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Nieuwsbrief Kanovereniging Odysseus:
oktober 2021

 

Rabo ClubSupport 2021
Ook dit jaar is er weer de Rabo ClubSupport-aktie.
Kanovereniging Odysseus doet mee.

De stemperiode loopt van 4 t/m 24 oktober. Ieder lid van de Rabobank mag vijf
stemmen uitbrengen, maximaal twee per club. Iedere stem is dus geld waard! Roep
daarom alle sympathisanten van Kanovereniging Odysseus op om bij familie,
vrienden en kennissen te informeren of zij lid zijn van de Rabobank en of zij op
Kanovereniging Odysseus willen stemmen!

Stuur navolgende bijlage naar familie en kennissen, print het uit voor je gasten en
vraag hen om op ons te stemmen.
Rabo ClubSupport 2021.pdf

Klanten kunnen eenvoudig en gratis lid worden van onze bank, zodat ze hun stem
uit mogen brengen. In de Rabo App kan je zien of je al lid bent. Nog geen lid? In de
Rabo App kan je heel gemakkelijk het lidmaatschap aanvragen (Zelf regelen,
Profiel, Contactgegevens wijzigen).
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Najaarstocht op 17 oktober gaat niet
door vanwege te weinig belangstelling
Wegens te weinig belangstelling gaat de najaarstocht op 17 oktober niet door. Maar
uiteraard bent u van harte welkom om op 17 oktober te komen kanoën. Voorzitter
Roland trekt er dan graag op uit om met een aantal belangstellenden een stukje te
gaan varen.
Het kanoën op zondagochtend is alweer een lange traditie. Voor beginners ligt het
tempo echter wellicht te hoog, dus als er zich een groepje kan vormen die het wat
kalmer aan wil doen dan zou dat natuurlijk geweldig zijn.
En naloop kunnen we samen koffie of thee drinken.

Op zondagochtend beginnen we om 10:00 uur, dat wil zeggen "dan zitten we in de
kano", zodat er niet op laatkomers gewacht hoeft te worden. Dat is vervelend,
zeker als het wat kouder wordt. Kom dus op tijd en houdt rekening met de tijdsduur
van omkleden en van eventueel de kano afstellen (zitje en/of voetensteuntje).

 

Schoonmaakdag op 9 oktober
Op zaterdag 9 oktober (vandaag dus) was er sinds lange tijd weer een
schoonmaakdag. Vanwege corona was dit eerder niet mogelijk. 
En het was hard nodig!
De opkomst was goed. Naar schatting waren zo'n 30 schoonmakers in de weer om
het clubgebouw en het terrein een grondige schoonmaakbeurt te geven. Zo werden
onder andere de ramen gelapt, de kleedkamers en douches flink onder handen
genomen, gras, dat welig tussen de tegels tierde, verwijderd, enzovoort.
Er was koffie met wat lekkers en om half één was er heerlijke soep, door Astrid
Engel bereid. Oudgedienden kennen de kookkunsten van Astrid en dit keer stelde
zij ons weer niet teleur: de soep was heerlijk. Astrid bedankt!
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Andijk-Kreupel-Medemblik-Andijk
Michel Wokke

Naar aanleiding van de uitnodiging van de
zeekanocommissie om een rondje Kreupel
te varen, hadden Henk en ik om 9 uur op
de club afgesproken.

Hoewel de opkomst "wat" tegenviel waren
de overige ingrediënten voor een
geslaagde tocht: minstens 2 man met
kajak, geweldig weer, proviand en 2x
goed humeur, aanwezig.
Bij de haven van Andijk gingen wij, na
een kopje koffie, het water op richting
Kreupel. Een natuurgebied in het
IJsselmeer aangelegd voor vogels en
zodoende niet toegankelijk voor mensen.
Wel is er een klein natuurhaventje met
een steiger, waarop wij onze lunchstop
hadden gepland en een uitkijkpost
vanwaar je over het eiland kunt uitkijken.
Tijdens de stop zaten we met andere
kajakkers, die ook een lunchpauze
hadden ingelast, en hebben wij vanuit de
uitkijkpost nog een zeehond op het eiland
gezien. 
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Met een volle buik en iets meer wind, wat
voor een aangenamere vaartemperatuur
zorgde, zijn wij om het eiland heen
gevaren richting Medemblik. Het was
lekker peddelen onder een grauw-grijze
lucht waar de zon maar niet doorheen
brak met in de verte zeilwedstrijden en
wat golfjes voor de pret.

Eenmaal bij Medemblik zijn wij, langs
kasteel Radboud, doorgevaren tot in de
oude haven. Omdat ik daar nog nooit was
geweest hebben wij prinsheerlijk, op een
kunstmatig aangelegd leeg strandje van
Medemblik, onze laatste koffie
opgedronken. Vandaar zijn wij
teruggevaren naar Andijk, waarbij
onderweg de zon doorbrak en dat zorgde
voor een ontzettend mooie lucht.
Al met al een mooie afsluiting van een
heerlijke dag.

 

Mededelingen
Douchen
Het is heerlijk als je na het varen even kunt douchen. Er zijn leden die dat zéér
uitgebreid en zéér lang doen. Een kwartier of langer is niets. Dat is natuurlijk niet
de bedoeling.
In deze tijd van opwarming van de aarde vanwege CO2-uitstoot en stijgende
gasprijzen is dat zelfs a-sociaal!
Dus douchen na het kanoën: natuurlijk, maar doe het kort!

Algemene Ledenvergadering op vrijdagavond 19 november
Het is al eerder gemeld: op vrijdagavond 19 november is er een algemene
ledenvergadering. Agenda en eventuele ander vergaderstukken worden later via de
nieuwsbrief verstrekt.
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Website Odysseus Website Kanopolo Odysseus KanopoloNL Kanopolo Ody-jeugd Ody Drakenboot

Kanopolonieuws
Martijn Rol

 
Onderstaande berichten staan op kanopolo.nl. Een link naar deze website vind je
onderaan deze nieuwsbrief.

Oranje op weg naar EK
De Nederlandse selecties Kanopolo
zullen vanaf woensdag 6 oktober
deelnemen aan de Europese
Kampioenschappen in Catania, Italië.
Dat er een EK gehouden wordt, is
sowieso opmerkelijk. In april zou in
eerste instantie het in te  Lees meer…

Viking Venlo
overtuigend kampioen
Op 21 september werd op de velden
van kanovereniging Windhappers in
Den Haag het afsluitende
speelweekend van het NK Kanopolo
georganiseerd. Viking Venlo won op
overtuigende wijze de landstitel. De
Venloenaren verloren in het eerste
speelweekend Lees meer…

 

Kanovereniging Odysseus
Opgericht: 4 september 1973

Goedgekeurd bij koninklijk besluit van 15 februari 1974

Clubgebouw: Vondelstraat 86, 1814 KT Alkmaar
Contact: via de de website.

https://www.akvodysseus.nl/
https://www.akvodysseus.nl/
http://www.kanopolo.nl/
http://www.kanopolo.nl/
https://www.facebook.com/AKVOdysseus/
https://www.facebook.com/AKVOdysseus/
https://www.facebook.com/KanopoloNL/
https://www.facebook.com/KanopoloNL/
https://www.facebook.com/Odysseus-Kanopolo-Jeugdteam-679723298742371/
https://www.facebook.com/Odysseus-Kanopolo-Jeugdteam-679723298742371/
https://www.facebook.com/OdysseusDragons/
https://www.facebook.com/OdysseusDragons/
https://www.kanopolo.nl/
https://www.kanopolo.nl/oranje-op-weg-naar-ek/
https://www.kanopolo.nl/viking-venlo-overtuigend-kampioen/
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• 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.
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