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 De  SV M H (S en io -
ren Vereniging Mid den-
Holland), heeft geen poli tie-
ke of le vensbeschouwelijke 
bin ding en is be doeld voor 
se ni oren van 50 jaar en ou-
der.
 De SVMH richt zich op 
Gouda en om stre ken en staat 
open voor pro vin  ciale en lan-
delijke contacten.
 De SVMH stelt zich ten 
doel de belan gen van senio-
ren te behartigen.
 De SVMH wil contac-
ten onder hou den met andere 
ouderen orga nisaties.
 Voor de leden zullen 
acti vi teiten wor den geor ga-
niseerd om senioren met el-
kaar in contact te bren gen, 
actief te laten blij ven en zich 
te ont plooien.
Activiteiten kunnen zijn: reizen, 
fiet sen, wan delen, jeu de boules, 
kla ver  jassen,  bin go, mu seum be-
zoek, hand      wer ken, met el kaar 
eten, lees groep, kortom alles wat 
mo gelijk is en waar de leden om 
vragen.
 Het Bestuur van de 
SVMH geeft aan de leden 
het contactblad „Het Blad” 
uit.
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16,50 euro per persoon per 
jaar of 28,50 euro per jaar 
voor een (echt)paar. 
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Het wordt intussen va-
kantietijd. Mensen gaan er 
even tussen uit. Het Blad 
gaat ook een maandje over-
slaan, in september kunt u 
dan het volgende nummer 
tegemoet zien. Intussen 
blijven er activiteiten georganiseerd 
worden. U kunt in juli  twee  weken 
deelnemen aan allerlei activiteiten van 
de ,,zomerschool“, wel even aanmel-
den als u dat nog niet hee�  gedaan. 
Verder gaan jeu de boules, fietsen 

en bingo gewoon door 
en ook het handwerken 
doen we gezellig samen 
in de vakantietijd. En om 
van het mooie zomerweer 
te genieten heeft u de 
SVMH niet nodig. In ons 

mooie Van Bergen IJzendoornpark 
staan veel bankjes. Neem een boek 
en een pakje drinken mee en je kunt 
er heerlijk een uurtje relaxen.
We wensen u een ontspannen vakan-
tietijd.

Van de voorzitter

We vonden een folder 
over een tentoonstel-
ling in museum Fle-
hite in Amersfoort. 
Aangezien die ten-
toonstelling  niet zo 
lang duurt  organi-
seer ik maar gelijk 
een dagje daarheen. 
Het gaat over schilder 
Gerard Hordijk, buurman en vriend 
van Piet Mondriaan. Maar hij hoorde 
niet bij de groep schilders die zich 
aansloten bij De Stijl.
We zullen zien wat dat betekent, het 
lijkt me wel bijzonder, terwijl hij toch 
niet zo bekend is geworden.
We vertrekken op donderdag 10 au-

gustus om 9.57 
met de trein rich-
ting Enschede, in 
Amersfoort kun-
nen we een bus 
nemen en moeten 
dan nog 6 minu-
ten lopen, we kun-
nen ook van het 
station af lopen, 

volgens 9292 is dat is 16 minuten  lo-
pen. Dat zien we daar wel.
Graag een belletje als je denkt mee te 
gaan, graag ook je telefoonnummer 
doorgeven, want stel dat ik weer val 
en misschien niet zo goed kan lopen, 
dan kan ik even overleggen.
Else Kossen, telefoon 513799.

Museumbezoek
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Wandelingen
Vrijdag 14 juli. Lange wandeling.
E n g h e r k a -
deroute . Af-
stand 12 km. 
Veel  onver-
harde paden 
en gras.  
Verz a melen 
om 9.20 uur 
bij de bushal-
tes van Gouda 
CS.
Ver t rek om 
9.30 uur met 
bus 107  rich-
ting Utrecht. Uitstappen halte Kas-
teelplein in Montfoort. We lopen van 
Montfoort naar Linschoten en dan 
terug naar Montfoort. De wande-
ling kan ingekort door na 6 km. in 
Linschoten met de bus naar station 
Woerden te gaan. Lopen kan ook. (3 
km.) In Linschoten drinken we ko!  e . 
Daarna lopen we langs de Montfoort-
se Vaart terug naar Montfoort . 

Vrijdag 21 juli. Wandeling in het 
kader van de zomerschool. Voor in-
formatie zie het programma van de 
zomerschool. 

Vrijdag 11 augustus. Omdat het op 
9 juni zulk slecht weer was dat er - 
begrijpelijk -niemand op kwam da-
gen  nu opnieuw de - mooie - wan-
deling van Breukelen naar Maarssen 
en hopen dat het nu wel goed weer 
is! Lange wandeling. Afstand onge-
veer 9 á 10 km. Gedeeltelijk bos en 
graspaden . Verzamelen om 9.35 uur 
op spoor 3 van Gouda CS. Vertrek 
om 9.49 uur met de sprinter rich-
ting Uitgeest naar Breukelen. We 
wandelen door het landgoed Gun-
terstein en via het fort Tienhoven 
en een stukje Waterlinie pad naar 

Maarssen . Horeca in Breukelen en 
onderweg in Maarssen.De wandeling 
kan niet ingekort. 

Met 9 dames gingen we op weg naar 
Zeist. Iedereen was netjes op tijd voor 
de trein naar Utrecht . In Utrecht raak-

Bezoek Slot Zeist

Vrijdag 18 augustus. Korte wande-
ling van ongeveer een uur in een rus-
tig tempo.
Verzamelen om 0.10 uur bij de bus-
haltes van Gouda CS. Vertrek om 9.17 
uur met bus 108 richting Nieuwegein. 
uitstappen halte Stokjesbrug, We lo-
pen langs de Vlist naar Café de Vlist 
aan de Franse Kade. Daar drinken we 
wat en daar is dan ook de bushalte 
voor de bus terug naar Gouda. 
Wietske v/d/ Brink

ten we elkaar kwijt . Een groepje miste 
een bord  het andere groepje kwam 
goed terecht , daarna gingen we naar 
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Op 31 mei werd in het Driestar Col-
lege voor het eerst de Goudse Senio-
rendag in het voorjaar georganiseerd. 
Er waren twee interessante sprekers 
over allerlei aspecten van „wonen,,.“
Er is veel misgegaan in de regelgeving 
en er worden ondoordachte fouten 
gemaakt bij het inrichten van wonin-
gen, maar gelukkig gaat er ook veel 
goed. Ook worden er worden te wei-

Verslag Goudse Seniorendag

nig geschikte woningen voor senioren 
gebouwd in een betaalbaar segment. 
Er is nog heel wat strijd te voeren voor 
dat is opgelost.
Na a! oop waren er tafeltjes met voor-
lichting over van alles wat voor senio-
ren van belang kan zijn. En er waren 
broodjes voor wie die van te voren 
besteld had.
Else Kossen

elkaar op zoek. Uiteindelijk 
kwam alles goed en pakten 
we de bus  richting Zeist. 
De chau" eur wist gelukkig 
waar we uit  moesten stap-
pen. We waren voorbereid 
om een eindje te moeten 
lopen maar tot onze ver-
bazing stonden we gelijk 
voor het toegangs hek van 
het Slot. Dus eerst naar de 
koffie, er stond maar één 
parasol en die was al bezet dus gin-
gen we naar binnen. Daar werden een 
paar tafeltjes bij elkaar gezet zodat 
we bij elkaar konden zitten. De ko$  e 
smaakte best, maar toen we zeiden 
dat we na de tentoonstelling wilden 
lunchen was dat even schrikken want 
er was maar een ju" rouw in de be-
diening. Maar gelukkig zou er op tijd 
hulp komen, dus de tafeltjes bleven 
voor ons klaar staan. We gingen uit-
gebreid naar het prachtige werk van 

Janneke Brinkman kij-
ken. Echt verschrikke-
lijk mooi en knap werk. 
Er draaide ook een % lm 
maar die was niet zo inte-
ressant.Daarna dus naar 
de lunch. Er was niet op 
gerekend dat 3 mensen 
brood met kroket wilden 
dus die kregen brood met 
bitterballen. Ze hadden 
heerlijk sap en de andere 

lunches waren ook prima. Voor de 
bushalte terug naar Utrecht moesten 
we wel een eindje wandelen. Op het 
station namen we afscheid, een paar 
dames namen de stoptrein en een 
paar de intercity.
Het was weer een geslaagde dag . Een 
van de dames vond een folder voor 
een interessante tentoonstelling in 
Amersfoort. Misschien kunnen we 
daar een volgende keer heen.
Else Kossen

Foto: Conny den Ouden
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Vrijdag 12 mei vertrokken er twee 
bussen met SVMH-deelnemers vanuit 

Gouda met als doel het mooie eiland 
Texel. Een bus vertrok rechtstreeks 
van de Leckenborch� at met � eo als 
chau� eur en ook bus twee met Kees 
als chau� eur vertrok vanaf de Lec-
kenborch maar deze bus ging ook nog 
deelnemers ophalen bij het station en 
bij de Zuidrand� at.
Op weg naar Texel en dan wil je heel 
graag mooi weer. Dat 
zat deze keer niet mee, 
veel regen, 10 graden 
kouder dan de dag er-
voor en weinig zicht. 
Toch was zoals altijd 
de stemming goed.
In Hotel Akersloot 
dronken we met 77 
deelnemers een kopje 
ko�  e met een lekker 
gebakje erbij. Na de 
koff ie verder door 
het Noord-Hollandse 

Verslag Dagreis naar het Vogeleiland Texel

landschap waar nog veel bloembol-
lenvelden te zien waren en als het wat 

mooier weer was geweest 
hadden we er ook meer van 
kunnen genieten.
In Den Helder werd ons door 
de deskundige chauffeurs 
nog veel verteld over het, 
grotendeels verdwenen, ma-
ritieme verleden en scheep-
ten we ons in om naar Texel 
te varen. Enkele deelnemers 
trotseerden het sombere weer 
en de hoge trappen naar het 
dek om de overtocht in de 

frisse lucht mee te maken. Bij aan-
komst werden we begroet door twee 
zeer enthousiaste rondleidsters, zij 
namen plaats in de bussen en startten 
meteen met hun uitgebreide informa-
tie over Texel van vroeger en Texel 
van nu gedurende een mooie rondrit 
over het eiland. Deze rondrit werd 
onderbroken door een goed verzorgde 
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ko�  etafel met kroket bij Restaurant 
De Pelikaan De Koog. Na de geza-
menlijke ko�  e het tweede moment 
waar de hele groep deelnemers samen 
was en waar over en weer bijgepraat 
kon worden. Gezellig! Na de ko�  e-
tafel allemaal de bus weer in en werd 
de rondrit over Texel hervat met nog 
steeds de enthousiaste rondleidsters. 
Dit verslag wordt te lang als ik een 
poging zou willen wagen om alle ge-
kregen informatie hier weer te geven. 
Maar een aantal to-
pics wil ik u niet ont-
houden. Texel, alleen 
stoplichten te vinden 
bij de haven van de 
veerpont, het groot-
ste Waddeneiland, 7 
dorpen, glooiend tot 
15 meter boven NAP, 
meer schapen dan 
inwoners, toerisme 
is grootste bron van 
inkomen, er zijn ook 
op Texel wal let jes 

(gemaakt van graszoden) 
als afscheiding tussen de 
graaslanden voor de scha-
pen, mooie natuurgebie-
den waar lepelaars wer-
den gespot en ook Schotse 
Hooglanders. De rondrit 
werd nog even aangenaam 
onderbroken, omdat het 
weer opknapte, voor een 
wandelpauze in badplaats 
De Koog. Zo hier en daar 
werd door sommige deel-

nemers nog een ijsje verorberd en 
dan de bus weer in naar de veer-
pont. Daar werd afscheid genomen 
van beide rondleidsters en maakten 
we de overtocht terug naar het vas-
teland. Dankzij het beter wordende 
weer konden we nu wel genieten van 
de bollenvelden.
De chau� eurs werden bedankt voor 
hun goede zorgen en voor de infor-
matie welke wij van hen onderweg 
kregen.
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Wij zijn op 12 
mei met 77 
deelnemers 
naa r  Texel 
geweest. Van 
10  t /m  15 

juni heeft de eerste meerdaagse reis 
naar Worbis in Duitsland plaatsge-
vonden en op vrijdag 7 juli hebben we 
de dagtocht naar het Tapijtmuseum in 
Genemuiden.

Bij dit nummer van Het Blad vindt u 
de uitnodiging en het aanmeldings-
formulier voor de vijfde dagtocht van 
dit jaar op vrijdag 4 augustus naar Het 
Land van Maas en Waal en naar De 
Breierij. Tot 27 juli kunt u zich bij Jan 
Weggemans aanmelden, daarna is Jan 
een weekje afwezig en telefonisch niet 
bereikbaar en daarom zal Willem Ver-
woerd vanaf 27 juli beschikbaar zijn 
voor aanmeldingen, vragen en verder 
alles wat te maken hee�  met de organi-
satie voor deze dagtocht. Alle gegevens 
met betrekking tot deze reis zal Jan op 
27 juli overdragen aan Willem. Lees de 
uitnodiging en het aanmeldingsfor-
mulier voor deze dagtocht dus extra 
goed.

Reisinformatie juli, augustus en september.
Tevens vindt u de uitnodiging en het 
aanmeldingsformulier voor de tweede 
meerdaagse reis naar Odoorn in Dren-
the welke plaatsvindt van zondag  27 
augustus t/m vrijdag 1 september in 
dit blad.  Ik verzoek u om het aanmel-
dingsformulier volledig in te vullen als 
u wilt deelnemen aan deze verwenreis 
naar Odoorn. U ontvangt een bevesti-
ging van deelname na 5 augustus als u 
de kosten voor deze reis hee�  betaald. 
Het tarief voor deze reis: vanaf 25 deel-
nemers € 515,- pp, vanaf 30 deelnemers 
€ 479,- pp, vanaf 35 deelnemers € 455,- 
pp, vanaf 40 deelnemers € 435,- pp. 
De toeslag voor een 1-persoonskamer 
bedraagt € 70,- pp. 
Bij de organisatie van de meerdaagse 
reizen gaan wij uit van minstens 30 
deelnemers vandaar dat wij het hierbij 
behorende tarief melden als basisbe-
drag op de uitnodiging voor deze reis. 
Bij minder deelnemers geldt dus het 
hogere tarief en bij meer deelnemers 
dan 35 geldt een lager tarief!
S.v.p. altijd het aanmeldingsformulier 
volledig ingevuld naar de reisadmi-
nistrateur!

Jan Weggemans

Omstreeks 19.00 uur arriveerden we 
weer in Gouda en kon iedereen tevre-
den huiswaarts keren.
Het was ondanks het weer een gezel-
lige dag met u allen, veel gezien en 

gehoord!
Graag tot een volgende dagreis en/of 
tot ziens op de meerdaagse reis naar 
Worbis.
Jan Weggemans

Foto’s: Klaas Koers
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Di..... 4 .. Fietsen ..................................... Markt (Oude) Stadhuis 9.15 uur

Di..... 4 .. Nordic Walking........................ Parkeerplaats Excelsior 14.00 uur

Wo ... 5 .. Jeu de Boules ........................... Wilde Wingerdlaan 13.30 uur

Do .... 6 .. Nordic Walking........................ Achterwillense Bocht 10.00 uur

Vr ..... 7 .. Fietsen ..................................... Wielerver. Excelsior, Kale Jonkerp. 3 14.00 uur

Vr ..... 7 .. Dagtocht, Tapijt en de kop van Overijssel

Ma . 10 .. Handwerken ............................. Inl.: tel. 0182-513799

Ma . 10 .. Bingo ....................................... Buurtstee 13.30 uur

Di... 11 .. Fietsen ..................................... Markt (Oude) Stadhuis 9.15 uur

Di... 11 .. Nordic Walking........................ Parkeerplaats Excelsior 14.00 uur

Wo . 12 .. Jeu de Boules ........................... Wilde Wingerdlaan 13.30 uur

Do .. 13 .. Nordic Walking........................ Achterwillense Bocht 10.00 uur

Vr ... 14 .. FietsenWielerver. Excelsior, Kale Jonkerp. 3 14.00 uur

Vr ... 14 .. Lange wandeling ..................... CS station, Bus 107, richting Utrecht 9.20 uur

Ma . 17 .. Zomerschool, Levenskunst  ..... De Bühne 10.00 uur

Di... 18 .. Fietsen ..................................... Markt (Oude Stadhuis 9.15 uur

Di... 18 .. Nordic Walking........................ Parkeerplaats Excelsior 14.00 uur

Di... 18 .. Zomerschool, Knutselen met een boek Mozaïek wonen 14.00 uur

Wo . 19 .. Jeu de Boules ........................... Wilde Wingerdlaan 13.30 uur

Wo . 19 .. Zomerschool, Jeu de Boulestoernooi, Club, Uiterwaardseweg 4 10.00 uur

Do .. 20 .. Nordic Walking........................ Achterwillense Bocht 10.00 uur

Do .. 20 .. Zomerschool, Zingen  .............. De Bühne 10.00 uur

Vr ... 21 .. Fietsen ..................................... Wielerver. Excelsior, Kale Jonkerp. 3 14.00 uur

Vr ... 21 .. Zomerschool, Fietsen .............. Excelsior, K. J. Pad 3 10.00 uur

Vr ... 21 .. Zomerschool, Wandelen .......... Bushaltes CS 10.20 uur

Ma . 24 .. Handwerken ............................. Inl.: tel. 0182-513799

Ma . 24 .. Zomerschool, Vogels rondom het huis   De Bühne 10.00 uur

Di... 25 .. Fietsen ..................................... Markt (Oude) Stadhuis 9.15 uur

Di... 25 .. Nordic Walking........................ Parkeerplaats Excelsior 14.00 uur

Di... 25 .. Streekmuseum Reeuwijk ......... Oudeweg 3 10.00 uur

Wo . 26 .. Jeu de Boules ........................... Wilde Wingerdlaan 13.30 uur

Wo . 26 .. Bingo ....................................... Buurtstee 13.30 uur

Wo . 26 .. Zomerschool, Wandelen .......... Markt 10.00 uur

Do .. 27 .. Nordic Walking........................ Achterwillense Bocht 10.00 uur

Do .. 27 .. Goede voeding ......................... Mozaïek Wonen 14.00 uur

Vr ... 28 .. Fietsen ..................................... Wielerver. Excelsior, Kale Jonkerp. 3 14.00 uur

Vr ... 28 .. Zomerschool, Feestelijke lunch   De Bühne 12.30 uur

Aktiviteiten in juli



10

Aktiviteiten in augustus

Di..... 1 .. Fietsen ..................................... Markt (Oude) Stadhuis 9.15 uur

Di..... 1 .. Nordic Walking........................ Parkeerplaats Excelsior 14.00 uur

Wo ... 2 .. Jeu de Boules ........................... Wilde Wingerdlaan 13.30 uur

Do .... 3 .. Nordic Walking........................ Achterwillense Bocht 10.00 uur

Vr ..... 4 .. Fietsen ..................................... Wielerver. Excelsior, Kale Jonkerp. 3 14.00 uur

Vr ..... 4 .. Dagtocht Land van Maas en Waal en „De Breierij” 

Ma ... 7 .. Handwerken ............................. Inl.: tel. 0182-513799

Di..... 8 .. Fietsen ..................................... Markt (Oude) Stadhuis 9.15 uur

Di..... 8 .. Nordic Walking........................ Parkeerplaats Excelsior 14.00 uur

Wo ... 9 .. Jeu de Boules ........................... Wilde Wingerdlaan 13.30 uur

Do .. 10 .. Nordic Walking........................ Achterwillense Bocht 10.00 uur

Do .. 10 .. Bezoek Tentoonstelloing Hordijk, Flehite, Amersfoort CS Station 9.57 uur

Vr ... 11 .. Lange wandeling, Breukelen - Maarssen, verzamelen CS, Spoor 3 9.35 uur .

Vr ... 11 .. Fietsen ..................................... Wielerver. Excelsior, Kale Jonkerp. 3 14.00 uur

Ma . 14 .. Bingo ....................................... Buurtstee 13.30 uur

Di... 15 .. Fietsen ..................................... Markt (Oude) Stadhuis 9.15 uur

Di... 15 .. Nordic Walking........................ Parkeerplaats Excelsior 14.00 uur

Wo . 16 .. Jeu de Boules ........................... Wilde Wingerdlaan 13.30 uur

Do .. 17 .. Nordic Walking........................ Achterwillense Bocht 10.00 uur

Vr ... 18 .. Fietsen ..................................... Wielerver. Excelsior, Kale Jonkerp. 3 14.00 uur

Ma . 21 .. Handwerken ............................. Inl.: tel. 0182-513799

Di... 22 .. Fietsen ..................................... Markt (Oude) Stadhuis 9.15 uur

Di... 22 .. Nordic Walking........................ Parkeerplaats Excelsior 14.00 uur

Wo . 23 .. Jeu de Boules ........................... Wilde Wingerdlaan 13.30 uur

Wo . 23 .. Bingo ....................................... Buurtstee 13.30 uur

Do .. 24 .. Nordic Walking........................ Achterwillense Bocht 10.00 uur

Vr ... 25 .. Fietsen ..................................... Wielerver. Excelsior, Kale Jonkerp. 3 14.00 uur

27/7 t/m 1/8 ............................................ Meerdaagse reis Odoorn

Di... 29 .. Fietsen ..................................... Markt (Oude) Stadhuis 9.15 uur

Di... 29 .. Nordic Walking........................ Parkeerplaats Excelsior 14.00 uur

Wo . 30 .. Jeu de Boules ........................... Wilde Wingerdlaan 13.30 uur

Do .. 31 .. Nordic Walking........................ Achterwillense Bocht 10.00 uur
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Activiteiten van andere ouderenorganisaties

Bij de SSG (Stichting Seniorenplat-
form Gouda) is afgesproken dat we 
elkaar op de hoogte houden van onze 
aktiviteiten, zodat men ook aan an-
dere dan de eigen aktiviteiten deel 
kan nemen. We zullen in de komende 

tijd aktiviteiten van andere ouderen-
organisaties gaan plaatsen in Het Blad 
Voor inlichtingen  moet u zelf infor-
meren bij de betre� ende vereniging. 
Dat kan per telefoon of via internet 
als u dat gebruikt.

8 - 15 .....KBO-Weekreis

Vr .14 ....Bingo .....................Antoniuszaal ..............14.00 uur ..................... kbo

Vr .28 ....Bingo .....................Antoniuszaal ..............14.00 uur ..................... kbo

FNV  D.A. de Jong 0182-539924
KBO www.kbozuidholland.nl/ Koos van Velzen 0182-515778
 afdelingen daarna onder G: 
 Gouda
PCOB  Maaike v.d. Zwart 06-42374320
SSG www.seniorenplatformgouda.nl Geert Boevink 06-20004059
STG www.sociaalteamgouda Inez Plompen 06-52347035

Aktiviteiten in juli

Vr .11 ....Bingo .....................Antoniuszaal ..............14.00 uur ..................... kbo

Vr .25 ....Bingo .....................Antoniuszaal ..............14.00 uur ..................... kbo

Vr .30 ....Bingo .....................Antoniuszaal ..............14.00 uur ..................... kbo

Aktiviteiten in augustus
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Foto: P. Kossen Goudse Hout, mei 2017


