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Stap eens bij één van onze reisburo’s binnen voor:
• Een uitstekende en vooral persoonlijke service
• Betrouwbaar en gedegen reisadvies
• De grootst mogelijke variëteit aan kwaliteitsreizen
• De nieuwste last-minute aanbiedingen
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Steun uw vereniging financieel.
Boek bij reisburo Apollo!
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Voorwoord 
 
 
Na de jaarvergadering is het nieuwe bestuur geinstalleerd, en de nieuwe plannen lopen. 
  
Het Vrijdagavond kanoen is begonnen, en daarnaast is de korte tocht op Zondag 
opgezet. Darbij heeft Hans Smit ook een paar keer voor zowel onervaren als ervaren 
kanoers training gegegeven, wat door de aanwezigen zeer gewaardeerd werd. 
Zie daarvoor ook het forum. Weet je niet precies hoe dat werkt, spreek dan 
even iemand aan op de Zondag. 
  
De openingstocht werd goed bezocht. Er was een rondje uitgezet bij Westzaan en de opkomst was goed. 
In de kantine zijn daarna gretig de bitterballen van Annamien gegeten. 
  
Op 27 April isde Limmerdie tocht gevaren. Zoals ook voorgaande jaren gingen we naar Limmen  
waar de bloem mozaïeken bekeken werden. Dit werd dit jaar voor de laatste keer gehouden. 
Er komt een einde aan een 62 jarige traditie. 
  
De open dag op 17 Mei werd goed bezocht, mede door het goede weer. We konden 
daarbij 4 nieuwe leden verwelkomen! De week ervoor was het nog regen en windkracht 7! 
Dit is een mooie opsteker voor de club. 
  
Op 20 Juni is dan officeel de nieuwe kanoroute langs de Stelling van Amsterdam geopend. 
Met hulp van Jasonners  en leden van kanovereniging Uitgeest is er een mooie dag 
van gemaakt. Hans Vijvers en Eric van der Wal wil ik hier met name noemen, daar zij hierin 
namens beide kanoverenigingen veel werk  verzet hebben. Bestaande routes zijn 
aangepast, oude kanosteigers opgekanpt of vervangen en nieuwe steigers gebouwd. 
  
De Droogmakerijtochten op 28 en 29 Juni waren goed bezocht. Op Zaterdag in Waterland 
gevaren en op Zondag vanaf de club naar Spijkerboor en de Woude. In plaats van een  
barbecue dit keer een Thaise maaltijd, die bij het goede weer in goede aarde viel. 
  
Rest me iedereen een 
prettige vakantie toe te 
wensen, en hoop ik een 
ieder 
binnenkort weer op het 
water aan te treffen. 
  
Sportieve groeten, 
  
Rene 
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Openingstocht 13 april 
 
Een paar dagen voor de openingstocht meldde ik mij aan als nieuw lid met de mededeling dat ik graag ook 
meteen aan de openingstocht mee wou doen. 
 
Dat ging wel heel snel en tijdens het tochtje bleek dat de leden ook best snel gingen. 
Ik moet nog wat aan mijn techniek werken, maar door dubbele inspanning kon ik goed meekomen. Daar 
waar anderen ontspannen varend harder gingen, dus ik doe iets fout. 
Maar ik had ondertussen toch ook nog oog voor de mooie omgeving en vele molens. 
 

  
 
Een prachtige (in mijn geval de korte) tocht door de polders van Westzaan onder de bezielende leiding van 
Hans Gaillard. Ook hij zag er met hoed uit als een kayakvaarder die op expeditie ging. Het eerste dat mij 
opviel bij de opstapplaats ... Het duurt even voordat zo'n hele groep op het water zit. 
Allerlei attributen kwamen er aan te pas en inmiddels zat ik als eerste op het water. 
Ik had slechts 1 tas mee die ik voorin de kayak had gemikt en klaar. Geen spatzeil omdoen, geen zwem-
vest ... niks. Ik weet gewoon zeker dat ik niet omsla, sprak ik mijzelf moed in vanuit de kayak. Want ik heb 
die spullen allemaal nog niet. 
 
Westzaan ken ik wel een beetje, want ik woon er vlakbij. Al kwam ik vanuit Zaandam niet veel verder dan 
het begin van Westzaan en nu zaten we aan de andere kant met deze tocht. 
Een hele mooie route uitgezet door Rob, bedankt!  
 
Ik heb in 2013 een kayak gekocht en ben vorig jaar achter mijn huis wat gaan peddelen bij de Westzaner-
dijk. Maar dit jaar wil ik graag in clubverband in het weekend tochtjes maken. 
Die club heb ik gevonden en ik voelde mij erg welkom bij deze openingstocht en daarna in de kantine ook. 
Mijn kayak heeft al een plaats gekregen in het botenhuis en ik heb de sleutel. 
 
Kanoën is leuke hobby en verder maak ik lampen van afvalmateriaal, dus ik zie overal een lampenkap in. 
Waarschijnlijk kom ik onderweg bij tochtjes ook iets tegen dat ik kan gebruiken. 
 
Verder hou ik erg van de natuur en die zie je het mooiste vanuit een kano zonder de natuur te verstoren 
met lawaai of golven. Dat werd mij weer eens duidelijk bij deze prachtige openingstocht! 
 
Marjan Reitsma 
uit Zaandam 
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KV Jason Openingstocht zondag 13 april 2014 
 
Het was een mooie zonnige zondag met een windkracht van 3 à 4. 
 
Met 10 boten rond half 11 vanaf Jason voor de openingstocht door de Westzaner polder vertrokken. 
Kano's te water bij doodlopende weg voor auto's, even voorbij Smitco, waar mooi geparkeerd kon worden. 
Hier lag de 11e boot al klaar te water met een van de (nieuwe!) leden. Er waren door Rob 2 tochten uitge-
zet van resp. 8 en 13 km.Rob zelf was op het laatste moment verhinderd. Gezamenlijk gevaren over de 
Gouw richting het zuiden. Bij de hoogspanningslijn splitste de groep zich. De korte tocht werd door 5 men-
sen gedaan die rechtsaf gingen. De andere 6 linksaf richting Zaandam.  
Via een mooi meanderend watertje langs de randbebouwing van Zaandam naar het zuiden. 
Bij de basis school de Kroosduiker aan de overkant was een grasveld met bankje waar we heerlijk in het 
zonnetje gezeten, eten en drinken genuttigd hebben. 
Op de terugweg door Westzaan weer richting molen naar de parkeerplaats. 
We hebben ons verwonderd over de mooie huizen en prieeltjes aan de achterzijde van de woningen. 
Het was nog heel rustig op het water. Alleen in de verte een eenzame kanoër gezien. 
Langs de parkeerplaats was het heel druk met fietsers, wandelaars en hardlopers. 
De boten weer opgeladen en richting Jason waar we in de kantine nog even nagepraat hebben. 
Kortom een mooie en gezellige tocht waarvan foto's inmiddels op de website van Jason 
staan. 
 
Arie Schram 

Een eerste indruk van de Limmerdie tocht op 27 april 
  
Afgelopen zondag ging ik als introducé mee met de Limmerdie tocht. Ondanks een gestaag vallend motre-
gentje vertrokken we na  een lekker bakkie koffie (verzorgd door Annamien) goedgehumeurd met z’n ze-
venen naar het vertrekpunt bij Motel Akersloot.  
 
In vond het een mooie tocht en heb erg genoten van de rust en het frisse groen van het voorjaar. De wei-
landen stonden vol met schapen en lammetjes en ook volgden vele koeien ons met nieuwsgierige blik. 

Omdat ik nog niet zoveel ervaring heb, ben ik ook nog erg met de techniek bezig. Maar na enkele nuttige 
adviezen ging het toch steeds beter (alleen nog niet zo snel !!!). 

In Limmen aangekomen hebben we (terwijl het nog steeds regende) verschillende bloemmozaïeken beke-
ken, waarvan met name die van Poetin erg goed was gelukt.  

Ellen en Hans Gaillard nodigden ons bij hun thuis uit voor de gebruikelijke koffie met appeltaart. Na een 
gezellig uurje moesten we toch de terugtocht aanvaarden. Het motregentje was inmiddels overgegaan in 
dikke druppels, maar het mocht de pret niet drukken. 

Rond vieren waren we weer terug bij het clubhuis en terwijl ik met een voldaan gevoel huiswaarts reed, 
brak de lucht open en begon de zon te schijnen.  

Al met al een prima dag met een leuke groep. 

Anneke van der Sluis ( vriendin van Arie Schram ) 
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Hemelvaart kanokamp 
 
Op een regenachtige donderdagochtend 29 mei laden we de kano's bij Jason op de botenwagen en rijden 
naar Medemblik, camping Arado. 
We zijn: Frank en Job, Mary, Ruud, Dick, Carin, Arie en Anneke, Hans en Ellen. Later die dag voegen Jur 
(bij Mary) en Rob en Caya zich bij ons. 
Op een apart veldje worden tenten en een mini- en maxi-caravan opgezet. Tevens zijn twee lodges ge-
boekt. Voor elk wat wils. 
In de middag wordt het droog en varen we een rondje Medemblik met zijn vele havens met platbodems, 
een paar kleine en veel zeer grote zeiljachten en rederijen. 
's Avonds zitten we met een man of zeven in de caravan, lekker warm! Een spelletje Keezen, een wijntje, 
biertje en chips. 
Vrijdags is het prima weer. Rond 11 uur zitten we in de boot, bijna iedereen vaart vandaag mee. De instap-
plaats is door Ruud voorzien van een prachtige steiger, opgetrokken uit overcompleet steiger materiaal, 
vakmanschap Ruud!  
Het wordt een tocht van 22 km. Voor Jur, nog maar net begonnen met kanoen, wordt de tocht wat korter. 
Hij rijdt met de botenwagen naar een opstapplaats 3,5 km verderop en voegt zich daar bij ons. Job stapt 
daar even uit de canadees en stapt mis. Het valt mee, maar de eerste natte broek is een feit. Al snel 
daarna vinden we een mooie picknick plaats, tijd voor een koffiepauze. Het zonnetje schijnt heerlijk, wat 
een genot en gezelligheid. We varen in een prachtig gebied, mooie vaarten, mooie uitzichten, futen en wa-
terkoetjes met jonkies, prachtige waterlelies en dotters, roofvogels etc etc. Uiteindelijk komen we bij een 
overdraagplaats, volgens de kaart. We stappen uit tussen de visserssnoeren. We belanden midden in een 
Polen caravan kamp. Wat een armoedige caravans! Wat een troep.  
Toch vinden we hier een beschut plekje op het sportveld om onze boterhammen op te eten. Ondertussen 
zijn Arie, Ruud en Hans aan het verkennen hoe we aan de andere kant weer in het water komen, er is nl 
helemaal niets van een steiger. De walkant is een drie meter hoge gras/brandnetel wal! Met touwen 
worden de kano's naar beneden gelaten. 
De grote canadees fungeert als hulp voor stabiliteit. Ruud staat aan/in de waterkant om ons veilig in de 
boot te krijgen. Uiteindelijk varen we weer via prachtige vaarten. Nu met vele duikers als handicap. Heel 
diep bukken allemaal. Ruud maakt met Jur een vlotje en loodst hem er behendig doorheen. 

Nog een laatste avontuur: de sloot wordt steeds smaller. 
Met de canadezen en de steekpeddels gaat het goed, 
hoewel het meer punteren wordt. De kajaks zijn door hun 
peddels bijna te breed. Toch bereikt iedereen het eindpunt 
van deze etappe en vele handen helpen elkaar bij het uit-
stappen en het uit het water halen van de boten. Het over-
dragen verloopt vlotjes over het fietspad. Het opnieuw in-
stappen gaat deze keer gelukkiger wat makkelijker, zij het 

ook zonder steiger.Via wat groter water 
komen we weer op het punt van de boten-
wagen. Job vaart verder in de boot van 
Jur. Frank gaat met zijn canadees op de 
botenwagen met Jur terug. Over de grote 
Vliet varen we terug, om 17 uur zijn we 
weer op honk. Voldaan, enthousiast over 
het fantastische vaarwater in deze om-
geving. Job en Ruud gaan in Medemblik 
op zoek naar een leuk restaurant voor va-
navond.  
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Het wordt de Portugees Costa. Om zeven uur zitten we daar aan tafel met tien man van de groep. Kleine 
gerechten in het midden van de tafel en genieten maar, voorgerechten, hoofdgerechten en grand dessert. 
De tijd tussen de gerechten is zeer ruim bemeten, zodat Mary en Jur besluiten het dessert te missen en te 
vertrekken. Zij moeten vanavond nog twee uur rijden. Om elf uur verlaten we uiteindelijk met ronde buikjes 
het restaurant en lopen terug naar de camping. Iedereen weer naar zijn eigen stek. 
Zaterdag, prachtig zonnig weer. Dick vaart vandaag niet mee, maar Anneke (van Arie) wil wel mee. Het 
naar de waterkant sjouwen van de boot wordt haar al teveel, ze blijft nog lekker een dagje op de camping 
om weer verder bij te slapen. Zij is ons nieuwste slapende aspirant-lid! 
Caya stapt met Frank in onze canadees, Job en Ruud in de andere. 
Bijna iedereen ligt al in het water als ik nog moet instappen. Ik wil mijn peddel eerst goed neerleggen, ver-
lies mijn balans en kan kiezen voor een duik voorover in het water of een snoekduik over mijn kajak. Ik kies 
voor de laatste en hang met mijn onderlichaam in het koude water. "Wacht even", roept Hans. Ik denk: 
waarop, waarom? Nou, even een foto maken! 
Boten duwen mij naar de kant, Hans trekt me aan mijn broek omhoog.  
Een vrolijke start van de dag. Met droge kleren stap ik later keurig in. 
Het wordt een prachtige dag met schitterend weer, hindernissen, leuke ervaringen en zalig gebak. Door het 
dorpje Opperdoes, dat doet denken aan Giethoorn. De stoomtrein Enkhuizen Medemblik kruist ons pad!  
Het dorpje Twisk, waar we besluiten de tocht wat in te korten. Doet ook aan Giethoorn denken, maar de 
sloot wordt steeds smaller. Je hebt de neiging uit te stappen en over het eendenkroos verder te lopen. On-
diep, stinkende gassen die we lospeuren, Frank die ons verlost door een over de sloot liggende balk om-
hoog te houden. En weer moeten we overdragen, maar hoe?? Via een tuin mogen we uitstappen, de boten 
worden aan de andere kant met touw de steile oever opgetrokken.  
Via de tuin van zeer gastvrije mensen mogen we aan de andere kant weer het water in. We laten de boten 
hier even liggen en genieten in de verderop gelegen Theetuin van koffie, kruidenthee en zaaaaalig choco-
ladegebak (met muntlikeur) en appeltaart. Via een prachtige echte steiger (in de winter een kluunplaats) 
vervolgen we de tocht over normale wateren en komen uiteindelijk rond half vijf, 16 km later, weer op de 
camping. Wat een dag! We genieten verder van het mooie weer, ieder met zijn eigen maaltijd. We nemen 
afscheid van Dick, Carin, Rob en Caya. 
Zondag, het is fris, half bewolkt. Rond half elf vertrekt de groep in de kano naar het Stoomgemaal. Geluk-
kig durft Anneke deze betrekkelijk korte tocht ook aan. Na een tochtje van ca 20 minuten, worden we ont-
vangen door een enthousiaste stoom-vrijwilliger. Er waren diverse demonstraties van stoomwerktuigen, 
waaronder zelfs een kraan. Op het terras gezellig koffie gedronken met appeltaart. 
Kwart voor een weer terug. Na de lunch worden de boten opgeladen, tenten afgebroken en vertrekken we 
naar Jason. 
We kijken terug 
op een geslaagd 
en gezellig He-
melvaart weekend 
in Medemblik met 
zijn mooie vaar-
wateren. Een her-
haling waard!  
 
Ellen Gaillard 



 

 

JULI-SEPTEMBER 2014 

7 

ARGO  nr. 3-2014 

JUBILARISSEN VAN JASON ‘GERIDDERD’ 
 
Het was weer hoog tijd om aandacht te besteden aan onze trouwe leden van het eerste uur en in de latere 
periode door ze een speldje van de NKB te geven. Twee leden – Karen Bijmholdt en Marjo Broertjes – 
hadden vorig jaar al recht op hun decoratie, een speldje van de NKB, die nu opgegaan is in het Water-
sportverbond. Het wordt een schaars artikel, want er worden geen nieuwe bijgemaakt. 
Op de open dag van zaterdag werd er officieel aandacht aan besteed en kregen Karen Bijmholdt (nu 41 
jaar lid!), Rimke Klitsie (dit jaar 20 jaar), Ed Tilleman (dit jaar 20 jaar) en Ronald en Lenette Cassee (beiden 
20 jaar) na een toespraak  van voorzitter Harry Snijder hun bijpassende decoratie opgespeld, gevolgd door 
een boeket bloemen. Marjo Broertjes (ook 41 jaar lid) kon niet aanwezig zijn en heeft haar speldje per post 
gekregen. 
Het was een mooi moment voor Jason om zulke bijzondere leden in het zonnetje te kunnen zetten. De club 
drijft op deze mensen, die met grote inzet en daardoor lange ervaring het verenigingswerk dragen. 
Ook voor Ronald en Lenette Cassée was het een speciale ervaring, omdat zij vanwege fysieke tegensla-
gen heel lang niet op de Busch 3 in Krommenie waren geweest om te varen en zij nu weer volop enthousi-

asme en energie de weg weer hebben gevonden. 
Ronald heeft allerlei plannen om meer te doen met 
zijn kajak dan uitsluitend varen: hij is ook gek van 
vissen, dus daar zullen jullie wel meer van horen. 
Hij heeft ook zijn 3 kinderen bijgeschreven als 
nieuw lid! 
Kortom, dit alles heeft iedereen veel goed gedaan 
en het bestuur feliciteert hen allen van harte en 
hoopt op een lange en gezellige toekomst samen. 
 
Annamien Vijvers 

 
OPEN DAG ZATER-
DAG 17 MEI 2014 
 
Alle aankondigingen in kranten (met dank aan 
Frank) en op andere plaatsen hadden ervoor ge-
zorgd dat de hele dag belangstellenden langs-
kwamen om informatie te krijgen over de moge-
lijkheden bij KV Jason. Het weer was winderig, 
niettemin werd er regelmatig gevaren door jong 
en oud. Ook het kanopullen o.l.v. Ruud en Ed 
kreeg sommigen in actie, al was er wel wat durf 
voor nodig (‘Nee geen foto’s maken, die kan mijn 
baas zien op Facebook en ik ben ziek gemeld!!’). 
De aankondigingen voor de peddel- en zwem-
badtraining, de verenigingsavond op vrijdag en 
de kampen trokken ook de aandacht, evenals het 
varen van een korte en lange tocht op zondag. 
De kantine kreeg goede belangstelling en al met 
al liep de dag gesmeerd. Onze penningmeester 
kon al 2 nieuwe leden inschrijven: Ernst Louwen 
en Truus Chattelon, een paar weken later ge-
volgd door Emma, Joris en Michiel Cassée en 
tenslotte Anneke van der Sluis. Samen met de 
aanmelding van Marjan Reitsma in april j.l. kan 
Jason nu weer op 90 leden rekenen, een prachtig 
resultaat, ze zijn van harte welkom! De loods ligt 
weer aardig vol. En voor degene die wil weten 
wanneer iemand jarig is:  raadpleeg de kalender 
die in de hal op het prikbord hangt. 
 
Annamien Vijvers 
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Datum Vereniging Tocht Lengte  Start 

Za 19 ?  juli TKBN Kersen- en Kastelentocht Forum   

VAKANTIE         

23-aug KV Jason Sluis tot sluistochten 10 en 20 km 9:30 

24-aug KV Jason Sluis tot sluistochten 10 en 20 km 9:30 

6/7 sept. KVSloterplas 34e Internationale Grachtentochen Forum   

28-sep NKB Veluweralley Forum   

12-okt KV Jason Sluitingstocht ca.  10 km 11:00 

26-okt KV Flevo Snerttocht 12 en 20 km 10:00 

      Forum   

Vaar kalender 2014 
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Korte tochten op Zondag  
 
"Voor een aantal mensen is de lange Zondagochtend tocht net iets teveel. Daarom proberen we ook op de 
Zondag een korte tocht te varen en vertrekken daarbij om 13:00 bij de club. 
Het zal een rondje zijn van ongeveer 5-10 km, waarbij het tempo aangepast wordt aan de langzaamste 
vaarder. Als er nieuweling bij is, wordt er eerst een stukje aandacht 
aan training gegeven. 
  
Aanwezigheid zie de tabel. Wel graag tijdig aangeven dat je mee wil varen op het forum.  
Anders kan degene die het die dag begeleid, besluiten met de lange tocht ´s morgens al mee te varen. 
  
Hans G.  en René" 
 

   

Vanaf Jason 
13:00     

Verzamelen 12:45    

Aanmelden op het forum,  mogelijk tot de vrijdag ;  

(anders geen “verplichte” aanwezigheid van René J of Hans G.) 

Tempo wordt aangepast aan de langzaamste vaarder / potentieel 
lid. 

6-7-2014       x 

13-7-2014     VAKANTIE x 

20-7-2014     VAKANTIE x 

27-7-2014     VAKANTIE x 

3-8-2014       x 

10-8-2014     x   

17-8-2014       x 

24-8-2014 
Sluis tot 
sluist toch-   x   

31-8-2014       x 

7-9-2014     x   

14-9-2014       x 

21-9-2014     x   

28-9-2014       x 

5-10-2014     x   

12-10-2014 
Sluitings-
tocht   x   

19-10-2014         

26-10-2014 Flevo       
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Opening kanoroute forten west 
 
Vrijdagmorgen 20 juni 2014 is kanoroute forten west officieel geopend. 
De opening vond plaats bij het Fort bij Krommeniedijk en de daar gloednieuwe kanosteiger. 
’s Morgens om 09:00 uur waren Hans en Annamien Vijvers, Frank en Evelien de Groot en ondergetekende 
bij Jason om de nodige voorbereidingen te treffen. Frank en Evelien brachten alvast met de Jasontrailer 
een aantal kajaks naar het fort en hebben daarna een aantal kajaks van kanoverhuur de Aker in Uitgeest 
opgehaald om deze ook naar het fort te brengen. 
Bij terugkomst van Frank en Evelien, zijn we met twee canadezen naar de steiger bij het fort gevaren waar 
al een aanzienlijk vloot van kano’s in het gras lag. Naast de Jason- en Aker-kano’s waren ook onze vrien-
den van KV-Uitgeest goed vertegenwoordigd. Bij het fort was het al behoorlijk druk. We werden ontvangen 
met mooie oude muziek, verzorgd door drie dames met doedelzak, trekzak en bodrun, iets wat goed paste 
bij zo’n mooi cultureel erfgoed. 
Tijdens de inloop met koffie, thee en koek werden er de nodige handen geschud en informele contacten 
gelegd. Jason werd formeel vertegenwoordigd door Hans Gaillard en ons, door Annamien in Jasonshirts 
gestoken, “promo-team”: Hans, Annamien, Frank, Evelien en ik. Ook onze nestor, Lammert van der Meu-
len, maakte onderdeel uit van de Jasonfamilie. 
Goed in evenwicht met het KV Jason-blauw was het KV Uitgeest-rood, zodat naast de vele bestuurders, 
vrijwilligers en geïnteresseerden, de kanoërs alom zichtbaar waren. De Provincie Noord-Holland werd ver-
tegenwoordigd door gedeputeerde Joke Geldhof. Overige belangrijke participanten waren Noord-Hollands 
Landschap (vertegenwoordigd door hun directeur Ernest Briët), de gemeenten Uitgeest en Zaanstad (beide 
vertegenwoordigd door een wethouder), het Hoogheemraadschap en RAUM (ondersteuner bij het concept 
rond de informatievoorziening die met de route te maken heeft). 
De officiële openingsceremonie werd ingeleid door een vrijwilliger van Fort bij Krommeniedijk die veel wist 
te vertellen van het oude fort. Na deze inleiding werd gespeeched door Joke Geldhof en Ernest Briët. 
Vervolgens vertrok het gezelschap (één aanwezige 
opperde dat het leek op een processie) achter de 
doedelzak aan richting kanosteiger, waar Joke Geld-
hof het nieuwe informatiebord onthulde en een lint bij 
de steiger doorknipte. 
Na deze ceremonie vertrok een wandelgroep voor 
een korte wandeling via Krommeniedijk naar het be-

gin van de 
Woudpolder 
(ook daar een 
nieuwe stei-
ger). 
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Dit gebied maakte ten tijde van de Stelling van Amsterdam deel uit van de inundatiewerken. 
Voor de sportievelingen was de mogelijkheid om, onder begeleiding van Uitgeesters en Jasonners, een 
stukje te varen in kajak of canadees over de Crommenije naar de Woudpolder. Ondanks de straffe wind 
ging dit prima (op één vaarder na die terug ging). Ik had de mazzel dat er iemand in mijn canadees stapte 
die zelf een Inka had, dus geen probleem om de voorhoede (Uitgeesters met zeekajaks) bij te houden! 
Voor de wandelaars was het ook mogelijk om terug te varen met een jonboot van Noord-Hollands Land-
schap. Voor elk wat wils en prima georganiseerd. Aan het begin van de Woudpolder (bij de grote brug en 
de nieuwe steiger) werd kort gepauseerd en kennis gemaakt met een enthousiaste labrador die pal naast 
de kano’s in het water plonste en al die dingen maar vreemd vond. Daarna weer terug naar het fort, waar 
onder het genot van een hapje en een drankje de gelegenheid was om nog wat na te praten. Zelf ben ik 
hier niet meer bij aanwezig geweest omdat ik andere verplichtingen had. 
Het is mooi om te zien hoe, in tijden van bezuinigingen en krimp, samenwerkende organisaties in staat zijn 
om zo iets moois neer te zetten als deze kanoroute (waarvan ik inmiddels heb begrepen dat er nog wordt 
nagedacht aan verdere uitbreiding in zuidelijke richting). 
Voor ons kanoërs, die 
de route op ons duim-
pje kennen, bieden de 
vernieuwingen weer 
een stukje extra com-
fort. Voor veel recre-
anten/kanoërs in spé 
een impuls om kennis 
te maken met dit fan-
tastisch stukje natuur/
cultuur en misschien 
levert dit een aantal 
nieuwe Jasonleden 
op. 
Een bijzondere mor-
gen, waar alle partici-
panten trots op kun-
nen zijn! 

 

N.b.: Frank heeft 

een fotoreportage 

van deze morgen 

op de Jasonsite geplaatst. 

 

 

Ronald Cassee    

Onderhoudsdagen in 2014 
 
 

 
De onderhoudsdagen van 2014: 
De trouwe klussers weten het allang: de kantinecommissie zorgt dan voor een uitgebreide lunch. 
 
: 
Zaterdag 11 oktober 
Zaterdag 8 november 
 
We rekenen op de medewerking van veel van onze leden! 
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Verjaardagen 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Van Harte 
 Gefeliciteerd! 

 
 
 
 
 
 

JULI 
 
17  Han Wiegerink 
28  Jessica Molenaar 
28  Mary Duin 

AUGUSTUS 
 
  2  Anita Jonker 
  3  Susan Pijl 
  5  Hans Vijvers 
  8  Lenette Cassee 
24  Ellen Gaillard   
27  Radboud Groot 
29  Gerald Giesbergen 
 

SEPTEMBER 
 
  9. Cees de Groot 
10  Hilda Breggeman 
13  Hans Smit 
15  Ed Tilleman 
29  Evelien de Groot 

TE KOOP :T-SHIRTS & STICKERS 
 
Ter gelegenheid van het 40-jarige jubi-
leum zijn er T-shirts en stickers te 
koop voor de leden (en andere geïnte-
resseerden).  
 

NU VOOR: 
 

T-shirt  
maat  
S/M/L/XL en XXL:  € 5,00 
 
 

Stickers: € 0,25 
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Lidmaatschap 
 
 

Contributie:       per 01-01-2010          

Leden, die op 1 januari nog geen 18 jaar zijn   €     7,70 p/mnd        
Leden, die op 1 januari 18 jaar of ouder zijn   €   10,50 p/mnd          
Ieder volgend gezinslid, ongeacht leeftijd   €     6,00 p/mnd          
 

Gezinscontributie:  
Vier of meer personen op één adres in gezinsverband  
samenwonend       €   23,00 p/mnd          
 

Botenstalling: 
Bij de contributie is voor elk lid de stalling van één boot inbegrepen. 
Elke volgende boot, indien plaats beschikbaar   €    3,50 p/mnd          
Sleutel botenloods: 
Voor een lid in het bezit van een eigen boot   €  12,50 
         
Bij beëindiging lidmaatschap, na inlevering van de  
sleutel        €  10,00 retour          
 

Inschrijfgeld:  
Elk in te schrijven lid      €  10,00 eenmalig    
   
Elk volgend gezinslid, mits gelijktijdig ingeschreven  €    5,00 eenmalig 
 

Donatie: 
Per jaar inclusief ontvangst van ons verenigingsblad  
‘ARGO’        €  17,50 minimaal    
 

Betaling: 
op Bankrekeningnr. 333903080 bij de Rabobank te Krommenie t.n.v. Penningmeester 
K.V. Jason, Busch 3, 1562 HH Krommenie. 
 

Beëindiging van het lidmaatschap: 
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden na tenminste één jaar 
lidmaatschap vóór 1 juni of vóór 1 december.  
Brieven richten aan de ledenadministratie. Komt uw brief later binnen dan bent u nog 
contributie verschuldigd over het jaar dat nog volgt. 

 

Nieuwe Leden 
 
Nieuwe leden: 
 
 
 

 

Disclaimer: 
 

Met veel zorg is de ARGO voor 
u samengesteld. 
De ARGO commissie kan niet 
aansprakelijk worden gesteld 
voor eventuele typefouten. 
Indien er onjuistheden in staan 
vermeld, verzoeken wij u vrien-
delijk een mailtje te sturen 
naar: 
argo@kvjason.nl of contact op 
te nemen met de ARGO com-
missie. 

  
Sluitingsdatum 

kopij ARGO  
Oktober-

December 2014 
is 

25 September 
2014 
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Winterseizoen (v.a. 17 oktober) zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur  

 
 
Is er circa een half uur na aanvang van de kantinedienst geen bezoeker, dan 
heeft de kantinedienst/bestuursdienst het recht de kantine te sluiten. 
 
 

Zomerseizoen (april - oktober) zondagmiddag 13:30 - 17:00 uur   

     Vrijdagavond* 20:00 - 22:00 uur   

*Mocht het zo zijn dat er bijna geen publiek is op woensdagavond, dan neem ik contact op met diegenen, om de kantinediensten op de 

woensdagen af te zeggen. 

 

 

 

Bent u verhinderd, neem dan contact op met één van de andere leden op de lijst, 
misschien valt er te ruilen. Contact over het rooster met  
Anita Jonker: (075) 640 42 00 (‘s avonds) of anita.jonker@planet.nl 
 

 

Openingstijden 

 

 

Kantine rooster zie website  

mailto:anita.jonker@planet.nl
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E-mail: info@grootschoenen.nl 




