Kanovereniging Lelystad
Winterstop
Het vaarseizoen 2018 is in oktober afgesloten met de
traditionele lichtjestocht op het Bovenwater.
Werkochtend
Op zaterdag 13 oktober is er een werkochtend
gehouden. Die is goed bezocht. Er is veel nuttig
opruim- en onderhoudswerk uitgevoerd en de
gordijnen en vitrage zijn eindelijk ook weer eens
gewassen. De afzuigkap, die toch niet gebruikt werd,
is afgevoerd. Dank aan alle werkers !
Whatsapp groepen
Door de maandagochtendgroep is er een Whatsapp
groep KanoMaMo gemaakt, waarin actuele zaken over
de maandagactiviteiten worden uitgewisseld.
Momenteel zijn er 13 deelnemers. Atte Frankema
beheert de groepsapp. Er wordt inmiddels nuttig
gebruik gemaakt van deze toepassing.
Ook Peter Stam heeft voor de vrijdag- en
weekendvaarders een dergelijke groep opgestart. Het
gebruik daarvan moet nog wat op gang komen.
Geïnteresseerden kunnen zich bij hem aanmelden.
Leden
Hans Postema heeft in september zijn lidmaatschap
helaas opgezegd. Hij had last van een schouderblessure.
Eind september is het ledenbestand uitgebreid met
het koppel Herman Eggink en Karin Andela. Ze
beschikken nog niet over een eigen kano. Ook omdat
het vaarseizoen afliep hebben we Herman en Karin
nog nauwelijks in de boort gezien. Van harte welkom
binnen onze vereniging !
Zonnepanelen
Op de extra ledenvergadering in augustus is besloten
om 8 zonnepanelen te installeren op het dak van het
clubgebouw. De installatie is op 26 september door
Solar Factory uitgevoerd. De kosten bedroegen €
3150. Het systeem werkt zoals gepland. De eerste
250 kWh zijn al weer opgewekt.

Nieuwsbrief 2018-03
Nieuwjaarsbijeenkomst
Op vrijdag 4 januari 19.00 uur houden we weer onze
jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst in het clubhuis. Er
wordt gezorgd voor een verwarmde ruimte, verse
erwtensoep en een glaasje Prosecco. Een mooie
gelegenheid om elkaar weer eens te ontmoeten en
informatie uit te wisselen.
Zwembadtraining
Net als verleden jaar is er weer de mogelijkheid tot
het oefenen van onze kajakvaardigheden die we
weinig tot nooit hopen hoeven toe te passen. Denk
hierbij aan uitstappen onder water, X-redding en de
Eskimoredding. De vereniging heeft 3 zaterdag
avonden het zwembad gehuurd waarin we 1,5 uur
kunnen oefenen.
Natuurlijk gaan we ook technieken oefenen die ervoor
moeten zorgen dat we juist beter boven water kunnen
blijven tijdens het kajakken en dat het toepassen van
de natte reddingen voorkomen kan worden.
Data:
Verzamelen:
Vertrek:
Vervoer:
Tijdstip:
Vereisten:

Aanmelden:

9 feb, 2 mrt en 23 mrt
Clubgebouw KVL om 18.45 uur
Uiterlijk 19.00 uur rijden
Trailer en evt eigen autodragers
van 19.30 tot en met 21.00 uur
Schone kajak, bij voorkeur met
grijplijnen voor de X-redding,
zwemvest, zwemkleding of kajak
kleding
Uiterlijk woensdag 6 februari bij
Sietze Haan 06 107 57 006 of
a.s.haan@hccnet.nl

Agenda
Voor de komende tijd staan naast de vaaractiviteiten
de volgende zaken op de agenda:
Nieuwjaarsbijeenkomst
Ledenvergadering
Werkochtend

Heb je iets te melden? Stuur je bericht aan het bestuur

Vr 4 jan 19.00 uur
Vr 8 mrt 20.00 uur
Za 23 mrt 9.00 uur

