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Nieuwsbrief september 2014 
 
Beste mensen,  

Terwijl ik dit schrijf, komt de regen 

met bakken uit de lucht. Het is midden 

augustus en het lijkt wel herfst.  

Voor het najaar staan er gezellige 

buiten excursies gepland. Hopelijk is de 

herfst een beetje zomer en vallen ze 

niet in het water. 

In deze nieuwsbrief lees je wat we gaan 

doen in de komende maanden. 

Groeten vanuit het team 

 

Excursies 
18 september:  

Wandelen in de 

beeldentuin van 

Artihove.  

In 1978 wordt de 

fa. Regina uit Gouda 

samengevoegd met het “centrum van 

Ambacht” te Bleiswijk. 

De productie van Goudse pijpen van 

plateel, Delfsblauw, oud Hollandse 

tegels, Gouds Plateel en houtsnijwerk. 

Deze ateliers waren publiekelijk te 

bezichtigen. Het centrum had tevens 

een educatieve doelstelling. Er werden 

namelijk speciale rondleidingen 

georganiseerd.  

In 1989 werd het “Artihove”. Een 

centrum vol beeldhouwkunst. We gaan 

hier wandelen, koffie en thee drinken 

en picknicken. 

 

 

14 oktober: Herfstwandeling in 

Arboretum “Trompenburg”. 

 
Trompenburg Tuinen & Arboretum is 

een prachtig aangelegde plantentuin met 

een grote collectie bomen, struiken, 

vaste planten, bollen en knollen.  

De tuin ligt aan de rand van het 

Rotterdamse centrum in de wijk 

Kralingen.  Het is een ware schatkamer 

voor plantenkenners en  

een weldaad voor wandelaars  

op zoek naar rust in een drukke stad. 

 

Praatatelier inloopavond  
Reigerlaan 66, Capelle aan den IJssel 

3e donderdag= 18 september 2014 
19.30 tot 21.30 uur  

Inhoudelijk onderwerp ingeleid door 

Joanneke.   

Daarna splitst de groep zich in 
- de partnergroep 

- de praat- &  denk- spelgroep. 

De koffie staat klaar  dus …. 



 

Verslag van een deelnemer: 
 

Zeilen op het IJsselmeer met de 

Lutgerdina. 
27 juni 2014 tot en met 28 juni 2014. 

Dien en Ton, Henk en Henk waren met 

de auto in Enkhuizen aangekomen, daar 

een klein stukje rond gelopen en toen 

gaan eten. Wij moesten om 8 uur 

aanwezig zijn bij de Lutgerdina .  

Ja, wij kwamen er op tijd en met al hun 

spullen er ook aan. Zo, wij waren er met 

22 personen op de Lutgerdina en 

hebben ons voorgesteld. De bemanning 

bestond uit : Schipper Marc, maatjes 

Dirkje en Klimmie s'Avonds ging de 

Schipper vragen waar wij naartoe 

wilden varen en of wij wilde blijven 

liggen of voor anker in een andere 

haven. Wij wilden dit allemaal. Op 

zaterdag moesten wij vroeg opstaan en 

ontbijten om 8.00 uur. Ja,ja wij 

vertrokken om 9.00 uur, zo en hijsen 

maar !. Wij moesten die Maatjes helpen. 

Het was heel leuk. Het was prima weer 

om te zeilen. Onderweg dronken we 

koffie met cake van Frank. We zeilden 

naar den Oever, daar gingen we door de 

sluis de Waddenzee op. Na het zeilen op 

de Waddenzee gingen we door de sluis 

bij Komwerderzand terug het 

IJsselmeer op. De keuzen was varen we 

nog 2.00 uur door of gaan 

we naar Makkum ? De meerderheid 

wilden naar Makkum, het was een leuk 

plaatsje. We hebben hier gezellig 

buiten aan dek gegeten. 

Ja,ja, het was zondag het werd richting 

Enkhuizen, dus we moesten richting 

huis. Nog een heerlijke zeiltocht gehad 

en we waren op tijd voor de voetbal.  

Dien van 't Hoenderdaal. 

 

Bijzondere activiteiten: 

Noteer deze in je agenda en schrijf in. 

 

 
 

• Samen koken, samen eten in 

Bermensteyn Capelle Schollevaar 

op dinsdag, woensdag en 

donderdagavond vanaf 16.00 uur. 

• 3,4,5 oktober: Familieweekend 

“Ontdek nieuwe mogelijkheden!” 

Watersport en dingen samen doen 

staan centraal tijdens dit weekend 

voor gezinnen waarvan een 

gezinslid NAH heeft. 

• 1 november: Familiedag in de 

Reigerlaan 66, van 10.00 – 14.00 u. 

• 23 december: Kerstlunch 

 

 

Creatieve cursussen: 

Schilderlessen worden 

gegeven van 13.00 u tot 

15.15 u. 

Schilderen o.l.v. Rob van Geijn op 

vrijdag: 5 sept t.m. 26 sept. 

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. Elly Kern op maandag: 

vanaf 14 juli tot en met 29 september 

2014 in de Beemsterhoek 338. 

 

Workshops: 

 

Beeldhouwen bij Nell Boerma. 

Op woensdagmiddag, 13.00 – 15.00 uur 

10,17,24 sept. en 1 oktober 2014. 

 


