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Van de redactie……  

Zoals velen van u zijn we weer druk in de weer onze boten winterklaar te maken. Zo ook de 

redactie. Vandaar deze keer een beknopte Nieuwsbrief die in teken staat van de Najaarsreunie 

in Amersfoort. Voor die leden die mogelijk eerdere communicatie hierover gemist hebben hier 

nog een herinnering. We verwachten weer velen van u daar te ontmoeten.     

 

   
 

  

 
 

 

Het wordt weer een gezellige Najaarsreünie in Amersfoort! 

   

Dus vergeet niet in te schrijven  

Op zaterdag 18 november houden we de Najaarsreünie in de verrassend mooie stad 



 

Amersfoort. Gastvrouw en gastheer zijn Marion en Herbert Luiten (Vrijheid, Trintella III). 

Zij hebben een interessant programma samengesteld, waarin we de gelegenheid krijgen om – 

deels naar eigen keuze – alle bezienswaardigheden die de stad te bieden heeft, te 

bewonderen. 

Vanaf 09.30 uur  is de ontvangst en welkom in  de lobby van het NH-hotel met een kopje koffie 

 Van 10.00 tot 12.30 uur  maken we een stadswandeling naar keuze onder leiding van 

professionele gidsen. Voor deelnemers die slecht ter been zijn zorgen we voor een alternatief.  

Tussen 12.30 en 14.00 uur lunchen we in de Observant, een prachtige locatie in een voormalig 

klooster, in het oude centrum van de stad. 

Van 14.00 tot 16.00 uur kan naar eigen voorkeur worden ingevuld. Je kunt er niet alleen 

heerlijk shoppen, maar de stad heeft ook op cultureel een hoop te bieden,  zoals het 

Mondriaanhuis, het Museum Flehite en nog veel meer. Kijk ook op www.vvvamersfoort.nl. 

 Om 16.00 uur bieden we  - eveneens in de Observant – een boeiende nautische presentatie 

aan verzorgd door het project Varen Doe Je Samen. 

Vanaf 17.00 uur drinken we daar een aperitief en houden we aansluitend om 18.00 uur de 

Algemene Ledenvergadering. 

Om 19.00 uur sluiten we af met een gezamenlijk buffetdiner. 
 

  

https://trintella.us12.list-manage.com/track/click?u=f66976227c23d9a3e357bdc9e&id=e20ec75c59&e=ae545b6dd6


  

  

 

De kosten van deelname aan het programma bedragen dit jaar €70 per persoon. 

Voor de deelnemers die willen overnachten hebben we in het NH-hotel een aantal 

tweepersoonskamers in optie genomen voor max. €90 per nacht, inclusief ontbijt. Betaald 

parkeren op het parkeerterrein van het hotel. Om  te reserveren hierbij de adresgegevens 

van het hotel: 

NH hotel Amersfoort, Stationsstraat 75, 3811MH Amersfoort. Telefonisch reserveren: 
+31 (0)207018042. Online reserveren:  http://www.nh-hotels.nl/event/trintella-
vereniging 

Reserveren met vermelding lidmaatschap Trintella Vrienden Kring. 
Voor de leden die al op vrijdag 17 november aankomen en ’s avonds gezamenlijk willen 

dineren, biedt het hotel prima mogelijkheden. 

Samen met Marion en Herbert zien we jullie komst met plezier tegemoet! 
   

  

 
 

  

Nieuwe leden 
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Sinds September hebben we vier nieuwe leden en hun partners mogen inschrijven. Van 

harte welkom in de vereniging. 

 

Welcome aboard: 

Annelies Wichers (NL) met een Trintella llla, genaamd Sangha 

Tobias Pietsch (GE) met een Trintella 38, genaamd Saltwater 

Louis Kanters (NL) met een Trintella 49A, genaamd Beau 

Adriaan Pouw (NL) met een Trintella 38, genaamd VAN HOLLAND 
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