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Van de voorzitter…       
 
In de voorjaarsvergadering is over een groot aantal onderwerpen van gedachten 

gewisseld. Naast zaken als het financiële verslag en de begroting is er gepraat 

over het beleid van Natsec voor de komende 3 jaar.  Het bestuur had hiervoor 

een discussiestuk voorbereid. (zie hiervoor de bijlage bij de uitnodiging voor de 

ALV). In het stuk is beschreven wat er de komende jaren gedaan zou moeten 

worden aan het gebouw, de groei van het aantal leden en de activiteiten binnen 

Natsec. 

 

De algemene stemming binnen de ALV was: we gaan ervoor. In feite betekent 

dit dat we Natsec met elkaar nog aantrekkelijker maken voor onze eigen - en 

nieuwe  leden. Meer activiteiten, ook competitieve als kanopolo, meer aanwezig 

zijn bij activiteiten van anderen zoals de zwemtocht van over het Haringvliet of 

in Maassluis.  

 

Een bloeiend verenigingsleven ontstaat uiteraard niet zo maar. Dat maak je met 

elkaar. We zijn immers allemaal vrijwilligers, de een wat actiever dan de andere.  

Dat is prima. Het leuke van Natsec is dat lid ervan zijn weinig echte 

verplichtingen kent. Een keer per jaar schoonmaken en contributie betalen zijn 

dan van die verplichtingen. Maar verder moet er weinig en kan er heel erg veel. 

Zelfs mopperen dat er weinig gebeurt. Niet dat dat zin heeft, maar toch.  

Wat ik zie is dat, vaak heel ongemerkt omdat het zo ‘normaal’ is, Natsec 

gedragen wordt door al die commissies die gewoon hun ding doen. Vrijwilligers 

in de kantine, de tuin, bezig met onderhoud, organiseren van tochten, 

organiseren van activiteiten, scholen ontvangen, spullen inkopen, enz enz enz.  

De kantine kan, zowel wat het organiseren van activiteiten, als het bemensen 

van de bar betreft, nog flink wat hulp gebruiken. Als je met meer mensen deze 

activiteiten kan delen is de belasting ook gering. Dit geldt ook voor andere 

commissies. Kijk even op de site met wie je contact kan opnemen. 

 

Dolf Wemmers 
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Voorwoord van de redactie… 
 

et tweede nummer is weer gereed. Dankzij de leden van de AA groep is 

het hopelijk een leuke uitgave geworden. De redactie ontvangt van de 

overige commissies weinig of geen artikelen. Vooral de deelnemers aan 

de maandelijkse toertochten sturen sporadisch verslagen in.  

 

Om leden te enthousiasmeren om mee te varen is het noodzakelijk om hen op de 

hoogte te houden van de kano ervaringen van andere leden.  

 

Lees en noteer de activiteiten. Noteer de data op uw kalender of telefoon. Het 

zou jammer zijn als een mooie tocht of een leuke activiteit in de kantine je neus 

voorbij zou gaan. Vaak krijgen we te horen: “…dat wist ik niet..” 

 

Ook de oproep om deel te nemen aan  externe activiteiten waar Natsec bij 

betrokken is van groot belang om onze vereniging op de “kaart” te zetten en het 

ledenbestand te vergroten. Dus… geef je op en kom in de pool.  

 

 

 

 

H
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Maandagochtend, 31 maart, was het weer druk bij het verenigingsgebouw van 

Natsec. De AA club had een excursie gepland bij de beeldentuin van de 

orchideeën kweker Willem Berkhout gelegen langs de Vaart. Voor de kajakkers 

een klein half uurtje peddelen en voor de groep fietsers was de zelfde tijd 

gepland daar zij een stukje moesten omrijden. 

 

 
 

Om 9 uur vertrok het gezelschap. Even later hadden wij met de fiets de 

peddelaars al ingehaald en ter hoogte van de Watersport Vereniging de 

Bommeer maakte Willem weer enkele plaatjes van de 5 kajaks. Snel weer op de 

fiets daar de overige fietsers gewoon door fietsten en zij later steeds weer 

verbaasd opkeken omdat Willem weer verdekt opgesteld stond om foto's te 

maken. 
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Ter hoogte van de kassen gekomen zagen wij waar de peddelaars konden 

afmeren. Een duidelijk bord gaf aan waar men kon uitstappen. We fietsten 

verder want we moesten in Schipluiden de Gaag oversteken om richting de 

Gaagweg te kunnen fietsen. Vrijwel gelijktijdig kwamen we bij de kassen aan. 

Niets geen kassa of tolpoortjes je kon gewoon naar binnen. Niemand die kwam 

toegesneld maar gewoon even wat rondkijken. Nu we hadden onze weg snel 

gevonden en één van onze leden, Wim Kan, was hier bekend en was al druk 

bezig met koffie zetten. Wat bleek, alles was zelfservice: betalen, koffie 

of thee zetten. Het nuttige van zelf meegenomen koeken of  brood was ook geen 

probleem. Alles mag en met achterlating van een kleine bijdrage in een 

kistje was een bezoek aan de beelden en eventueel een kijkje in de kassen 

geen probleem. 

 

 
 

Nadat we gezellig de koffie en versnaperingen genuttigd hadden liepen we een 

rondje langs de beelden en schilderijen. Deze schilderijen waren van een 

bevriende kunstenaar, de Hr. Jacob Kanbier. Prachtig die beelden ze stelde 

de vreemdste personages of zelfs een muziekband voor. Wat zeker de aandacht 

trok was een gordijn met een bordje erboven met de tekst: Spiegelbeeld. Ja, 

menigeen was nieuwsgierig wat er achter zat. Na het openen zag je menigeen 

verbaasd kijken. Grof gezegd een beeld in de vorm van een penis was er te 

zien. Hoe kom je erop maar het leukste was natuurlijk de tekst binnen het 

gordijn: 

Ik kijk in de spiegel en zie een Gewéééldiiige man Ik kijk in de spiegel en 
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zie een Gewééldiige man Ik kijk in de spiegel en zie een Geweldige man Ik 

kijk in de spiegel en zie wie ik eigenlijk ben ...... 

Je begrijp er werden diverse grappen gemaakt of men nam een pose aan voor 

een grappige foto! 

 

 

Toen kwam de orchideeënkweker in beeld en hij nam gelijk het woord na de 

vele vragen van ons. Met passie vertelde hij zijn drijfveer om deze beelden 

te maken. Duidelijk iets anders dan bloementjes kweken. Beelden die wel ruim 

1000 kilo wegen gemaakt van gaas, ijzervlechtwerk en beton bekleed met 

mozaïektegeltjes. Kleurige creaties kwamen er uit zijn handen die er ruw en 

zwart uitzagen van het werken met zand en cement. Iedere hobby heeft zijn 

prettige en nadelige kanten maar dat heb je ervoor over. 

 

 
 

Hij nodige ons uit om ook de kassen met planten te bekijken. Zodra een groep 

groot genoeg is en hij tijd heeft wil hij graag zijn andere passie: kweken 

van orchideeën laten zien. Nu we werden uitgebreid ingelicht over het 

ontwikkelen van de orchideeën. Wat een werk, wat je totaal niet verwacht: 

stekjes komen in mini potje uit diverse goedkope Aziatische landen waar men 

gespecialiseerd is in het kweken van de planten. Na een tijdje in Nederland 

verder gekweekt te zijn gaan ze weer per vliegtuig terug om daar via 

goedkope arbeidskrachten weer verpot te worden en daarna weer terug naar 

Nederland. Een lange weg en arbeidsintensief proces eer de planten in de 

laatste fase van ontwikkelen in de kas gereed is voor verkoop naar de 

leveranciers en winkels. 

 

We zagen diverse fases van ontwikkelen en groei van de planten. Diverse 
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waren al zo ver dat er bloementjes aan kwamen. Deze werden door een 

medewerker in verrijdbare rekken geplaatst en transport klaar gemaakt. Ook 

wij werden in de gelegenheid gesteld om een mooie plant te kopen. Velen 

maakten gebruik van deze gelegenheid. De prijs was laag en een gemiddelde 

Nederlander bespaar graag wat geld. De tuinder verkocht heel wat planten. De 

tuinder werd bij het afscheid nemen een presentje aangeboden van de 

bezoekers als dank voor zijn uitgebreide uitleg. Ieder zocht zijn eigen weg 

terug naar huis of een ander doel om naar toe te fietsen of peddelen want 

het was nog mooi weer. 

 
 

Info Beeldentuin: 

www.willemsmozaiekbeelden.nl 

Gaagweg 15, 2636 AK, Schipluiden 
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Ik hoorde onlangs fluisteren: die AA-ers doen het allemaal wat rustiger aan. Nu 

ik vind dat dat wel mee valt. Kijk maar eens naar de verslagen in deze NN –

uitgave. En dan hebben ze in deze periode nog meer gedaan zoals een 

bloedstollende oversteek van de Foppenplas bij windkracht 7 bijvoorbeeld en 

een poldertocht met 9 man notabene naar de schaapskooi van de Vockestaert. 

De laatste tocht leverde na wat knip en plakwerk een mooie foto op: 
 

 

 

 

 

 

Voor de volgende periode staan op het programma een bezoek aan het 

voorlichtingscentrum van de A4-aanleg op 18 augustus, de Dertig Bruggentocht 

op 19 mei, en een bezoek op 23 juni aan de Norfolklijn/DFDS. Dat is dan wel  

per fiets. En waarschijnlijk ook een bezoek aan het Schilpen, daar is een 

tentoonstelling over zuivelbereiding. Let op de aankondigingen. Dit alles naast 

de wekelijkse tochtjes op Maandag 09.00 uur. 

 

Dick van der Velden  
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Maandag 3 maart zijn we naar de werkplaats van het museum Vlaardingen 

geweest. 

Er werd mij gevraagd als onbekend lid een stukje hierover te schrijven. 

 

Maar eerst stel ik mijzelf even kort voor, mijn naam is Jacomine Zijderveld, 26 

jaar, getrouwd en sinds 2012 lid van Natsec. Ik vaar regelmatig in mijn oude 

zeekano die in de Natsec loods ligt. Ik volg de opleiding tot vrijwillig molenaar 

en doe vrijwilligerswerk als molenaar in molen de Distilleerketel, Rotterdam 

Delfshaven. 

 

Ongeveer met twintig man bezochten we de werkplaats, we verzamelde ons in 

de ontvangstruimte waar we een lekker bakje koffie of thee kregen aangeboden.  

Hierna kregen we een verhaal over de geschiedenis van zeillogger de Balder. 

 
De Zeillogger De Balder onderweg naar de Bocxe scheepswerf in Delft, gefotografeerd 

door Kees Paalvast, op een kanotocht over de Schie,  december 2013. 

 

De naam van de Balder stamt af van een van de Germaanse goden. 

Vanaf 1912-1922 voer de Balder voor de haringvisserij van Vlaardingen samen 

met nog tweehonderd andere zeilende loggers. Hierna heeft ze een motor 

gekregen en ging varen voor Scheveningen en bleef in de haringvisserij. 
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Toen de Balder niet meer gebruikt werd is ze naar het scheepvaartmuseum 

Amsterdam gegaan, uiteindelijk ging, ze uit de collectie en is terug gekocht voor 

1 euro, vanwege achterstallig onderhoud. Ze heeft een tijdje geleden voor het 

museum Vlaardingen gelegen waar je haar ook kon bezichtigen. Nu is ze nog in 

grondige restauratie, al het binnenwerk wordt in de werkplaats gemaakt, de 

romp word elders gerestaureerd.  

 

Nadat we naar de geschiedenis van de Balder te hebben geluisterd kregen we 

een rondleiding door de werkplaats en opslagruimte, dit was erg bijzonder, de 

werkplaats is gevestigd in een oud pakhuis (naast het museum), hier is veel van 

de Balder terug te vinden, op de 1e verdieping lagen bijv. alle oude 

dollen/katrollen van het schip. 

 

Een verdieping hoger konden we de werkzaamheden zien, hier worden o.a. de 

masten en de scheepsdeur met ombouw gerepareerd. Nog een verdieping hoger 

konden we erg veel verschillende onderdelen bekijken, zoals de verlichting en 

een pekelbak om de haring aan boord te zouten. En een ruimte apart voor alle 

touwen en zeilen. 

 
Er was natuurlijk nog veel meer te zien, het is zeker de moeite waard eens een 

kijkje te nemen.  

Het werk aan de Balder wordt door vrijwilligers gedaan, van houtwerk tot zeil 

maken aan toe. 

 

 
Jan Bot van de Balder, compilage Cees Ronde 

 
Wie geïnteresseerd is kan op donderdagen een kijkje nemen in de werkplaats. 

Als je meer wilt weten over de balder, kun je een bezoekje nemen aan de 

website: www.zeilloggerbalder.nl 

 

Jacomine Zijderveld 
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Onlangs heb ik op de website “De geschiedenis van Vlaardingen” een kort 

verhaal geplaatst over de geschiedenis van Natsec. Het gaat o.a. over de 

oprichting, de clubhuizen en de activiteiten van Natsec sinds 1981.  

 

Ga naar http://www.geschiedenisvanvlaardingen.nl/ en 

zoek daar Kanovereniging Natsec.   

 

Ik zou het leuk vinden om een uitgebreider verhaal te 

schrijven over de geschiedenis van Natsec. Wie wil me 

daar bij helpen? Of wie heeft informatie, een zelf 

meegemaakt verhaal, documentatie zoals oude Natsec 

Nieuws-nummers?  

 

Mail naar d.velden275@upcmail.nl  

 

Misschien kan er in 2016 bij het vijfendertig jarig bestaan dan een mooie 

publicatie over verschijnen! 

 

Dick van der Velden 
 

 

Begin kanosteigers  Westland 
 
 

Er kwam een verzoek van onze kanovereniging Natsec of er iemand bekend was 

met kanowater in de polder, en of er iemand mee wilde varen met Annelies 

Peyrer van de gemeente Westland om de plaatsen aan te wijzen waar een steiger 

moest komen om over te kunnen dragen. 

 

Zo hadden we afgesproken om op maandag 22 juli 2013 de polder in te gaan. 

Ze vroeg wat voor kleding ze aan moest trekken, want het was al een paar dagen 

30 graden. 

Ik zei: trek je bikini maar aan, maar neem ook een lange broek en handschoenen 

mee, want we moeten  een paar keer door de brandnetels bij het overdragen. 

 

We gingen zoals elke maandagmorgen om 9.00 uur bij de loods van Natsec weg. 

Ter hoogte van het huis van Piet Keizer is een steiger, ja, dezelfde steiger als 

toen, van dat rot bootje, dat niet weg wilde. 

Heb er een jaar bij GZH over lopen zeuren, kostte me nog een doos gebak ook, 

maar dat was mijn eigen schuld, want dat had ik ze beloofd als ze dat rot bootje 
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weg zouden krijgen, wat dus gelukt is. 

Maar goed, wij gingen de polder in, Arie van Montfoort voer ook nog een stukje 

mee. 

Op een gemakkelijk uitstapplekje gingen we aan de kant, het is dan ongeveer 

10.30 uur, dus tijd voor een bakkie. 

Na de koffie ging Arie terug en gingen Annelies en ik verder de polder in. 

Midden op de A4 in aanleg zaten we met onze voeten in het water onze 

boterhammen op te eten, net of we aan het strand zaten. 

Wat wel leuk was ik heb een mooie oude kaart van het Hoogheemraadschap van 

Delftland uit 1985, en daar staat de nieuwe A4 al ingetekend als Rijksweg 19, 

ra, ra, 

 

 
Annelies Peyrer, met handschoenen en lange broek, gereed om de brandnetels te lijf te 

gaan 

 

Na een half uurtje gingen we maar weer verder, maar het was eigenlijk te warm 

om verder de polder in te gaan, maar Annelies had een bijzonder dure camera te 

leen om alle punten voor de nieuwe steigers vast te leggen met alle coördinaten 

en zo. Dus gaan we maar weer door en maakte Annelies van verschillende 

kanten foto's waar de steigers moesten komen. 

Bij de Abtwoudseweg zit een moeilijke uitstap met een hoge wal en een lange 

overdraging. 

Nu moest er verkleed worden ter bescherming tegen de brandnetels. 
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Dit punt werd later niet in de route opgenomen, want Annelies vond dit te heftig. 

Zo rond de klok van 15.00 uur zitten we op de camping Delftlandshoeve aan de 

Schie. Daar beslissen we dat we het voor vandaag voor gezien houden, want het 

is gewoon te warm, om nog verder te gaan, en het zou ook te laat worden als we 

Moeder Aarde er nog bij zouden doen. 

Annelies mocht van de Delftlandshoeve de volgende dag een kano lenen en zou 

ze in haar eentje het gebied van Moeder Aarde in kaart brengen. 

We kregen nog een lekker ijsje van de eigenaar voor de moeite die we deden, 

want hij verhuurt ook kano's en heeft er dus ook profijt van. 

De terugweg liep gesmeerd, zo ook onze lichamen met factor 30. 

Om 18.00 uur waren we terug in de loods en zijn best wel gaar na zo'n dag. 

Bij het afscheid nemen vroeg Annelies of ze nog eens een keertje mee mocht 

varen als alles gereed is. 

Ik zei haar dat ze altijd op maandagmorgen met ons mee mag varen als ze tijd 

heeft, dat vond ze erg leuk. 

We nemen afscheid en ik wens haar sterkte voor de volgende dag. 

Ze moest wel verder de volgende dag, want ze had nog maar 1 dag de camera te 

leen. 

 

Maar we hebben haar nog niet gezien, maar het is nog niet helemaal klaar. 

Er moeten nog bordjes bijkomen net als bij de fietsknooppunten. 

De volgende mail van Natsec was met de vraag of er iemand foto's had van de 

nieuwe steigers voor Hilda Jenninga van GZH in Schiedam. 

Ja, die had ik natuurlijk, dus opgestuurd naar haar. 

Komt van haar de vraag of ik ook foto's heb van mensen op of aan de nieuwe 

steigers voor een persbericht. 

 

Er op uit over het water 

Kanosteigers in Midden-
Delfland 
Spelen in een schonere wijk 
 
Met het buitenseizoen voor de deur kan de kano uit de schuur. In het 

recreatiegebied Midden-Delfland is een mooi kano netwerk uitgezet met kano 

steigers waardoor kanoërs makkelijk in- en uit kunnen stappen. Bij obstakels in 

het water zijn overdraagplaatsen gemaakt. Vanaf boezemwater 
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Jan bij een van de steigers 

 

en poldersloten kun je vanuit de kano of kajak genieten van het karakteristieke 

polderlandschap in Midden-Delfland. En onderweg een terrasje pakken of lekker 

picknicken aan de waterkant. Het recreatieschap Midden-Delfland heeft het 

kanonetwerk aangelegd om de watersport in het gebied te stimuleren in overleg 

met lokale kanoverenigingen en enkele kanoverhuurders. Het netwerk bestaat 

grotendeels uit boezemwater, daarnaast is ook een rondje over de poldersloten 

in het Abtswoudse Bos opgenomen. Het kaartje van het kano netwerk met de 

locatie van de steigers kunt u downloaden van:  

 

www.heerlijkbuiten.nl/routes/vaarknooppunten. 

 

Het aanleggen van de kanosteigers in Midden-Delfland is gefinancierd 

door de provincie Zuid-Holland vanuit het kwaliteitsprogramma ‘ Integrale 

ontwikkeling tussen Delft en Schiedam’ (IODS). IODS zorgt voor de 

ontwikkeling van zeven vierkante kilometer gebied inclusief de aanleg van de 

A4 Delft-SchiedamIk beloofde dat ik ze voor haar zou maken. 

 

Nu, het resultaat staat nu in Groot Vlaardingen van 16 april 2014 en ook nog in 

andere bladen zoals in kanonotities van de TKBN. 

Het zijn werkelijk hele fijne steigertjes, hoop dat er vele blij mee zijn, ik in ieder 

geval wel. 

 

 

Jan Willeboordse  
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Aanstaande zondag, 18 mei, varen we een 
prachtige tocht over de Giessen. 
 
De Giessen is een veenstroom tussen Noordeloos en Giessendam. Een riviertje dat 

in rustige bochten langs achtertuinen, veenweiden en knotwilgen voert. 

Achtertuinen van oude boerderijen en van dromerige dorpjes als Slingerland en 

Pinkeveer. 

 

 
 

Er zijn meer veenstromen in Nederland maar opmerkelijk is dat de Giessen zijn 

min of meer oorspronkelijke vorm heeft gehouden. In de loop van de tijd zette het 

veenriviertje steeds meer klei en zand af langs haar oevers, waarop in de 10e eeuw 

mensen gingen wonen. Het moeras dat zich aan weerskanten van de oevers 

uitstrekte is verveend en drooggemalen. De huizen werden daarom uitsluitend op 

de kleiige stroom rug langs de Giessen gebouwd. De tuin kwam op goede grond 

tussen huis en rivier. We varen in een omgeving waar de tijd lijkt te hebben stil 

gestaan. 

Kortom, alle ingrediënten voor een heerlijke tocht. 

Verzamelen en boten opladen bij Natsec om 8.45 uur 

Vertrek om 9.15 uur. De trailer gaat mee. 

 

Dolf Wemmers 0643435841//dolf@devnull.nl 

Kees de Dreu 0627437897//k.de.dreu@gmail.com 

Ingeborg de Haan 0612235163//idehaan@xs4all.nl 

 

Inmiddels is de tocht gevaren. De redactie verwacht in de volgende 
uitgave een verslag van een van de deelnemers. 
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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. 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. 

2. Zaterdag 12 juli avondtocht in Gouda. 

3. Zondag 21 september Biesbosch weekend. 

4. 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. 

 

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 



 17

Activiteiten programma K.V. Natsec 2014 
 

Wist U dat…. 
 

Er dinsdag 20 mei weer een Algemene Ledenvergadering was. 23 leden waren 

daarbij aanwezig. 

 

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

25 mei High Tea Kantine cie Gewoon  komen 

Neem je eigen 

gebakken taart 

mee 

Natsec 14.00 uur 

6 t/m 9 juni 

Pinksterweekend 

Rond Operdoes 

Enkhuizen 

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

loods 
08.30 uur 

Zaterdag 

21 juni 

Open Dag Natsec 

en Midden 

Delfland Dag 

PR cie Voorzitter Iedereen welkom Natsec 10.00 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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Maassluis dit jaar 400 jaar bestaat. Op zaterdag 14 juni is Natsec van de partij 

bij de stads survival. Er worden nog vrijwilligers gevraagd voor de vrijdagavond 

om de boten op te laden. Ook is Natsec, als begeleiders met kajaks, aanwezig bij 

de zwemtocht “Rondje rond de kerk” op zaterdag 28 juni. Ook hier ervaren 

kajakkers gevraagd. 

 

21 juni Natsec de “hoofd-aannemer” is van Midden Delfland Dag Broekpolder. 

Dus ALLEMAAL komen en helpen met de organisatie. 10.00 uur volgt de 

briefing aan de vrijwilligers. Start programma’s om 12.00 uur. Einde 16.30 uur. 

Daarna gezellig samenzijn met alle vrijwilligers onder genot van een happy en 

een sappie. 

 

Dat onze eerste geridderde, met de gouden koekepan met bijbehorende 

draagspeld, Jacques Flinterman een pelgrimsfietstocht aan het ondernemen is. 

Momenteel is hij in Santiago de Compostelle. 

De avonturen zijn beschreven op Face Book. 

 

Dat een kleine groep Natseccers weer de 

voorjaarsvakantie hebben doorgebracht met 

kanovaren in Mecklenburg Duitsland. 

Zie hier… een paar foto’s van de tocht. 
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Uit de mailbox van de secretaris 
 
 Korting en sparen bij Kanoshop!  

 

 
Beste leden, 
 

Graag willen we jullie bij deze bekent maken met een unieke spaaractie waarvan 

jullie als lid en de vereniging van kunnen profiteren. Jouw vereniging heeft 

aangegeven om samen te werken met Kanoshop. Hierdoor kunnen jullie 

profiteren van een aantal aanbiedingen!  

 

Wat bieden wij de kanovereniging en haar leden aan: 
- 20% korting voor de vereniging op bijna alle producten.  

- 10% korting voor de leden van de vereniging OP ALLES!  

- 5% spaartegoed voor de vereniging over de aangeschafte materialen 

door de verenigingsleden. 

 

Deze laatste betekent dat je naast het voordeel (10%) dat je krijgt, ook nog eens 

spaart voor de vereniging. Dit spaartegoed wordt aan de vereniging toegekend 

aan het einde van het jaar. Het bestuur is hiervan op de hoogte en zal in overleg 

materialen hiermee aanschaffen.  

 

Belangrijk is het dat je aangeeft bij het aankopen van je materialen dat je 
lid bent van jouw vereniging. Dit noteren wij dan in onze kassa, waardoor 

jouw vereniging aan het einde van het jaar kan profiteren. Afgelopen jaar 

hebben een aantal verenigingen zelfs kajaks en kano’s voor niets kunnen 

aanschaffen door het spaarsysteem. Een win-win situatie voor iedereen!  

Tot ziens in onze winkel en blijf lekker varen!  

Team Kanoshop.  

Geachte kanovereniging, 

Biesbosch Aktief wil via deze mail onze mooie locatie de Jantjes keet, in de Brabantse 

Biesbosch, onder uw aandacht brengen. 

Deze kleine boerderij is te huur voor maximaal 12/14 personen. 

Vanuit de Jantjeskeet  ( http://www.biesboschaktief.nl/index.php/verhuur-jantjes-keet) 

 zijn er mooie tochten in het Nationaal  park de Biesbosch te varen. 

Wij hopen u dit jaar te ontmoeten. 

 

Met vriendelijke groet, namens Biesbosch Aktief, 
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Nieuwe reisorganisatie start aanbod 2014 met actieve kanovakantie in 
Zweden 
 
Utrecht, 6 februari 2014 

 

K-jak is een nieuwe reisorganisatie die zich richt op unieke actieve reizen, met 

als doelgroep jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar. De organisatie is 

onlangs opgericht door Bas Heres en Jos van Pareren. Twee vrienden met een 

passie voor avontuurlijke reizen. Toen ze de Zweedse natuurgebieden per kano 

ontdekten waren ze verkocht en overtuigd dat dit gedeeld moest worden met 

anderen.  

 

Hun "goal" is onvergetelijke vakanties aan te bieden waarbij de natuur altijd een 

centrale rol speelt. Als eerste op de agenda staat een kanovakantie in het 

Zweedse natuurreservaat Glaskogen. Na een reis van 1365 km, een dag op de 

camping met medereizigers, en een laatste instructie is het dan zo ver: 7 dagen 

into the wild.  

 

In een cirkelvormige route peddel je door de mooiste plekken van het 

natuurreservaat en kampeer je midden in de natuur. “Kanoën in Zweden is een 

avontuur, soms aanpoten maar dat is het helemaal waard. De vakantie is een 

combinatie van fysieke inspanning en ongekende rust." aldus Bas Heres van K-

jak.  

 

De kanotocht wordt zonder gids afgelegd en de reizigers trekken hun eigen plan. 

Zo bepalen ze zelf of ze de avond doorbrengen op hun eigen privé eilandje en of 

ze zich aansluiten bij andere kanoërs tijdens de reis.  

 

De reis vind plaats van 18 t/m 28 juli 2014. Voor € 550 heb je een 11-daagse 

reis inclusief busreis, 2 campingovernachting en een kano + uitrusting. 

 

Voor meer informatie over de reis, zie www.k-jak.nl 

 
 

Beste kanovaarders, kanoverenigingen en belangenbehartigers 

vaarwegen,  
 

In het AD van Den Haag stond donderdag 10 mei informatie over de 

boekenplanksteigers in Midden-Delfland (zie bijlage). Via een lid van de 

Windhappers kreeg ik de onderstaande links met daarin een plattegrond en 

informatie toegestuurd.  
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Met het plaatsen van de boekenplanksteigers in het Westland zullen 

waarschijnlijk door de aannemer in de komende week worden afgerond. In de 

gemeente Westland geplaatste boekenplanksteigers (ongeveer 40 

overdraagplaatsen) zijn buiten de officiële kanoroutes geplaatst en de locaties 

worden niet op officiële kanokaarten bekend gemaakt. Deze steigers zijn 

bedoeld voor de lokale kanovaarders en kanoverenigingen. De gemeente 

Westland wil zo voorkomen dat dagjesmensen die een kajak of canadees huren 

en zonder ervaring  door de smalle sloten varen en via de 

boekenkasplankensteigers gaan overdragen. De overdraagplaatsen zijn voor 

deze onervaren groep niet geschikt. Een ander punt is dat veel overdraagplaatsen 

bij de boekenplanksteigers  particulier terrein zijn en de kleine groep 

kanovaarders die hiervan gebruik maken door de eigenaren worden gedoogd. 

Wel zijn door de geplaatste boekenplanksteigers nieuwe vaarroutes erbij 

gekomen. Ik heb wel een overzichtskaartje van Annelies Peyrer van de 

gemeente Westland ontvangen waar de boekenkaststeigers zijn gebouwd met de 

bruggen waar trekstangen zijn aangebracht. De trekstangen zijn in de officiële 

kanoroutes van het Westland aangebracht.  

Deze gegevens staan ook in “Vaarrecreatie in Westland”, uitgave van de 

gemeente Westland van 23 april 2012 vermeld. Volgens Annelies Peyrer 

worden alle genoemde voorzieningen uitgevoerd. Een mooi resultaat dat de 

kanovoorzieningen van het Westland en Midden-Delfland op elkaar aansluiten.  

 

bijgaande kaart voor kano netwerk midden Delfland. 

http://www.recreatiezuidholland.nl/media/recreatie_zuidholland/org/documents/

routes/knooppunten/kanonetwerk%20midden-delfland%20def2.pdf 

  

en een stukje tekst met meerdere links 

http://www.recreatiezuidholland.nl/routes/vaarknooppunten 

 

Met sportieve groet, 

Jacques van der Toorn 

Kanovereniging De Windhappers 

 

 


