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Najaarsbijeenkomst
vrijdag 15 november 2019
Het bestuur nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene
Ledenbijeenkomst, welke gehouden zal worden in de kantine van Kanovereniging
Odysseus op vrijdag 15 november 2019, aanvang 20:00 uur.
De agenda van deze bijeenkomst kunt u hierna downloaden.
Agenda ledenbijeenkomst 15 nov. 2019.pdf

Grote Clubactie
Na een pauze van een paar jaar doet
Odysseus dit jaar weer mee aan de Grote
Clubactie!
Deze keer geen papieren loten:
alles gaat dit jaar digitaal.
Een lot kost slechts €3,- en maar liefst 80% hiervan komt direct ten goede van
Odysseus. Dat is dus €2,40 per lot! Koop de loten eenvoudig via
www.clubactie.nl/lotkopen.html en zoek op Kanovereniging Odysseus.
Je kunt ook een kijkje nemen op de actiepagina
Koop zoveel loten als je wilt en vraag ook vrienden en familie om loten te
kopen! Je kunt de link naar vrienden en familie doorsturen. Laten we gezamenlijk
een mooi bedrag ophalen, waar we een mooie bestemming voor zullen zoeken.
Wacht niet te lang, de actie is al even bezig en loopt tot 21 november. Dus koop je
loten, steun onze mooie vereniging en maak bovendien kans op mooie prijzen!

Kanotoertocht voor beginners
op zaterdag 23 november
De tocht "Rond Langedijk" was voor degenen die dit jaar met kanoën zijn begonnen
een, ondanks het slechte weer, bijzondere ervaring en een groot succes.
We willen, indien er belangstelling voor is, dit seizoen nog een tocht organiseren in
de omgeving van Akersloot. Uiteraard zijn vaarders, die al langer lid zijn, ook van
harte welkom. We varen in een rustig tempo. Het is een tocht van ca. 12 kilometer
met 2 overdraagpunten.
Als de weersvooruitzichten voor deze zaterdag zo slecht zijn dat de tocht moet
worden geannuleerd dan wordt je daarover de dag ervoor, per email,
geïnformeerd.
Je kunt je opgeven op de lijst in het clubgebouw of bij Joop Prinsen.
Tocht:
Omgeving van Akersloot
Instapplaats: Kampeerboederij “De Boekel”
Afstand :
ca. 12 kilometer
Aanwezig:
9:00 uur kano’s op de botenwagen
Reiskosten:
€ 1,00
Kleed je warm aan (laagjes!), en neem regenjas en regenbroek mee om je warm te
houden voor als we op de kant gaan. Als je overweegt om kanohandschoenen aan
te schaffen, kies dan voor kanowanten waarbij je de steel van je peddel direct vast
hebt. De meesten van ons hebben daarmee goede ervaring.

Deze e-mail is verstuurd aan vanunenhardy@gmail.com.• Als u geen nieuwsbrief meer
wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
• Voor een goede ontvangst voegt u vanunenhardy@gmail.com toe aan uw adresboek.

