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Nieuwsbrief November 2014 
 
Beste mensen,  

Mijn wensen in de vorige nieuwsbrief 

zijn gelukkig uitgekomen en wij mogen 

genieten van een geweldig goed najaar.  

De excursie “Trompenburg” is weer 

achter de rug en de laatste uitstapjes 

van dit jaar staan in het teken van de 

kerst, dus lees snel verder..  

Groeten vanuit het Team 

 

Excursies 
26 november 

Kerstmarkt in 

de driesprong 

te Zoetermeer. 
Tuincentrum De 

Driesprong is al 

sinds 1974 een 

eigenzinnig 

tuincentrum 

met een eigen 

stijl.  

Doordat veel producten door ons zelf 

geïmporteerd worden heeft u een ruime 

keus uit originele producten voor een lage 

prijs. Ondanks onze grote oppervlakte 

blijven wij een gezellig, warm en knus 

tuincentrum waar u naast de producten 

voor in en rondom uw huis ook kunt 

genieten in ons tuincafé van een 

versgezet kopje koffie/thee etc. 

 

 

 

 

23 december 2014: “Kerstlunch”.  
 

 

Zoals vanouds hebben we weer een 

heerlijke Kerstlunch in de ons bekende 

locatie de Keizershof. Vergeet deze 

datum dus niet en kom met ons alvast in 

de kerstsfeer. 

Praatatelier inloopavond  
Reigerlaan 66, Capelle aan den IJssel 

3e donderdag= 20 november 2014 
19.30 tot 21.30 uur  

Iedere inloop een speciaal onderwerp.   

Daarna splitst de groep zich in 
- de partnergroep 

- de praat- &  denk- spelgroep. 

De koffie staat klaar  dus …. 

 

 

 

 



 

Verslagje van een deelnemer: 
 

De herfst is weer aangebroken. 

 
Eind van de zomer zacht laag invallend 

zonlicht. De natuur maakt zich op voor 

de herfst en neemt bezit van het bos. 

Spinnenwebben en mist geven een 

mystieke sfeer aan de bomen en 

planten. De bladeren aan de bomen 

veranderen langzaam van kleuren en 

vallen op de grond en ritselen door de 

wind. De paddenstoelen schieten uit de 

grond.  

De dieren krijgen een wintervacht. Ga 

naar buiten en geniet van de mooie 

natuur. 

Maak bos (wandelingen) met familie of 

vrienden en geniet van wat er om je 

heen ziet en ruikt. Dit laatste is ook 

overduidelijk in de herfst. Wanneer je 

buiten loopt, ruik je de geur van de 

bladeren. 

 

Ineke Strik 

 

Wij zoeken: 
Een workmate: heeft u er één die niet 

meer gebruikt wordt? Wij zijn er heel 

blij mee. 

Puzzels: Voor een workshop zijn wij op 

zoek naar oude puzzels het liefst met 

dikke puzzelstukjes. 

Kerstgroen: Wij zoeken conifeer-

groen, taxus, en hulst. Zou u uw 

snoeimateriaal willen bewaren voor ons. 

 

U kunt dit afgeven op het centrum. 

Bijzondere activiteiten: 

 
Noteer deze datum alvast in je 

agenda. 

 

 
 

• Samen koken, samen eten in 

Bermensteyn Capelle Schollevaar 

op dinsdag, woensdag en 

donderdagavond vanaf 15.30 

uur. 

• 23 december: Kerstlunch 

 

Creatieve cursussen: 

Schilderlessen worden gegeven 

van 13.00 u tot 15.15 u. 

 

Schilderen o.l.v. Barbara van der Ham 

Op maandagmiddag: vanaf 6 oktober 

Schilderen o.l.v. Frans Tollenaar 

Doorlopend op maandag: Reigerlaan 66. 

Schilderen o.l.v. Frans Tollenaar 

Doorlopend op vrijdag:  Beemsterhoek 

338 

Schilderen o.l.v. Carel van Nijnatten 

op vrijdagmiddag: vanaf 7 november 

 

Workshops: 

 

3 november Fotobewerken voor 

beginners o.l.v. Nino Frederiksz: 3 lessen 

op maandag. Wij gebruiken het 

fotomateriaal van Trompenburg als 

oefenmateriaal. 

 

10 en 17 december: Kerstdecoratie 

maken. 


