
 

Nieuwsbrief
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Beste Trintella Vriend(in)

Deze nieuwsbrief is grotendeels
gewijd aan de Najaarsreünie. De
organisatoren van de Najaarsreünie
in Dordrecht, Frans en Yvonne
Slikkerveer (ex Trintella IIIa, Liv, nu
Pilot 44, Liv), laten niets aan het
toeval over.

Op een schitterende dag in september maakten ze een rondje Dordrecht om de
laatste hand te leggen aan de voorbereidingen. In deze nieuwsbrief het
resultaat van hun inspanningen in de vorm van het programma.  De redactie
was aanwezig en mocht foto’s van de rondgang te maken.
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Programma van de Najaarsreünie in Dordrecht op zaterdag 16
november 2019

9:30h
Welkom met koffie en koek in Apollo
Hotel Papendrecht (Burgemeester
Keijzerweg 100, 3353 CV,
Papendrecht). Betaald parkeren kan
in de parkeergarage onder het hotel.
Gratis parkeren kan op het grote
parkeerterrein achter het hotel.

10.15h 
Vertrek naar Dordrecht. Iedereen
gaat met eigen vervoer. 
De gratis parkeergelegenheid
in Dordrecht ligt vlak bij het station
bij het kantoor van Koninklijke Van
Twist (de importeur van de vaak in
Trintella's ingebouwde Perkins
dieselmotoren), Burgemeester de
Raadtsingel 49-71.

10.15 – 10.45 
Frans en Yvonne staan bij de
slagboom om iedereen binnen te
laten. Uitrijden kan altijd.



11.00h
Vanaf het parkeerterrein is het 5
minuten wandelen naar de VVV,
Spuiboulevard 99. Daar start om
11.00h de stadswandeling onder
begeleiding van gidsen.

11.00 - 13.00h
We maken kennis met de
binnenhavens van Dordrecht door
een stadswandeling met de nadruk
op het nautisch karakter van
Dordrecht. Er is keuze tussen de
lange wandeling van 2 uur of voor
een kortere wandeling met tijd voor
een terrasje onderweg. 

13.00 - 15.00h
Lunch in Brasserie Down Town,
gelegen op het punt met het mooiste
uitzicht van Dordrecht.



15.00 - 17.00h
Op eigen gelegenheid is een bezoek
aan de binnenstad van Dordrecht.
Vooral het Dordts Museum is de
moeite waard. 

15.00 - 17.00 
Onder voorbehoud: Voor de
geïnteresseerden bestaat de
mogelijkheid na de lunch een
bezoek te brengen aan de
Verkeerscentrale Dordrecht. Dit
gebeurt ook met eigen vervoer.

In het aanmeldingsformulier graag opgeven of je een bezoek wil brengen aan
de Verkeerscentrale Dordrecht.

17.00h 
Verzamelen in het hotel met een drankje namens de vereniging.

18.00h
Algemene Ledenvergadering. Elders in deze nieuwsbrief vind je de details
hierover.

19.00h
Buffetdiner en bijpraten.

22.00h



Afsluiting.

Aanmelden voor de Najaarsreünie in Dordrecht
Je kunt je aanmelden door het formulier onderaan het artikel op de website in
te vullen. Wanneer je inlogt als lid worden de gegevens zoals ze in het online
Vriendenboek staan alvast ingevuld. Vul het verder volledig in en druk op
“verstuur je e-mail”. 
Na enkele seconden ontvang je de bevestiging van je opgave per mail. 
Je kunt je ook aanmelden zonder als lid in te loggen. Je krijgt dan geen vooraf
ingevuld formulier te zien en je moet een vinkje extra aankruisen ter
bevestiging dat je geen robot bent.
Dit laatste kost tijd, dus log s.v.p. in! 
Mocht je onverhoopt een wijziging van je aanmelding willen doorgeven, dan
kan dat natuurlijk. Contact hiervoor Peter van der Waa.

Hotelovernachtingen en diner
Hotelovernachting
Voor de deelnemers die voorafgaand aan reünie willen overnachten hebben we
kamers gereserveerd in Apollo Hotel Papendrecht (€ 75 per kamer voor twee
personen inclusief ontbijt). 
Let op: de kamers moeten vóór 15 oktober zijn vastgelegd door de
deelnemers die overnachten. Vermeld bij boeking dat het een reservering van
de TVK / Trintella Vriendenkring betreft.
Gegevens Apollo Hotel Papendrecht: Burgemeester Keijzerweg 100, 3353 CV
Papendrecht. Telefoon: +31 78 615 20 99,
email: meetings.papendrecht@apollohotels.nl

Diner
Op de avond van aankomst is er geen ruimte beschikbaar om als grote groep
te dineren. Als alternatief hebben we Restaurant & Grand Café Willaerts,
Veerplein 1 in Papendrecht geboekt. De ruimte is voor ons beschikbaar vanaf
19.00h. Het restaurant ligt op 25 minuten lopen verwijderd van het hotel, maar
er is ook voldoende parkeerruimte bij het restaurant.
 

https://www.trintella.org/actueel/nieuws/het-programma-van-de-najaarsreuenie-in-dordrecht-op-16-november-is-bekend


De kosten voor de overnachtingen en het diner zijn voor eigen rekening.
In het aanmeldingsformulier graag opgeven of je gebruik wil maken van het
diner op vrijdagavond.

Algemene Ledenvergadering
Tijdens de Najaarsreünie in Dordrecht wordt de Algemene Ledenvergadering
gehouden.
Als lid ben je daarvoor van harte uitgenodigd. Ruim vóór de ALV worden de
volgende stukken in het beveiligde gedeelte op de website geplaatst:

Agenda
Notulen vorige vergadering
Jaarverslag verenigingsjaar
Financieel jaarverslag

Gevraagd: enthousiaste bestuurs- en commissieleden M/V

Secretaris

Zoals we melden in de agenda van
de komende ALV: Peter van der Waa
treedt na twee termijnen van 3 jaar
af als secretaris van de TVK. Siem
Poot Jr. is bereid hem op te volgen.
We zullen de ALV vragen Siem



te benoemen als secretaris.

Penningmeester

Voor de continuïteit van de
vereniging is het belangrijk dat
kandidaat-bestuursleden een
periode "meelopen". Vandaar nu al
onze oproep voor
de penningmeester.

Want onze penningmeester Peter Rotte is voornemens tijdens de ALV van
2020 af te treden, ook na 2 termijnen van 3 jaar.
Dus wanneer je een bijdrage wil leveren aan de TVK meld je aan bij één van de
bestuursleden. Lijkt het je maar wil je eerst meer informatie, ook dan zijn de
bestuursleden beschikbaar.

Redacteur Magazine

We zoeken iemand die het leuk vindt ons fraaie
Magazine mee samen te stellen en Peter van der Waa
hierbij te helpen met de bedoeling dit in de toekomst
van hem over te nemen. Ben je geïnteresseerd?  Meld
je bij Peter van der Waa.

Vriendenboek
Je gegevens over jezelf en je schip
kun je in het vriendenboek op onze
website plaatsen. Zo laat je zien wie
je bent en kan een lid je gemakkelijk
vinden en contact maken. Zo'n 100
leden hebben al gegevens geplaatst.
Voor degene die het nog niet hebben
gedaan hierbij de oproep het ook te
doen. Het je hulp nodig, Peter van
der Waa helpt je graag.

mailto:secretaris@trintella.org


TVK-shop
Op veler verzoek: de TVK-caps zijn terug in het assortiment. En wel in twee
kwaliteiten. Bekijk ons shop-assortiment in de catalogus op de website.
 

     
Cool Cap € 10,50                           Nike € 23,50

We hebben besloten de levering van het Trintella servies niet meer via de TVK
te laten verlopen. Het assortiment kunt u nog wel vinden in onze catalogus
maar bestellingen gaan voortaan direct via Maastricht-Porselein. Details
kunnen jullie vinden in de catalogus op de site.

Evenementenkalender 2019

16 november 2019: Najaarsreünie in Dordrecht
Voor meer door de TVK aanbevolen evenementen zie onze website
Voor overige nautische evenementen zie Nauticlink of Hiswa.

Welkom aan boord nieuwe leden 
Ook gedurende de laatste maanden hebben we weer enkele nieuwe leden
mogen begroeten:

 

https://www.trintella.org/evenementen
http://www.watersportevenementenkalender.nl/
http://www.welkomophetwater.nl/watersportagenda


 

Peter van der Linden (Nederland) met een Trintel IIa genaamd Eabora
Jean Richard Witteveen (Nederland) met een Trintella IIa genaamd West
Wind
Peter den Dungen (Nederland) met een Trintella Ia genaamd Iris
Hans Dillmann (Thailand) met een Trintella 49A genaamd Zwaantje
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