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In deze 40ste jaargang van het Logboek worden eenmalig de afbeel-
dingen afgedrukt, die in het verleden op de omslagen van het Logboek 
hebben gestaan. Drie nummers dus met historische afbeeldingen. 

 

Bij de omslag  
 

Op de voorkant van dit Logboek prijkt de illustratie die stond op de 
omslag van het allereerste Logboek ooit! Het verscheen in januari 1984 
en de tekening op de voorkant werd gemaakt door dhr. Helleman, 
vader van één van de toenmalige leden.  
Deze illustratie geeft een indruk van hoe het terrein van 
Skonenvaarder er in die eerste periode uitzag. Een stukje land aan het 
Drontermeer met drie containers als loodsen. Voor de volledigheid had 
de caravan van de fam. Woudenberg er nog bij getekend kunnen 
worden. 
Wie dat bedenkt, realiseert zich wat een ingrijpende en positieve ver-
anderingen er in de loop van de jaren hebben plaatsgevonden! Met als 
voorlopig sluitstuk de grootse veranderingen die vorig jaar hun beslag 
kregen. 

 

Overigens heeft deze illustratie alleen op de omslag van het eerste 
nummer gestaan. Wat daarvoor de reden is, is niet in oude Logboeken 
terug te vinden. Mogelijk ligt het aan de druktechniek van toen. De 
tekening stond in ieder geval behoorlijk vaag op de omslag. Voor dit 
nummer heb ik de lijntjes dan ook nog maar eens flink over-
getrokken.(JJ) 
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Bij dit nummer 
 

Wat is dat nu?! Ongetwijfeld keken jullie verbaasd naar de voorkant van dit 
nummer. Maar lees even de toelichting op de binnenkant van de omslag en 
je ontdekt dat dit een historische afbeelding is. Bestond de vereniging vorig 
jaar 40 jaar, nu gaat het Logboek haar 40ste jaargang in. Je leest daarover 
in dit nummer. Trouwens je leest ook (op bladzijde 19) dat we je nodig 
hebben voor het Logboek. Lees het en denk even mee! 
Het zal niemand verbazen dat het ook voor onze sportvereniging best inge-
wikkeld is om in deze tijd de eindjes aan elkaar te knopen. In het ‘Van de 
bestuurstafel’ lees je dat het bestuur daar serieus mee bezig is en ook dat 
het om meedenkers vraagt bij het terugdringen van  het energieverbruik. 
Verder in dit winternummer bijdragen die daarbij horen, de Oliebollen-
tocht, de nieuwjaarsreceptie en ook de zwembadtrainingen! Maak vooral 
gebruik van deze mogelijkheid om je vaardigheden ook in de winter te on- 
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Salon zonder afspraak 
Oudestraat 211, 8261 CM Kampen 
Telefoon (038) 331 54 97 
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derhouden. Daarnaast aandacht voor het jubileumfeest en voor Sinterklaas, 
de ‘Afterparty’. 
Denk overigens niet dat in de winter alles stil ligt. Terwijl ik met dit Logboek 
bezig ben, zijn er plannen voor schaatsplezier bij de kanovereniging. Er 
komen zelfs apps voorbij die over een ‘koek en zopie’ gaan. Kortom het is 
winter en het ijs is zelfs zo dik, dat je je kano niet meer op een vliesje laat 
lopen om dat te breken…. Het weerbericht spreekt ondertussen trouwens 
wel over dooi. Maar de laatste foto’s van Bertus vertellen dat het schaatsen 
is doorgegaan. Hartstikke mooi!  
 

Tot slot jullie allen, een mooi kerstfeest, vrede en alle goeds toegewenst! 
 

Jaap de Lange 
 

 
 
 
 

 
 
 

►  Nieuwjaarsreceptie  
 

Alle leden worden van harte uitgenodigd voor 
de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 7 januari. 
Inloop is vanaf twee uur in de middag in het 
clubhuis en de receptie begint dan om drie 
uur.  
Als bestuur willen we graag met jullie toasten op een gezond en voor- 
spoedig nieuwjaar. 

Het bestuur 

Kopij voor het volgende nummer graag vóór 20 februari a.s. naar  
het e-adres van het Logboek: logboek@skonenvaarder.nl 
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Voor belangrijke momenten 

in het leven 
 

de overdracht van een woning 
een (nieuwe) hypotheek 
een (levens)testament 

afwikkeling van een nalatenschap 
oprichting van een vennootschap 

 
------------------ 

 
Meeuwenweg 17, 8261 VZ Kampen 

T 038 33 37 051 
E info@notariskantoorbeens.nl 
W www.notariskantoorbeens.nl 
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Van de bestuurstafel  
 

 
Sinterklaas is terug naar Spanje, de meeste 
kanoërs zijn in diepe rust, kerst en oud staan 
voor de deur. À propos oud en nieuw: Zie voor 
de Oliebollentocht en de Nieuwjaarsreceptie. Die worden natuurlijk 
gehouden! Zie berichten in dit Logboek. 
 

Terrein 
De laatste puntjes op het terrein worden gerealiseerd. Soms gaat dat goed 
en soms nog niet helemaal, maar ook dat heeft de aandacht. In de week van 
16 januari wordt een nieuw toegangshek geplaatst. Dan heb je dus voortaan 
ook een nieuwe sleutel nodig om het terrein op te kunnen komen. We 
proberen die sleutels op de nieuwjaarsreceptie te kunnen uitdelen. Neem 
je oude sleutel dus mee, want dan we ruilen ze om! 
 

Energie 
Om de huidige energieprijzen aan te kunnen en het pand te verduurzamen 
kijken enkele leden naar de mogelijkheden. Mocht je verstand hebben van 
deze materie meld je dan bij Marleen van Nieuwenhuijzen. Om de kosten 
te drukken blijft het clubgebouw voorlopig op woensdagavond gesloten en 
zijn de douches door de week uit. 
 

Tarieven 
De inflatie neemt behoorlijke vormen aan en kosten schieten omhoog. Dat 
noopt het bestuur de prijzen aan te passen om de begroting rond te krijgen 
en de kosten te dekken. Daarom zijn alle tarieven onder de loep genomen. 
Ze worden binnenkort gepubliceerd. Dat geldt ook contributie en liggelden. 
De energieprijzen zijn extreem hoog en de prijsindex ligt boven de 10% 
waardoor de kosten snel stijgen. Door de doorgevoerde maatregelen heb-
ben we de kostenstijging voor leden kunnen beperken tot ca. 5%. 
 

Afscheid 
Onlangs moesten we afscheid nemen van Wil Habers die zijn lidmaatschap 
beëindigde en de bestuursfunctie neergelegde. Dat is jammer, maar we res-
pecteren zijn beslissing. Mocht iemand zijn plaats in het bestuur willen in- 
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Ook voor taxaties van uw bedrijfspand, 
bijvoorbeeld ten behoeve van aan- en verkooptrajecten 

en van financieringsaanvragen 
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nemen en alvast mee willen draaien, meld je dan bij ons aan. 
 

Vrijwilligersavond 
Alle vrijwilligers zijn in november uitgenodigd voor een gezellige avond. Ge-
zellig was het en ook nuttig: de aanwezigen kwamen met goede ideeën om 
het werk van de vrijwilliger te veraangenamen. Terecht is opgemerkt dat je 
als lid natuurlijk ook gewoon meehelpt op de club. Er is steeds genoeg te 
doen.  
 

HanzeRegatta 
De HanzeRegattacommissie is weer bezig met de voorbereidingen. We gaan 
ervan uit dat dit evenement in 2023 door kan gaan. De commissie is echter 
dringend op zoek naar een secretaris die kan ondersteunen bij de organi-
satie. Zonder secretariaat gaat het echt niet! Dus als je de wedstrijden een 
warm hart toedraagt, meld je dan snel bij Jacco de Groot. 
 

Algemene ledenvergadering 
Nog ver vooruit maar niet onbelangrijk: de datum voor de ALV. Deze zal 
plaatsvinden op woensdagavond 22 maart. We zoeken een secretaris die 
de werkzaamheden van Wim Lammerts kan overnemen. 
 

Zwembadtrainingen 
Door inzet van vele betrokken leden is het weer mogelijk om te trainen in 
het zwembad. Lees de informatie in dit nummer van het Logboek. 
 

Werkdagen 
Als vereniging verheugen we ons op een groter terrein en meer gebouwen. 
Dat betekent ook dat er meer moet gebeuren om alles in goede staat te 
houden. Daarvoor hebben we niet alleen de werkplicht, maar er is ook de 
morele verplichting om je als lid in te zetten. Daarom worden de werkdagen 
in oude luister hersteld. Gezelligheid en saamhorigheid zijn dan de leidraad. 
De eerste twee dagen zijn bekend en vinden plaats op 15 april en 3 juni. 
 
We wensen jullie heel goede feestdagen, een goed uiteinde en een heel voor-
spoedig 2023. Namens het bestuur,  

Wim T. Lammerts, secretaris 
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In 2022 bestond de kanovereni-
ging 40 jaar! En het Logboek? Dat 
volgt! 
 

40 Jaar Logboek … 
 
Als je de jaargangen doornum-
mert, zoals ik deed vanaf het mo-
ment dat ik de redactie overnam, 
dan kom je uit op iets bijzonders. 
Dan is dit namelijk de 40ste jaargang van het Log-
boek! Zó staat het op de omslag. Maar of het 
klopt? Het Logboek verscheen voor het eerst in januari 1984. Doe daar 40 
jaar bij en je komt op 2024 voor een 40-jarig jubileum …  
 

Ergens is dus iets fout gegaan … 
Waar zit de misser? Ik heb het niet kunnen achterhalen. Maar is het heel 
belangrijk? Of het nu 39 of 40 jaar is, het gaat om een groot aantal jaren 
waarin enthousiast het verenigingsleven met alle wel en wee werd vastge-
legd. De redacties hadden de handen er vol aan. Soms lukte het niet om in 
een jaargang zes nummers te verzorgen en soms begon een jaargang ook 
wel eens in september in plaats van januari. Vergissingen sluipen er dan zo 
maar in. We laten het dus maar gewoon staan: de 40ste jaargang! 
 

Redactie van het eerste uur 
In de loop der jaren hebben heel wat leden de redactie gevormd. Te veel 
om op te noemen. Maar de enthousiaste beginnelingen waren Helma 
Alberts, Jelte Smit, Gerdie Oegema en Martin de Jong. Terwijl Wilfred ten 
Have bij plaatselijke ondernemers de advertenties binnenhaalde én ook 
borg stond voor de bezorging van het Logboek. Dat laatste deed Wilfred een 
aantal jaren en gaf toen het stokje over aan … jawel: Joke en Teunis Alberts, 
die dat ook nu nog steeds en met grote trouw doen! 
Ondanks de beperkte technische mogelijkheden werden gaandeweg ook il-
lustraties opgenomen. Eén maal kwam ik de naam van een tekenaar tegen, 
Koos van der Velde. Sommige illustraties (zie bijvoorbeeld bij dit stukje) 
laten we in deze jaargang terugkomen als een knipoog aan oude tijden. 

Jaap de Lange 

Illustratie uit Logboek 1994 
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Reddingen, zijwaarts varen, opkanten … In de winter deze en/of andere 
kanovaardigheden bijhouden of ze juist leren? Dat kan weer tijdens de 
zwembadtrainingen! 
 
De WinterZwembadtrainingen 2022/2023 
 
Tijdens de WinterZwembadtrainingen kunnen we gebruik maken van het 
grote wedstrijdbad van Zwembad De Steur in Kampen  (Burgemeester Berg-
huisplein 2) 
 

Wanneer? 
Als je dit stukje leest is de eerste training al geweest, maar je kunt mogelijk 
nog meedoen op de andere dagen. De data zijn: 
 

Zaterdag 17 december 2022 (Instructie: Sarah)   
Zondag 22 januari 2023 (Instructie: Jelte) 
Zaterdag 4 februari 2023 (Instructie: Sarah)   
Zondag 19 februari 2023 (Instructie: Jelte) 
 

Hoe doen we het? 
We zijn om 15.15 uur bij de club voor het opladen van de boten en vertrek-
ken dan om 15.30 uur naar het zwembad. Volgens planning dragen we de 
boten daar om 15.45 uur naar binnen. 
►  De training is dan van 16.00 tot 17.30 uur  
 

Aansluitend aan de training laden we de boten weer op en gaan we terug 
naar de club. Let op:  
 Iedere deelnemer laadt en lost zijn eigen boot, zowel heen als terug! 
 De boten zijn schoon, ook onder je zitje! 

 

Informatie, opgave en kosten 
 Informatie en opgave bij Els Mondt, telefoon 06 22789262 en email: 

elsmondt@hotmail.com. 
 De kosten van meedoen bedragen € 5,-- per keer (betaling per bank) 
 Er is nog vraag naar personen met BHV/EHBO voor toezicht in het zwem-

bad en naar chauffeurs (van en naar de club). 
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Oliebollentocht zaterdag 31 december 2022 
 
De laatste kans om nog even te varen in 2022?  
Traditiegetrouw is dat de Oliebollentocht! We varen 
gewoon vanaf de club om 14.00 uur en doen dan een 
rondje over het Drontermeer. Hoe lang we het maken 
dat zien we wel. Dat hangt ook van het weer af. Maar 

je zorgt natuurlijk voor goede, warme kleding!  Na afloop is het dan als 
vanouds oliebollen eten. Ook dit keer gebakken door Joke en Teunis. Je 
hoeft je niet van tevoren op te geven.  

Luurt  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vooraankondiging – Kanobeurs op 1 april 2023 
 
Heb je kanospullen over? Wil je je kano kwijt of zoek je een nieuwe? Heb je 
kleding, dakdragers, kanobeugels, tentjes, slaapzakken, matjes, kook-
toestellen en dergelijke over? En wil je dat verkopen? Of zoek je juist voor 
een redelijke prijs iets voor je uitrusting? 
 
Nou dat kan! Op 1 april gaan we een aan/verkoop, dan wel ruilbeurs van 
allerlei kano- en aanverwante spullen organiseren. 
We beginnen om 10.00 uur en eindigen tegen vieren. Wil je meedoen, meld 
je bij Wim Lammerts of kom op de dag zelf met je spullen naar de ver-
eniging. 

 
Wim Lammerts 

Bij voorkeur op WhatsApp: 06 29567026 
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Onlangs hebben de toervaarders het afgelopen seizoen in een kleine kring 
geëvalueerd. 
 

Evaluatie Toercommissie 2022 
 
We keken terug op 
een mooi vaarsei-
zoen. Al was de 
deelname soms ge-
ring en vielen er 
tochten uit, we zijn 
een jaar na Corona 
toch tevreden. 
 

Wim Lammerts die een aantal jaren met Luurt 
Gorter de commissie heeft bemand stopt met deze activiteit. Het is tijd dat 
anderen zich over de toertochten gaan ontfermen. Een passend geschenk 
van de club vergezelde dit afscheid. Luurt gaat nog 
door en zoekt daarom dringend naar onder-
steuning. 
 

Natuurlijk hebben we ook vooruit gekeken en 
geconstateerd dat er behoefte is aan een cursus 
KVA en aan een workshop Vaarregels. Voor tochten in het nieuwe seizoen 
zijn suggesties gedaan die mee kunnen naar 2023. Dit zijn o.a.: Bommeler-
waard, Stad Utrecht, Hase, Regge-Linderbeek, Wolsummerketting en Ketel-
meer. Het is aan de leden of deze suggesties ook vervolg krijgen. 
 

Op verzoek van Jaap de Lange is aandacht gevraagd voor aankondigingen 
van tochten in het Logboek en ook voor tochtverslagen door deelnemers. 
Leuk voor de thuisblijvers en wellicht een stimulans voor de twijfelaars.  
De begeleiding van nieuwe leden is ook nog een punt van aandacht die de 
toervaarders zich mogen aantrekken. Ik ben benieuwd wie Luurt gaat hel-
pen om van seizoen 2023 een succes te maken.  
 

Bedankt voor jullie vertrouwen en tot op het water, 
Wim T. Lammerts 

Toer-illustratie Logboek 1994 

Om te noteren: 
Tochtplan-

avond, 8 maart 
2023! 
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Veertig jaar! Er moest dit jaar véél gebeuren voordat het 
feestje kon komen. Maar het is gelukt! 
 

40 jaar kv Skonenvaarder - 
                                  de Jubileumviering 
 
Natuurlijk ontwikkelt een sportvereniging zich niet van de ene dag op de 
andere. In de loop van de jaren is er veel gebeurd. In sportief opzicht 
hebben velen met de kanosport kennisgemaakt, geoefend, getraind, 
deelgenomen aan wedstrijden vaak met prachtige resultaten en is er geno-
ten van de natuur, het water en de weerselementen.  
Belangrijk, om niet te zeggen dragend, zijn daarvoor twee andere elemen-
ten: een gezond verenigingsleven van betrokken leden, die zich voor elkaar 
en het geheel inzetten én goede faciliteiten. Die twee ondersteunen het 
hoofddoel, het sportieve element. 
 

Inzet, faciliteiten en … Feest! 
Vooral het laatste, de faciliteiten hebben in de voorbije periode veel aan-
dacht en inzet gevraagd. Maar natuurlijk lag daarvoor al de basis, die veertig 
jaar geleden werd gelegd. Begonnen met een stukje grond aan het Dron-
termeer, een caravan, een tent, gevolgd door een drietal containers (zie de 
omslagtekening) is de vereniging in de jaren daarna uitgebouwd. Er kwa-
men meer containers, een houten clubgebouw, een stenen clubgebouw, 
een C10, verenigingsboten en ga zo maar door. Achter, wat zo in een paar 
zinnen is geschetst, gaat enthousiasme en energie van heel veel leden 
schuil, die zich in die veertig jaar voor de vereniging hebben ingezet. 
Vooral in de afgelopen tien jaar zijn er vanwege de grote infrastructurele 
werken om ons heen, veel bijzondere inspanningen geweest om de vereni-
ging op deze mooie plek aan het Drontermeer te houden. Dat is gelukt! Met 
name in 2022 moest er veel gebeuren op en aan het terrein. Zo’n beetje 
alles is wel aangepakt. En toen het overgrote deel klaar was, kon er op 29 
oktober echt een feestje gevierd worden. Daar was dan ook alle reden voor! 
 

Op de volgende bladzijden een kleine impressie van die 29ste oktober 2022. 
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Voorzitter Bertus Flier spreekt voor een publiek van genodigden en (ere)leden  
 

De wedstrijdploeg opende de festiviteiten op geheel eigen wijze met een stoere duik 
in de vijver 

Natuurlijk werd er gevaren. Ook de gedeputeerde, de wethouder en andere 
genodigden namen plaats in het vlaggenschip van de vereniging, de C10, voor een 

rondje op het Reevemeer. En verder? Na het meer officiële gedeelte stapten er meer 
in de boot en voor anderen was dit juist hét moment van genieten, ontmoeting en 

gezelligheid …   Zie de foto’s op de volgende bladzijde 
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Adverteren in ons clubblad? 
 

Dat kan bijvoorbeeld 
 

op deze plaats 
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Wil je deze foto’s in 
kleur zien? Ga dan naar 

de website: 
www.skonenvaarder.nl 

→ onze club  
→ Logboek 

 
Met dank aan Jacco de 
Groot Harro Brinkman 

voor de foto’s 
 

Een feestelijk maal aan het eind van de middag, waarna 
het feest nog verder ging. 
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Hier kan jouw advertentie 
staan! 

 
Neem even contact op 
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Oud gezegde: ‘Denk om de dubbeltjes, de guldens passen 
wel op zichzelf!’ We leven al lang in het eurotijdperk, toch 
snap je waar het gaat om gaat: Bewust omgaan met je geld. 
 

Even meedenken over het Logboek zelf 
 
Bewust omgaan met geld, ook voor het Logboek gaat dat op. Daarom 
vragen we bij twee punten om jullie meedenken en meedoen. 
 

Verspreiding 
In de coronatijd, met het clubgebouw gesloten, is het Logboek vaak per post 
verstuurd. Maar nu we wel naar de club kunnen komen, gaat de versprei-
ding van het Logboek voortaan weer als vanouds: Joke en Teunis Alberts 
zetten een doos met geadresseerde Logboeken in het gebouw en leden ne-
men daaruit weer hun nummer mee. Daarnaast zijn er gelukkig ook steeds 
leden, die in hun buurt een route lopen/fietsen om het blad bij leden te 
bezorgen. Goed, om ook dat weer op te pakken. Fijn, als jullie daar allemaal 
om denken en aan meewerken. Het maakt voor de kas écht wat uit! 
 

Advertenties 
Belangrijk voor het Logboek zijn de advertenties in ons blad. Betrokken en 
goedwillende ondernemers ondersteunen ons. Dat hebben we ook écht no-
dig. Maar kijk de advertentiepagina’s nu eens door, dan zie je lege plekken. 
Het is voor de vereniging erg belangrijk om die plekken weer op te vullen! 
 

► Daarom deze vraag aan jullie: kijk eens om je heen in je buurt, kennis-
senkring of zaken waar je vaak komt en leg de vraag voor of men niet een 
advertentie wil nemen in het Logboek. Wij plaatsen de advertentie zes keer 
in een jaargang en de adverteerder steunt daarmee een mooie plaatselijke 
vereniging. Wat het kost, zie je in het schemaatje hieronder: 
 

¼ pagina                                         € 27,50 ½ pagina                                     €   55,-- 
1/3 pagina                                       € 37,50 een hele pagina                        € 110,-- 

 

Heb je iemand gevonden? Geef het aan mij door en ik neem het contact dan 
over voor de verdere afwikkeling. Hartstikke goed, als je hierover meedenkt 
en eraan meedoet. Daar help je de club écht mee! 

Jaap de Lange 
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Vind je dit ook een mooie plaats voor 
 

jouw advertentie? 
 

Neem dan contact op 

    
Interesse voor bestrating 

in de regio Kampen? 
 

U wilt uw tuin of oprit van 
nieuwe bestrating voorzien? 

 
Zowel in onze uitgebreide showtuin 

in Kampen als in onze webshop 
kunt u terecht voor een ruim 
assortiment sierbestrating! 

 

Naast binnen- en buitenlandse 
kaas, hebben wij ook een grote 
sortering noten, wijnen en olijven. 
 

Onze specialiteit: Noord-Holland-
se kaas. Dat is kaas met minder 
zout, maar met veel meer smaak. 
Echt een delicatesse! 
 

Hartelijk welkom in: 
’t Vuistje 

Geerstraat 3a te Kampen 
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Het is 10 december. De Goedheiligman zelf zit al lang 
weer op zijn gloednieuwe stoomboot richting 

Spanje. Maar bij Skonenvaarder ... 
 

Sinterklaas, de ‘Afterparty’ 
 

 
Er is chocolademelk, er zijn pepernoten en er zitten oudere en jongere le-
den om een tafel met cadeautjes. Wie het Sinterklaasjournaal volgde, weet 
wel dat een grondige zakkenwasser alle streepjescodes had gewist. Voor 

wie is dan wat? 
Het Pietenhuis 
in paniek, maar 
zo niet het club-
gebouw. 
Daar komen de 
pakjes  ook zo 
wel terecht! 

Dat was dan wel dankzij de dobbelsteen en de 
instructies van Willeke, die zij voor elke ronde op 
het bord zette. Daardoor veranderden de pakjes 

wel vaak van ont-
vanger. Pech, als je 
dan net iets leuks te 
pakken hebt… 
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Een advertentie in ons clubblad? 
 

Hier kan die komen. 
 

Neem even contact op 
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Soms moest alles 
worden doorge-
geven naar links of 
rechts … 
 

Dan weer moest er 
geruild worden met 
de overbuurvrouw 
of buurman … 
 

 

Of kon je een pakje van  
iemand wegnemen, die te veel had. 
 

Maar uiteindelijk kreeg iedereen wel iets in handen en kon de verdeling 
toch nog beter … dan probeerde je na afloop alsnog met iemand te ruilen.  

 

Tot slot nog meer 
chocolademelk en pe-
pernoten.  
 

En als je goed luister-
de kon je het vanuit 
de verte nog net 
horen: 

Nou, dag hoor! 
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Jarigen 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
     WATERMAN 

   20 JANUARI TOT/MET 18 FEBRUARI 
 
 

  

      
  VISSEN 

   19 FEBRUARI TOT/MET 20 MAART 
 

 
 

Van harte gefeliciteerd! 

 
 
 

24 januari Izak Looge 
27         Marleen van Nieuwenhuijzen 
31 Job Vrieswijk 

  2 februari Norah Schrijer 
10 Bertus Flier 
14 Anna Reurink 
14 Liesbeth Quak 
15 Jelte Stil 

16             16 Tim Hensen 
17 Huub van der Gulik 
 

25 februari Jeanine Bos  
29 Sarah Smits 
 

  8 maart Jasper Kappert 
  9 Sil Hellendoorn 
  9 Jeroen Tuin 
16 Arjan Kappert 
17 Mark Rooker 
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Hier kan jouw advertentie 
staan! 

 
Neem even contact op 
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Activiteitenkalender 2023 
 
Deze agenda is onder voorbehoud. Kijk op de website voor aanvullende 
informatie en bijzonderheden.  
 

31 december  Toer: Oliebollentocht (vanaf clubgebouw) 
     7 januari  Nieuwjaarsreceptie 

22  Zwembadtraining  
  4 februari  Zwembadtraining 
19  Zwembadtraining 
20   Einde inzendtermijn kopij Logboek  2023 nr 2  
  8 maart  Tochten-Planavond Toercommissie 
19  Toer: Kouwe Potentocht (Scheeneroute) 
22   Algemene Leden Vergadering 
   1 april  Kanobeurs bij Skonenvaarder 
15   Werkdag  voor alle leden 
20   Einde inzendtermijn kopij Logboek  2023 nr 3 
17-21 mei  4K 
  3 juni  Werkdag voor alle leden 
10-11   Wedstrijd: HanzeRegatta 
20   Einde inzendtermijn kopij Logboek  2023 nr 4 
20 augustus  Einde inzendtermijn kopij Logboek  2032 nr 5 
30 september VeluweRally  
20 oktober  Einde inzendtermijn kopij Logboek  2023 nr 6  
15 december  Einde inzendtermijn kopij Logboek  2024 nr 1 

 
 
 

Online shoppen? 
 
Er worden in deze dagen héél véél boodschappen en 
koopjes online gedaan. Maar weet je wel dat je met 
je bestellingen online ook onze verenigingskas kunt 
steunen?! Dat kan door je online bestellingen via 
Sponsorkliks te plaatsen! Gebruik daarvoor de volgende link: 
 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=6571 
 

Eén keer dit adres overtikken, opslaan en je kunt het steeds weer 
gebruiken. Het is echt de moeite waard! 
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