
 
 
  afdeling gouda 
 
 
JAARVERSLAG ACTIVITEITENCOMMISSIE 2019 
 
De activiteitencommissie, bestaande uit Leni de Jager (coördinator), Joke van der Bent, Gerard de 
Jager, Gert Jan Jansen, Koen Lustig, Pieter van der Wel, Mientje van Rooij en Nel van Wijngaarden, 
organiseerde in 2019 weer een gevarieerd aanbod aan activiteiten. 
 
1. Zo’n 26 mensen wensten elkaar een goed 2019 tijdens de door het bestuur georganiseerde 

nieuwjaarsbijeenkomst op 12 januari in de Berk. Halverwege werd er in de omgeving 
gewandeld. Na de glühwein werd een heerlijke – door Ronald gemaakte – erwtensoep 
geserveerd.  
 

2. Op 20 januari namen 13 mensen deel aan een dagje Delft, met een bezoek aan het Science 
museum en een rondleiding bij museum Tetar van Elven. Een geslaagde dag!! 
 

3. Drie mensen verwonderden zich over de onmetelijke grootsheid en het mysterie van het 
heelal, tijdens een bezoek op 22 februari aan het planetarium Sonnenborgh in Utrecht. 
 

4. Op 21 maart gaf Martin van der Gaag een presentatie over ‘Ontspullen’. Zo’n 30 mensen, 
onder wie 13 niet-leden, raakten geïnspireerd door de tips van Martin. Een leuke en 
boeiende avond. Sommigen gingen de volgende dag al thuis aan de slag met het ontspullen.  
 

5. Het jaarlijkse afdelingsweekend, georganiseerd door Miranda en Inez, vond in het laatste 
weekend van maart plaats in natuurvriendenhuis Banjaert in Wijk aan Zee. Op zaterdag werd 
er een bezoek gebracht aan Ship (met rondleiding) en was er een boottocht door de haven 
van IJmuiden. Op zondag kregen we een boeiende rondleiding bij Beelden aan Zee. Al met al 
een erg geslaagd weekend, met 26 deelnemers. En we hadden geluk met het weer! 
 

6. Begin april brachten zes leden een bezoek aan de Orgelzolders in Rotterdam. Een schuilplek 
voor Joden achter het orgel van de Breekerk in Rotterdam. De deelnemers waren onder de 
indruk van de aangrijpende verhalen van rondleidster Anja.  
 

7. Twaalf mensen namen deel aan het dagje Woudrichem en slot Loevestein.  Vanuit 
Gorinchem ging het groepje met de veerpont over naar Woudrichem. Via een rondwandeling 
over de vestingmuur van Woudrichem ging het in een klein pontje richting Slot Loevestein. 
Hier had een ieder volop gelegenheid om het slot te bezoeken of in de omgeving te 
wandelen. Het mooie weer deed de rest  en eind van de middag ging een ieder tevreden 
huiswaarts.  
 

8. In juli was er een dagje ‘omgeving Rotte’, met een excursie bij het natuurgebied 
Koornmolengat, een boottochtje over de Rotte, koffie met taart aan het water, een 
verrassende wandeling langs de Rotte en als bonus zicht op de roeibaan waar internationale 



wedstrijden werden gehouden. Een geslaagde dag, 11 deelnemers, met ook dit keer prachtig 
weer.  
 

9. Ook dit jaar was er weer een mooie kanotocht over de Nieuwkoopse plassen, met 7 
deelnemers. Een prachtig kanogebied, dat niet snel verveelt. Dit jaar waren er weer een paar 
onervaren kanoërs, die de kneepjes van het kanovaren snel onder de knie kregen.  
 

10. 13 mensen namen in augustus deel aan een wandeling van ca. 8 km over het eiland 
Tiengemeten, bij bijna tropische temperaturen. De deelnemende teckel bezweek hier bijna 
aan (wegens gebrek aan verkoelend water). Al met al een prachtige wandeling over een mooi 
natuureiland, met na afloop een verkoelend drankje op het terras.  
 

11. In september brachten 9 mensen een bezoek aan Space Expo en Estec in Noordwijk. Bij beide 
locaties was er een interessante rondleiding.  
 

12. Het Gimborn Arboretum is een groot park nabij Doorn, met bijzondere bomen. 15 leden van 
onze afdeling kregen daar in oktober een rondleiding en werden onder andere gewezen op 
de herfstkleuring en op de vele bijzondere paddenstoelen in dit park. En ook dit keer hadden 
we geluk met het goede weer! 
 

13. Eind oktober brachten we met 11 mensen een dagbezoek aan het Koos Vorrinkhuis in Lage 
Vuursche. Na de koffie met gebak kregen we een paddenstoelenrondleiding door twee IVN-
gidsen. Terug in het huis konden we genieten van een verrassend mooi accordeonconcert, 
met ca. 70 accordeonisten. In de namiddag genoten we van een heerlijk buffetje van zelf 
bereidde hapjes.  
 

14. Pieter van der Wel leidde ons half november rond in de wijk Crooswijk. De excursie startte 
vanuit het Nivoncentrum in Rotterdam. We bezochten onder andere het in Italiaanse stijl 
ingerichte kerkhof St.-Laurentius en we maakten kennis met een uit de negentiende eeuw 
daterend waterproject van architect Rose. En halverwege dronken de 14 deelnemers koffie 
bij cafe Eden. Na de wandeling was er een drankje bij het Nivoncentrum en het merendeel 
van de groep genoot vervolgens van een heerlijk driegangendiner, voor vijf euro! 
 

15. Bij de jaarlijkse ‘dia-avond vakantiefoto’s’ waren er presentaties over Spanje/Portugal, 
Kenia/Tanzania, Wales, Zuid-Afrika en de Baltische landen. Nieuw onderdeel was de 
presentatie van het Nivon fotogroepje. Al met al weer een geslaagde avond. 

 
Twee activiteiten zijn geannuleerd: de fietstocht omgeving Tongplaat/Biesbosch (onvoldoende 
aanmeldingen) en de excursie Oostduinen (tropische omstandigheden).  
 


