juni Pinkstertocht . We vertrekken op vrijdagavond. 

Deze keer verblijven we op de prachtige camping “ de Veerhof” in 

Oostwoud waar we de kano’s zo in het water kunnen laten glijden. Van 

daaruit zullen we op zaterdag een rondtocht maken waarbij we ondermeer 

door het schilderachtige plaatsje Opperdoes zullen varen. Op zondag 

zullen we een tocht varen die eindigt in Enkhuizen. Vandaar rijden we 

met de trailer weer terug  naar de camping. 

4. Zaterdag 12 juli avondtocht in Gouda. 

5. Zondag 21 september Biesbosch weekend. 

6. Zondag 19 oktober tocht door Leiden  

Wil je met een toertocht mee, dan kan dit voor iedereen. Ook beginners kunnen 

mee. We houden het tempo van de langzaamste vaarder aan.  We adviseren om 

een zwemvest aan te doen. Zeker als er kinderen meegaan.  

We verzamelen vanaf 8.30 uur bij de loods van Natsec. Vanaf daar vertrekken 

we om 9.00 uur. 

 

Opgeven is handig. Indien de tocht onverwacht niet door kan gaan, dan kunnen 

we u afbellen. Anders zou het kunnen dat u voor niets naar Natsec komt. Geef 

daarom altijd een telefoonnummer op waarop we u op zondagochtend nog 

kunnen bellen. 

 

Judith van Beurden: 06/44444918  judithvanbeurden@hotmail.com  

Ingeborg de Haan:  06/12235163  idehaan@xs4all.nl 

Dolf Wemmers: 06/43435841  dolf@devnull.nl 

Kees de Dreu: 06/27437897  k.de.dreu@gmail.com  

 

Wij hopen op een goed kano jaar , met net zulke mooie tochten als vorig jaar. 

En natuurlijk hopen we dat u meevaart! 

 

D



 19

 

 

 

Activiteiten programma K.V. Natsec 2014 

 

Datum: Naam activiteit: Commissie: Opgave en info bij: Opmerking: Locatie: Aanwezig: 

20 april 

Rondje Eb en 

Vloed Dordrechtse 

Biesbosch 

Toer. Cie. Zie pag.18 
Eten en drinken 

mee 

k.v.Natsec 

loods 
08.30 uur 

18 mei 
Rondje Giessen 

“De Oude Alm” 
Toer. cie Zie pag.18 

Eten en drinken 

mee 

K.v.Natsec 

loods 
08.30 uur 

6 t/m 9 juni 

Piksterweekend 

Rond Operdoes 

Enkhuizen 

Toer.cie Zie pag. 18 kampeerspullen 
K.v.Natsec 

loods 
08.30 uur 

ZATERDAG 

12 JULI 
Gouda avondtocht Toer.cie Zie pag. 18 Geen 

K.v.Natsec 

loods 
VOLGT 

20/21 sept. Biesbosch weekend Toer.cie Zie pag. 18 kampeerspullen 
K.v.Natsec 

loods 
08.30 uur 

19 oktober Leiden stadstocht Toer.cie Zie pag. 18 
Eten en drinken 

mee 

K.v.Natsec 

loods 
08.30 uur 
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Wist U dat…. 
Er…iedere zondag door een kleine groep leden om 12 

uur vanaf de loods wordt gevaren. Een tochtje van 

ongeveer anderhalf tot twee uur.  

 

Om 14.00 uur is de kantine geopend en wordt er dan 

muziek gemaakt. 

 

Naast de viool klanken hoor je ook gezang, gitaar en 

ukkelille geluiden. 

 
 

 

           
 

Er… een gezellige filmmiddag is geweest. 

Een prachtige natuurfilm. Georganiseerd door de kantine commissie. Daarna 

gezellig napraten aan de bar. 

 

Er … een “hippe” foto collage aan de wand hangt van de diverse kano- 

aktiviteiten. Geschonken door onze 

“oud” voorzitter Toby Witte.                                           

 

 
De…kerstversierderij toch gezellig was, ondanks de beperkte opkomst van 

leden. 


