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Voorwoord 
 
Beste kano-vrienden, 
 
We zitten al weer op de helft van 2015, dus tijd voor de derde editie van de ARGO. 
Op het moment van het schrijven van dit voorwoord gaat Nederland gebukt onder een heuse hittegolf. On-
danks de warmte kan het lekker weer zijn om een rondje te gaan varen. 
De afgelopen maanden is er door Jassonners veel gevaren. 
Een korte opsomming Kortenhoef, wildwatervaren, het Hemelvaartkamp, de Nieuwkoopse plassen en onze 
Droogmakerij tochten. 
Ik heb horen fluisteren dat in deze uitgave een aantal verslagen te lezen zijn van deze activiteiten, dat zou 
heel leuk zijn! 
Ik wil ook even terugblikken op de bikkels van Jason. Ik bedoel hiermee al die leden die hun beste beentje 
voorgezet hebben met het plaatsen van het grote nieuwe kozijn. Ik bedank al deze vrijwilligers voor hun 
inspanningen onder leiding en aansporing van Huub en Arie. Geweldig wat er binnen een kleine vereniging 
van Jason allemaal tot stand gebracht wordt. 
De commissie die het vraagstuk over aansluiting van Jason bij het WSV of TKBN in kaart zou brengen, 
heeft een advies uitgebracht aan het bestuur. Het bestuur heeft dit advies overgenomen en zij hebben op 
hun beurt de leden via de email geraadpleegd. 
Het vervolg is dat het bestuur in gesprek gaat met het bestuur van het WSV en de TKBN om de situatie 
van Jason voor te leggen. 
De planning is om in september/oktober de beide organisaties uit te nodigen voor een presentatie aan de 
leden van Jason. 
Kort daarna zal een extra ledenvergadering belegd worden waarin de leden zich kunnen uitspreken over 
hun voorkeur, zodat voor het eind van het jaar duidelijk zal zijn wat het standpunt van Jason is. 
Kortom Jason leeft!! 
Ik wens alle leden een heel prettige vakantie en veel vaar plezier. 
 
Harry Snijder 
voorzitter kv Jason 
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Vervangen van het kozijn in het clubgebouw van Jason. 
 

Eindelijk was het zover. 30 mei 2015.  Het kozijn is vervan-
gen. 
Bij het onderhoud vorig jaar bleek dat een van de kozijnen 
zeer slecht was. Verder onderhoud plegen was niet zinvol 
meer. Door een VMBO school werd als werkopdracht een 
nieuw kozijn gemaakt. Het kozijn (dat uit 2 delen bestaat) 
werd opgeslagen in de kanoloods naast de aanhanger. 
 

Jason kent in het voorjaar drie onderhoudsdagen en drie in 
het najaar, op zaterdag. 
Door een enthousiaste groep vrijwilligers worden dan werk-
zaamheden uitgevoerd. 
Bij de onderhoudsdag op 9 mei is al een aantal voorberei-
dende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het schilderen van de beide kozijndelen en de glaslatten. 
En in de kantine werden voorbereidende sloopwerkzaamheden uitgevoerd. 
Ook zijn er constructiedelen geplaatst om het dak op te vangen en de kozijnen op te hijsen bij het plaatsen. 
 

30 mei was het zover. Er was een mail rondgestuurd om vrijwilligers op te roepen. 
De start was gepland om acht uur. Toen ik aankwam waren Huub en Emmy al druk bezig. 
Vlak daarna kwam Ruud met een aanhangwagen vol stempels en steigerdelen. 
Even daarna kwam nog een aantal vrijwilligers binnenlopen. 
De steiger werd opgebouwd, de stempels geplaatst. Daarna werd gestart met het verwijderen van het oude 
kozijn, gevolgd door het pas maken van de omgeving voor het plaatsen van het nieuwe kozijn. 
 

De weersomstandigheden waren gelukkig beter dan werd aangeven door de nieuwsdiensten. 
Tussen de middag kwam Hans Gaillard met enkele dozen voorzien van goed belegde broodjes die we in 
een zeer gezellige sfeer op het terras genuttigd hebben. 
 

Na de maaltijd werd gestart met het plaatsen van het nieuwe kozijn, gevolgd door het inzetten van de 
schoongemaakte ramen uit het oude kozijn. 
Om vijf uur was deze klus na enig passen en meten gereed. 
 

Zondag ochtend zijn Huub en Emmy en nog een aantal vrijwilligers geweest om de ramen af te kitten en 
wat andere afrondende werkzaamheden te verrichten. 
 

Op een later tijdstip zijn er nog werkzaamheden aan de binnenzijde, alsmede het verwijderen van steiger 
en ondersteuning. 
 

Het was een zeer succesvolle weekend in een gezellige sfeer. 
Behalve het kozijnwerk zijn er ook nog een aantal andere 
werkzaamheden uitgevoerd.  
Het gras is gemaaid, graskanten afgestoken, tegelpaden op-
geknapt, onkruid is verwijderd, elektrische werkzaamheden, 
schilderwerk en schoonmaakwerkzaamheden zijn uitgevoerd. 
Met dank aan de grote groep vrijwilligers. 
In het najaar worden er na de zomervakantie ook weer enige 
dagen in de onderhoudsplanning gezet. 
Wij hopen dan ook dat de bestaande groep vrijwilligers uitge-
breid kan worden met nieuwe mensen die ook een aandeel 
willen leveren aan het onderhoud. 
 

Foto's van deze dag zijn te zien op de website van de vereni-
ging. 
 

Arie Schram 
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Nieuwkoopse Plassen  
 

Na een vrijdag met tropisch weer en een zaterdag met harde wind bleek het zondag 14 juni bijzonder aan-
genaam kanoweer te zijn. Dus op naar de kanovereniging, voor de tocht op de Nieuwkoopse Plassen. Met 
z’n allen een deel van de kano’s op de kanowagen gelegd, en de rest op het dak van de auto’s, en vervol-
gens langs de kassen in Aalsmeer, over spannende binnenweggetjes, naar Café de Klinker in Noorden.  
  
Om half elf begonnen we aan de 16 kilometer lange route uit het kanoboek “Kanoparadijs Nederland”. Het 
eerste deel van de tocht leidde ons door kronkelende slootjes vol waterlelies en gele plomp, langs roofvo-
gels en een futengezinnetje, naar Nieuwkoop. Daar zochten we een plekje voor pauze en lunch en om de 
benen te strekken. Dat viel nog niet mee, want de meeste landjes waren privéterrein en voorzien van een 
bordje “Verboden aan te 
meren”. De groep viel dus 
uiteen in hen die burgerlijk 
ongehoorzaam waren en 
toch een landje tijdelijk in-
pikten, en hen die een 
stukje verder voeren om 
legaal uit te stappen.  
  
Na de lunch, die hinderlijk 
verstoord werd door allerlei 
kriebelbeestjes, vonden we 
elkaar weer terug en be-

gonnen we aan de terugweg over 
de Noordeinderplas. Doordat het 
vrijwel windstil was, prima te 
doen, en een fijn stuk varen. 
Daarna kwam het eindpunt al-
weer in zicht. Helaas lag er bij 
onze instapsteiger een boot, die 
ons noodzaakte bij de kerk uit te 

stappen, wat overigens prima 
ging en ons uiteindelijk een stuk 
sjouwen met de kano’s bespaar-
de. Na een welverdiende ver-
snapering bij het café vertrokken 
we voldaan huiswaarts. 
  
Groetjes,René en Jolanda 
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Hemelvaartsweekend 2015 in Kalenberg 
 
Dit jaar vond het Hemelvaartsweekend plaats op camping de Kluft in Kalenberg bij Ossenzijl http://
www.dekluft.nl/ . De camping ligt aan de rand van Nationaal park de Weerribben-Wieden en is omgeven 
door water. Het vaargebied de Weerribben-Wieden is een van de mooiste van Nederland.  
Rob was de organisator van dit weekend en had een mooie plek voor de kampeerders gereserveerd. 
Er waren ook een aantal leden van KVGaasperplas en Aquavit 
aanwezig en de TKBN met 40 leden. Kortom veel kanoërs aanwe-
zig.  
Wij (Anneke en Arie) hadden een blokhut gehuurd en waren 
woensdag al aangekomen. 
Woensdagmiddag lekker in het zonnetje gezeten en ’s avonds op 
de fiets de omgeving verkend. 
Op Hemelvaartdag zijn we op de fiets door het mooie natuurge-
bied naar het plaatsje Oldemarkt gereden waar een zeer grote en 
druk bezochte jaarmarkt was. 
Toen wij tegen de middag op de camping terugkwamen waren 
andere leden al aangekomen en druk bezig hun tenten op te zetten of hun caravans te installeren. Rob 
kwam met een geleende aanhanger met daarop de grote achtpersoons C8, Cree van Jason en een lading 
brandhout en Ruud kwam met onze aanhanger beladen met kajaks. 
‘s Middags hebben we met de hele groep de eerste kanotocht van 7 km gemaakt Na het avondeten is een 
klein groepje nog gaan varen door de Kalenbergergracht richting Blokzijl. 
Vrijdagmorgen is de hele club op pad gegaan. Acht mensen in de grote canadees. De rest in de kajaks en 
canadezen. Rob had een aantal routes van het zeer mooie natuurgebied uitgeprint. Mooi helder vaarwater 
en een rijke begroeiing. Na de koffiepauze met wat lekkers splitste de groep zich voor een korte en lange 
tocht. 
Het is een goede gewoonte om de laatste avond uit eten te gaan, maar omdat een paar van ons al op za-
terdag moesten vertrekken zijn we vrijdagavond uit eten geweest in het uitstekende restaurant op de cam-
ping. De hele groep koos voor het aspergemenu.  
Zaterdag is een groepje naar Kuinre gevaren. Regenachtig weer met harde wind. Na de pauze in Kuinre 
brak het zonnetje door en gingen we met de wind in de rug terug naar de camping.  
Ja, en dan dat brandhout van Rob en de andere kampeerders. De Tentipi Nimbus die we mochten lenen 
van Arij v.d. Kooij en de vuurschaal vormden het centrum. Onder een tentdak werd het vuur ‘s avonds flink 
opgestookt en werd er gezellig bijgepraat over de opgedane ervaringen van die dag. 
Zondag na het ontbijt ging iedereen weer huiswaarts. We 
kunnen terugkijken op een heel mooi en gezellig weekend. 
De schoonheid van het gebied was voor ons een verras-
sing en wij zijn zeker in voor een volgend bezoek. 
 
Anneke van der Sluis 

http://www.dekluft.nl/
http://www.dekluft.nl/
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Onderhoudsdagen 
in 2015 
 
 

Nog niet bekend 
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Verjaardagen 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Van 

Harte 
 Gefeli-

citeerd! 
 
 

JULI 
 
17  Han Wiegerink 
28  Mary Duin 
 

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

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

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

NU VOOR: 
 

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

 
 

Stickers: € 0,25 
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VAARKALENDER 2015 

Dag 
 

Omschrijving 
 

Start 
 

Opmerking    
 

12-jul 
 

Mijzenpolder 
 

9,15 
 

  
 

9-aug 
 

Medemblik 
 

9,15 
 

  
 

22-aug 
 

STS Zaanse Schans 
 

9,15 
 

s avonds gezamenlijke 
maaltijd 
 

23-aug 
 

STS Jisperveld 
 

9,15 
 

  
 

13-sep 
 

Ilperveld 
 

9,15 
 

  
 

12 of 19-sep 
Varen in de bran-
ding 
 

9,30 
 

nog onder voorbehoud 
 

11-okt 
 

Afsluitingstocht 
 

9,30 
 

Combineren met een 
maaltijd 
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Verslag Droogmakerijtocht 27 juni 2105:  
Bergermeer Alkmaar 

 
We zijn vroeg wakker en het weer ziet er beter uit dan voorspeld. Dus op naar de kanovereniging voor de 
Droogmakerijtocht van zaterdag 27 juni.  
Er staat een rondje Bergermeer op de planning, en die hebben we nog nooit gevaren. Sowieso nog niet eer-
der in de buurt van Alkmaar gepeddeld. De tocht leidde ons langs veel molens, wat op zich logisch is bij een 
droogmakerij. Ook heel wat bunkers gezien, wat dan weer niet helemaal in het verwachtingspatroon lag. Het 
werd een tocht met hindernissen. Een pittig windje op de heenweg. Een omgevallen boom die de doorvaart 
behoorlijk beperkte. Bruggen en bruggetjes. Het was zonnig en warm en dus is een brug een leuke plek om 
vanaf te springen. Maar liever niet als wij er onderdoor varen! Een passerende trein; hopen dat er niemand 
naar de WC hoeft. De binnenstad van Alkmaar was in middeleeuwse sferen tijdens Kaeskoppenstad. Helaas 
hebben we daar niet zo heel veel van meegekregen, omdat d’Oude stad was afgesloten voor vaartuigen zon-
der vergunning. Dat was wel jammer. 
Gelukkig kan je ook óm de binnenstad 
heen, en zo kwamen we bij een fijne 
uitstapplek waar we de kano’s aan de 
wal konden leggen en in de gaten hou-
den vanaf het terras. Daar aan de koffie, 
thee, bier, met onvermijdelijke appel-
taart. De kwaliteit van de (geen)
appeltaart was matig, waarschijnlijk ge-
bruiken ze één appel voor vier taarten. 
Omdat we hoorden dat de A9 afgesloten 

was en er grote kans op file 
was tijdens de terugweg naar 
de kanovereniging hebben we 
extra rustig aan gedaan op het 
terras. Was goed toeven in de 
zon, dus zeker geen straf. 
Daarna rustig terug peddelen 

naar de auto’s en botenwagen en op huis 
aan. 

Jolanda van der Kuij 
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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 volgt. 

 

Nieuwe Leden 
 
Nieuwe leden: 
 
Jur de Pauw        
Marjan Reitsma                
 
 

 

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 2015 
is op: 

 

30 September 
 2015 
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Kantine open van 13.30 u.-17.00 u. 

de kantine is gesloten van 5 juli tot en met 16 augustus 
ivm de vakantie  
 
 

 

Is er circa een half uur na aanvang van de kantinedienst geen bezoeker, dan 
heeft de kantinedienst/bestuursdienst het recht de kantine te sluiten. 
 
 
*Mocht het zo zijn dat er bijna geen publiek is op vrijdagavond, dan neem ik contact op met diegenen, om de kantinediensten op de 

vrijdagen 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:  
Lenette Cassee         tel. 0235490769 
E-mail: kantine@kvjason 

 
Ruilen doorgeven aan Lenette Cassee, in de kantine komt dan ook nog een lijst 
te hangen met het rooster en daarop de evt wijziging. 

 

Openingstijden 

 
23-08-2015 Ellen Gaillaard.   072-5055101 
30-08-2015 Frank Groot.       075-6162016 
06-09-2015 Ed Tilleman.       075-6212715 
13-09-2015 Harry Snijder.     072-5051549 
20-09-2015 Ronald  Cassee. 023-5490769 
27-09-2015 Hans Gaillaard.   072-5055101 
04-10-2015 Lenette Cassee.  072-5490769 
10-10-2015 Hans Vijvers.       075-6210654 
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E-mail: info@grootschoenen.nl 




