Kanovereniging Lelystad
Vaarseizoen geopend
Per 1 april is het vaarseizoen weer geopen. Dat
betekent dat er elke vrijdagavond om 19.00 uur
weer wordt gevaren. De maandagochtendgroep
heeft zijn eerste vaartocht in de Weerribben, met
Leo Jansen als vaarleider, er al weer op zitten.
Overlijden Ruud van Aalst
Op maandag 8 april is Ruud helaas overleden. Ruud
was erelid en oud-voorzitter van onze vereniging en
heeft veel voor KVL betekent. Hij was al langere
tijd ernstig ziek vanwege een tumor in zijn hoofd,
die hem uiteindelijk fataal is geworden. Ruud is 67
jaar geworden.
We wensen zijn vrouw Maryann heel veel sterkte
toe bij dit grote verlies. We zullen Ruud missen.
Werkochtend
De geplande werkochtend op zaterdag 23 maart
oktober is vervallen. Terrein en gebouw lagen er
nog vrij netjes bij en de inzet van leden kan beter
worden na het geplande groot onderhoud van het
clubgebouw.
Whatsapp groepen
De maandagvaarders hebben er al één en ook voor
het wintervaren was er één, een Whatsapp groep.
Ben je een vrijdag/weekend vaarder en wil je
makkelijk in contact komen met je clubgenoten
onder het mom van: wie gaat er varen. Mail dan
even je mobiele nummer naar Peter Stam
(p.e.stam@outlook.com)
Nieuw lid
Kort geleden is Ben van der Steen lid geworden van
KVL. Ben is net met pensioen: hij biljart graag en is
geïnteresseerd in de natuur. Ben nam bij zijn lid
worden 3 kano’s mee, die hij van een kennis had
overgenomen. Eén daarvan is inmiddels afgevoerd
naar de stortplaats. Een Sunspeed is opgeknapt en
wordt door hemzelf gebruikt. Een tweede Sunspeed
heeft hij gedoneerd aan KVL voor evt. verkoop.
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Onderhoud clubgebouw
In de jaarvergadering van 8 maart 2019 hebben we
op advies van Cees Rijksen besloten het groot
onderhoud (lees laswerk) aan de loodsen te gunnen
aan het bedrijf(je) M-Staal uit Lelystad.
Er zijn ruim 16 plekken waar
de loodsen volledig zijn
doorgeroest, deze zullen allen
worden behandeld.
Inmiddels heeft dit bedrijf
stukken staal op maat gemaakt en laten stralen
zodat deze stukken (voorlopig) niet kunnen
roesten.
Het ligt in de bedoeling om voor Pasen deze nieuwe
stukken in de loodsen te lassen zodat alle
doorgeroeste delen zullen worden vervangen. Dat
is wel afhankelijk van het weer, zodra het laswerk
klaar is kunnen we aan de gang met de verdere
behandeling van de loodsen en het verven. Er komt
een expert kijken om ons verder advies te geven
over de te gebruiken verf. Voor de zomer plannen
we een gezamelijke werkdag om de loodsen met
elkaar te verven.
Zwembadtraining
Onder leiding van Sietze Haan en met assistentie
van enkele leden is er op 3 avonden in feb/maart
geoefend. De deelnemers hebben dit zeker als
nuttig ervaren.
De Bramzijgers
Jullie zullen vast wel gezien hebben dat onze buren
hun clubhuis hebben gesloopt en dat er gewerkt
wordt aan een nieuwe accommodatie. Op verzoek
van de Scouting hebben we ons clubgebouw op een
aantal zaterdagochtenden in maart en april
beschikbaar gesteld voor hun activiteiten met de
jeugd tegen een geringe vergoeding. Daarom neem
Herman de kas de laatste tijd mee naar huis als we
er niet zijn. Tot dusver loopt alles op rolletjes
Vaarcoördinator
Voor het coördineren van de vaartochten op
maandag heeft Atte Frankema het stokje
overgenomen van Wim Noordam.
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