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De vereniging
D e S V M H (S en i o ren Vereniging Mid denHolland), heeft geen politieke of levensbeschouwelijke
binding en is bedoeld voor
senioren van 50 jaar en ouder.
De SVMH richt zich op
Gouda en om streken en staat
open voor provinciale en landelijke contacten.
De SVMH stelt zich ten
doel de belangen van senioren te behartigen.
De SVMH wil contacten onderhouden met andere
ouderenorganisaties.
Voor de leden zullen
activiteiten worden georganiseerd om senioren met elkaar in contact te brengen,
actief te laten blijven en zich
te ontplooien.
Activiteiten kunnen zijn: reizen,
fietsen, wandelen, jeu de boules,
klaverjassen, bingo, museumbezoek, handwerken, met elkaar
eten, leesgroep, kortom alles wat
mogelijk is en waar de leden om
vragen.
Het Bestuur van de
SVMH geeft aan de leden
het contactblad „Het Blad”
uit.
Contributie
16,50 euro per persoon per
jaar of 28,50 euro per jaar
voor een (echt)paar.
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Van de voorzitter
voor de VGZ dezelfde collectiviteitskorting hebben als
de ANBO. Hopen
dat we dat kunnen
behouden.
Hebt u een prettige
zomer gehad? Er was tijdens de zomerschool genoeg te doen om je niet
te vervelen. Flink wat leden hebben er
aan meegedaan.
En nu nog een mededeling: Ik ga
stoppen met het voorzitterschap en
dat is niet erg want de SVMH draait
gewoon door.

In het nieuws: De
zorgpremies zullen
komende jaren gaan
stijgen (en de verzekeraars hebben miljarden
reserve). En de huishoudelijke hulp wordt
gehalveerd (en de gemeente had geld
over van de WMO). Zijn lantaarnpalen belangrijker dan mensen? Werk
te doen voor de SSG in overleg met
de gemeente.
Aan de premiestijging zal wel weer
niets te doen zijn. Het enige wat wij
kunnen doen is u te vertellen dat we

Kort verslag van de meerdaagse reis naar Worbis
Met 27 deelnemers, minder dan verwacht omdat eerdere belangstellenden
voor deze reis zich wegens ziekte en/
of ouderdomsproblemen uiteindelijk
niet hadden aangemeld
en omdat één deelnemer
niet mee kon wegens een
ziekenhuisopname, vertrokken wij met onze vertrouwde chauffeur Dirk naar Worbis,
gelegen in het noorden van Thüringen
en op de grens met de Harz. Het was
een lange maar mooie reis en we waren blij dat we ’s avonds in het hotel
‘3 Rosen’ konden aanschuiven aan
het diner. Dat was meteen een verrassing. In plaats van de ons bekende
aardappelen kregen we ‘Klose’, een
regionaal recept bestaande uit aard-

appel en deeg. Het was duidelijk dat
onze aardappel toch meer gewaardeerd werd. De soep was aan de zoute
kant en we hebben de eigenaar van
het hotel meteen verzocht om de volgende
dagen iets minder zout
te gebruiken. De diners waren overigens
van een goede kwaliteit en één avond
werd het diner vervangen door een
gezellige barbecue.
Er zijn de volgende dagen mooie excursies gemaakt, onder anderen naar
een prachtig rosarium (de grootste
ter wereld) in Sangerhausen, een Berenpark waar verwaarloosde en mishandelde beren en wolven worden opgevangen in Worbis, het Grenzland3

museum Eichsveld, bezoek aan de
plaatsen Goslar, Altenau, Duderstadt
en Braunlage. We hebben prachtige
kerken bezocht en fraaie rondritten
gemaakt door Thüringen en de Harz.
Een rondvaart over de Okersee kon
helaas niet doorgaan vanwege de lage
waterstand in het meer en omdat de
aanlegplaats voor onze deelnemers
met rollator te moeilijk bereikbaar
was. Veel gezien en veel genoten.
Het was een tegenvaller dat het hotel
moeilijk bereikbaar was voor de bus,
smalle straten en fout geparkeerde
auto’s maakten het voor Dirk soms
moeilijk om ons bij het hotel af te
zetten en bij het hotel weg te komen
maar Dirk wist met zijn rijkunst altijd wel een oplossing te vinden en
als deelnemers konden we dan ook
nog genieten van deze staaltjes van

rijkunst. Een echt nadeel was dat het
hotel ‘s middags gesloten was wegens
onderbezetting van personeel. Dit nadeel en de tegenvaller zijn door Dirk
en Jan gemeld aan Eemland-reizen.
Dit is serieus opgenomen door Eemland-reizen en met de eindnota werd
hier zodanig rekening gehouden dat
de deelnemers aan deze reis niet de
verwachte meerprijs, vanwege het lagere aantal deelnemers, behoefden te
betalen. Dat was een meevaller!
Uit de positieve reacties van de deelnemers mogen we vaststellen dat
deze meerdaagse reis naar Worbis
zeer geslaagd was! De deelnemers
aan deze reis hebben inmiddels een
verslag (geschreven door Lini Straver)
en foto’s (gemaakt door Klaas Koers)
ontvangen.
Jan Weggemans

Het opleveren van een huurwoning
ook mag zijn voor de
nabestaanden. Verder moeten de nabestaanden uitermate
voorzichtig te zijn
met wat zij met de
inboedel gaan doen.
Wanneer iemand
zich hieruit goederen toe-eigent zal
dat als een handeling van zuiver aanvaarden van de nalatenschap worden
aangemerkt en zijn de nabestaanden
aansprakelijk voor eventuele schulden
uit de nalatenschap

Als er na het overlijden van iemand
geen bewoner van
de huurwoning is,
mo e t de won i ng
vaak op korte termijn leeg opgeleverd
worden. Voldoen de
nabestaanden daar niet aan, dan kunnen daar nogal wat kosten uit voortvloeien.
Daarom is het verstandig gehoor te
geven aan een verzoek tot ontruiming van het pand. Hoe zwaar dit
4

Een oplossing kan zijn de nalatenschap binnen een week af te handelen. Maar dat zal maar zelden lukken.
Het beste advies is de inboedel op te
slaan. Pas daarna kan de balans worden opgemaakt. Opslaan is juridisch
gezien geen handeling van zuivere
aanvaarding. De nabestaanden beheren de goederen en zorgen ervoor dat
ze hun waarde behouden. Zij hebben
dan de tijd na te gaan of alle (eventuele) schulden kunnen worden betaald
vanuit de nalatenschap.

De reden waarom ik deze zaken noem
is dat ouderen zelf het nodige kunnen
doen. Zij kunnen een overzicht opstellen van schulden en bezittingen op dit
moment. Zij kunnen met toekomstige
erfgenamen hierover spreken. Er kan
nu al worden gekeken waar bedrijven
zijn die opslagruimten voor inboedels te huur aanbieden. Want een ding
is zeker, Voor iedereen komt er het
tijdstip waarop we voorgoed afscheid
moeten nemen van deze wereld.
Willem Verwoerd

Verslag dagtocht naar Genemuiden
Op 7 juli vertrokken 51 deelnemers
vanaf de drie bekende opstapplaatsen met Dirk als chauffeur van Eemland-reizen richting Genemuiden. In
Harderwijk bij Partycentrum Slen-

op vele kleine boerderijtjes welke zich
in dit polderlandschap in een voormalig moerassig gebied op terpjes
bevonden. Veel landbouw- en weidegrond is de afgelopen jaren gewijzigd
in natuurgebied en daar konden wij
optimaal van genieten (ook ooievaars
gezien). Wegens een wegomlegging
moesten we via Genemuiden, waar
we vanaf de weg een prachtig uitzicht
hadden op Kampen. Aangekomen in
Zwartsluis mochten we genieten van
een zeer goed verzorgde lunch in Hotel-Restaurant Zwartewater. En dan
naar Genemuiden waar het Tapijtmuseum het doel van onze dagtocht was.
Er werd ons eerst een fi lm vertoond
over de geschiedenis en verdere ontwikkeling van de tapijtindustrie in
Genemuiden en daarna werden we in
twee groepen verdeeld om deel te nemen en te genieten van de uitgebreide

kenhorst dronken we een goed kopje
koffie en aten we een lekker gebakje.
Voor ons een nieuw adres en in de
toekomst zullen we daar vast en zeker
nog wel eens terugkomen.
Daarna vanaf ’t Harde toeristisch naar
Zwartsluis. Onderweg wees Dirk ons
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rondleiding door vrijwilligers van het
museum. Ook waren er vrijwilligers
aanwezig die ons demonstreerden hoe

en prachtig gevlochten artikelen.
Een aantal deelnemers kon, terecht,
de verleiding niet weerstaan om zo’n
uniek werk mee naar huis te nemen.
Het was een warme dag en de rondleiding was vermoeiend maar gelukkig had Dirk de koelkast in de bus
gevuld zodat het vochtgehalte in onze
lichamen weer op peil gebracht kon
worden. Na de gebruikelijke files rond
Utrecht arriveerden we rond 19.00 uur
weer bij de opstapplaatsen in Gouda.

vroeger met biezen gevlochten werd
en hoe matten werden vervaardigd.
Een aantal deelnemers mocht ook
een poging wagen om met biezen te
vlechten. Dat lukte bij sommigen beter dan bij anderen maar niemand
was in staat het resultaat van de demonstrant te evenaren. We kregen
veel uitleg bij de oude machines die
nog steeds werkzaam waren maar
alleen voor productie voor verkoop
in het museum. Unieke matten dus

Behalve een gezellige dag was dit ook
een leerzame dagtocht.
Jan Weggemans

Over computers en zo
sentaties zijn cursussen gegeven om
het gebruik van een tablet daadwerkelijk te ervaren en te oefenen. Bij de
opzet van deze cursussen is rekening
gehouden met het feit, dat senioren
wat minder routine hebben in het
gebruik van digitale hulpmiddelen.
Het tempo van de cursus is daarop
afgestemd. Ook zijn tijdens de cursus
- naast natuurlijk een docent - een

In de afgelopen periode heeft de SSG
Gouda, in samenwerking met de
Hobby Computer Club (HCC) Regio Gouda, zich ingespannen om het
voordeel van tablet-gebruik met name
voor senioren onder uw aandacht te
brengen. Daartoe is een aantal presentaties gegeven, waarbij op duidelijke
en inzichtelijke manier dit voordeel is
toegelicht. Aansluitend op deze pre6

aantal assistenten behulpzaam tijdens de lessen.
Om een indruk te krijgen
van deze cursussen klikt
u op de volgende link:
video SSG-cursus. Voor
senioren, die nog vragen
hebben over computers,
tablets, sma r tphones,
enz. verwijzen we naar de
mogelijkheid om die vragen te stellen
aan deskundigen, die elke week op
donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00
uur aanwezig zijn in De Rotonde,

Zuidhoef 138, 2804 TE
Gouda. Ook in de Bibliotheek Gouda wordt een
dergelijk vragenuurtje
gehouden op dinsdag van
11.00 – 12.30 uur. Ook
worden er thema presentaties verzorgd, zowel in
De Rotonde als ook in de
Bibliotheek. Vragen over
dit onderwerp kunt u altijd kwijt aan
het volgende mailadres:
HHC Regio Gouda informatie.
Jos Veldhuis

Reisinformatie laatste reizen in 2017
LET OP: Gewijzigde reisdata
De dagtocht naar Het Land van Maas
en Waal met het bezoek aan de Breierij is inmiddels onder begeleiding
van Willem Verwoerd gemaakt. Nu
krijgt u het programma van de
komende reizen
van de SVMH.
Op zondagochtend 27 augustus
ver t rek ken we
voor de meerdaagse reis naar Drenthe met als standplaats het mooie
Hotel De Oringer Marke in Odoorn.
Vrijdag 1 september komen we in de
avond, na genoten te hebben van het
afscheidsdiner bij Restaurant ’t Wapen van Haarzuylen in Haarzuilens,
weer terug in Gouda. Het zou leuk geweest zijn als er wat meer deelnemers

waren meegegaan maar een aantal
leden hebben zich teruggetrokken
voor deelname aan deze reis na verontrustende geruchten welke tijdens
een bingobijeenkomst werden verspreid over de kosten
van de meerdaagse reis.
Jammer, want er is niets
gewijzigd aan de reiskosten zoals vermeld
op de uitnodiging van
deze reis. We gaan in
ieder geval, zoals altijd, op reis met
een gezellige groep deelnemers!
Er staan nog drie dagtochten in de
planning! Let op: data zijn gewijzigd!
In verband met de Nationale Ouderendag op 6 oktober hebben we
de datum voor de dagtocht naar de
Alblasserwaard en de Havens van
7

Rotterdam gewijzigd. We gaan nu
op vrijdag 13 oktober een leuke dagtocht maken met een rondrit door de
Alblasserwaard maken, we gaan lunchen op Rotterdam Airport met zicht
op de vliegtuigen en tenslotte hebben
we een rondvaart met de Spido door
de havens van Rotterdam. De uitnodiging en het boekingsformulier voor
deze mooie dagtocht vindt u in deze
uitgave van Het Blad (nr.93).
De herfsttintentocht, ook wel de
stamppottentocht genoemd, is de
meest traditionele dagtocht van de
SVMH. Deze dagtocht was gepland
op 3 november. Nadat ik erop werd
geattendeerd dat er op die dag ook

een andere bustocht zal plaatsvinden
heb ik in overleg met Eemlandreizen
de reisdag verplaatst naar vrijdag 10
november. De uitnodiging en het boekingsformulier voor deze dagtocht
vindt u in het oktonernummer van
Het Blad (nr.94).
De Kerstdagtocht met kerstdiner hebben we gepland op 15 december. Hierover krijgt u meer informatie in het
volgende nummer van Het Blad. Als
het blijkt dat er op deze dag nog andere activiteiten georganiseerd worden
waaraan onze leden willen deelnemen
hoor ik dat graag tijdig!
Graag tot ziens in de bus!
Jan Weggemans

SVMH Zomerschool 2017
In het voorwoord van het En de winnaars zijn: TinyBoer en Betty Heeremans
programma was te lezen
dat de zeven voorgaande
zomerscholen stuk voor
stuk zeer geslaagd waren
met positief ingestelde
deelnemers, prima docenten en interessante en boeiende workshops. Ik denk
dat de zomerschool, die de
voorbereidingscommissie
Foto: Joke Lammers
dit jaar van 17 juli t/m 28 juli georga- aantal bijzonder prettige deelnemers
niseerd heeft, opnieuw zeer geslaagd en de fijne docenten.
genoemd kan worden. We kunnen dit
concluderen uit de vele zeer positieve Op maandag 17 juli begonnen we
en enthousiaste reacties van de deel- met een lezing over levenskunst door
nemers. Bovendien was de voorberei- Mirjam van Esschoten. Zou het mede
dingscommissie dik tevreden over het aan deze inspirerende lezing kunnen
8

liggen dat we met ons allen als ware
‘levenskunstenaars’ zo genoten hebben van alles wat de zomerschool
ons geboden heeft? Het zou mij niets
verbazen!

tuin. En wat ook niet onbelangrijk is:
alle deelnemers aan de fietstocht en
de wandeling zijn weer veilig en wel
voldaan thuis gekomen.
De tweede week begon met een lezing over de vogels die we rondom
ons huis kunnen zien en horen. Wat
wist Harm Begeman er veel van en
wat kon hij het goed vertellen!
Op dinsdag maakten we een uitstapje

Na een ‘filosofisch’ begin, konden we
op dinsdag heerlijk ontspannen knutselen met papier o.l.v. Loes Vork in de
kantine van Mozaïek Wonen.
Op woensdag konden we ons
sportief uitleven op de schitterend gelegen jeu de boulesbaan
aan de IJsseldijk. Het weer was
prachtig, maar na een heerlijke
lunch, sloeg het weer plotseling
om en moesten de deelnemers
zich haasten om voor de enorme
onweersbui droog thuis te komen.

Foto: Streekmuseum Reeuwijk

naar het streekmuseum in Reeuwijk,
waar we na een kopje koffie met een
stroopwafel een aantrekkelijk programma met een film en een rondleiding kregen aangeboden. Voor velen
van ons waren veel voorwerpen een
feest van herkenning. De nostalgische
gevoelens vierden hoogtij!

Op donderdag vormden we een koor
gedirigeerd door de gedreven dirigente Erica de Wijs, die tussen het zingen
door ons het een en ander leerde (het
is tenslotte een zomerschool) over ritme. Wat is zingen toch een heerlijke
bezigheid, iedereen ging met een blij
gevoel naar huis.
Op vrijdag fietsten we met een
grote groep naar de ons bekende
theetuin De Kwakel, waar het
altijd zeer goed toeven is. Het
weer werkte enorm mee, zodat
we met de wandelaars heerlijk
konden genieten van de smakelijke broodjes in de prachtige

Foto: Streekmuseum Reeuwijk
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Op woensdag maakte we een stadswandeling met Marina Perdijk langs
de motten en o.a. door het smalste
steegje van Nederland, dat dus in
Gouda blijkt te liggen. Ook nu boften
we met de aangename temperatuur.

vrijdag afgesloten. Deze lunch werd
gesponsord door AH Bloemendaal,
waar we nogmaals onze dank voor
uitspreken.
Nadat de voorbereidingscommissie
(Cocky Galjaard, Gerda Paans, Joke
de Gruijl, Joke Lammers, Loes Blenderman en Cobi van der Wösten) uitgebreid bedankt en in de bloemetjes
gezet was, konden we allemaal met
een goed gevoel naar huis om, zoals
we geleerd hadden, als ware ‘levenskunstenaars’ verder te gaan genieten
van de zomer.

Op donderdag konden we in de kantine van Mozaïek Wonen onze kennis
van gezonde voeding bij het ouder
worden vergroten. De lezing van dietiste Mevrouw Zwier, was leerzaam
en interessant.
Met een feestelijke en overvloedige
lunch werd deze zomerschool op

Cobi van der Wösten

Pas op een veranderend inkomen
De diverse regeringen hebben tot systemen met toeslagen besloten om
mensen met een minder inkomen
meer financiële armslag te geven. De
uitvoering van de systemen kan leiden tot grote
problemen van de ontvangers. Een voorbeeld waar
mogelijk jongere leden mee
te maken kunnen krijgen.

gen is in 12 gelijke maandelijkse termijnen uitbetaald. Wij dachten dat de
overheid daarmee de zaken financieel
neutraal voor haar had geregeld.
De klap kwam dit jaar.
Mijn vrouw had vorig
jaar een half jaar eigen
inkomen gehad. Dat was
bekend bij de overheid.
Immers de hoogte van de
uitkering was aangepast.
Alleen deze overheidsdienst had geen rekening gehouden
met de belasting. Gezien de aanpassing begin van het jaar had ik verwacht
dat die een knip hadden gemaakt in
dat jaar. Ik verwachte een aanslag over
6 maanden zonder inkomen en een
aanslag over 6 maanden met AOW.

Mijn vrouw vangt vanaf
halverwege vorig jaar AOW.
Aangezien zij daarvoor niet werkte
kreeg ze de zogenaamde “aanrecht”
toeslag. Begin vorig jaar kreeg ze een
veel lager bedrag. De “aanrecht” toeslag verviel halverwege het jaar omdat
ze AOW zou gaan krijgen. Het bedrag
dat ze over zes maanden zou ontvan10

Immers zo had de dienst die de toeslagen toekent en uitbetaalt haar toeslag
berekend. De belasting gooide echter
alle inkomens in één jaar op een hoop.
Een half jaar AOW betekent voor haar
zoveel inkomen dat ze ternauwernood
iets van de “aanrecht” toeslag uitbetaald had mogen krijgen. Dat betekent binnen één maand 5½ maand
toeslag terug betalen. We hadden
het geld gewoon
gebruikt.
In een vergelijkbare situatie kunnen veel (oudere)
mensen die een toeslag ontvangen
terecht komen. U was bijvoorbeeld
eerder getrouwd of gescheiden. Uw
ex-partner overlijdt. Vanaf dat moment is er een grote kan dat u nabestaanden pensioen dat is opgebouwd
in de tijd dat u was getrouwd. Uw inkomen is daardoor hoger dan wat is
aangenomen bij het vaststellen van de
toeslagen. Dat kan betekenen dat u in
dat jaar teveel huursubsidie heeft gekregen. Dat kan betekenen dat u meer
moet betalen voor de zorg die u krijgt
van beroepskrachten. Gevolg: u houdt
veel minder over van het extra geld
dan het bedrag dat u op uw rekening

krijgt gestort. En onze sociale overheid kent geen pardon, het is terug
betalen.
Conclusie: De overheid heeft alle informatie over het inkomen van haar
burgers. Ze gebruikt deze niet haar
burgers te informeren over de financiële veranderingen waar die rekening
mee moeten houden. De toeslagen
komen grotendeels bij mensen terecht
met een kleine beurs. De systemen
voor het berekenen van toeslagen zijn
complex. De burgers zijn hierdoor
nagenoeg niet is staat zelf te bepalen
hoeveel van het extra geld ze vrij kunnen besteden. En dan staat er relatief
veel geld op de rekening en de betrokkene wilde al lang ………
Ik kan maar één advies geven. Krijgt
u om welke reden dan ook extra inkomen, zet het bedrag voorlopig op
een spaarrekening. Moet u toeslagen
terug betalen of krijgt u hogere rekeningen voor de verleende zorg, dan
betaalt u deze uit de spaarpot. Pas
als alles is herberekend en door u betaald, dan kan u het geld dat overblijft
gebruiken. Dat is de enige manier om
uit financiële problemen te blijven.
Willem Verwoerd

Bedankje
Ik dank de SVMH voor
de bloemen die ik bij
mijn 90e verjaardag

van de vereniging heb ontvangen. Prachtig!
Klaas Koers
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Themaochtenden 2017 .
industrie; Turkmenistan met Ashgabat, pronkstad van Turkmanbashi;
Oezbekistan met Buchara, heet met
44 C; Kirgizië – vanwege plaatselijke
opstand gingen we in ijltempo door
het prachtige land – en China met
Kashgar, waar de film de Vliegeraar
zich afspeelt!
Natuurlijk zullen wij de 492 Mogaogrotten met 45000 fresco`s en zeker het
ongelooflijke terracottaleger met 6000
soldaten en paarden, niet vergeten!

Ook dit seizoen weer Themaochtenden (we sloten de laatste af in mei),
Doch nu op de 2e dinsdag van de
maand, zelfde tijd,10.00-11.30 uur,
zelfde plaats: de Buurtstee,
We bieden een mooi gevarieerd programma, dat van de eerste twee themaochtenden vindt u hieronder
Graag tot ziens, namens de werkgroep
Themaochtenden.
Coördinator Gerda Paans
Dinsdag. 12 september. 10.00-11.30.
De Buurtstee, Gildenburg 1,
entree 3,50, incl. 2 koffie.
De Zijderoute in 65 dagen;
van Damascus naar Beijing.
Wim en Gerardine Amesz vertellen
middels prachtige dia`s graag over 65
dagen fascinerende reiservaringen
door 7 landen.
Als u geïnteresseerd bent in vreemde
culturen, landschappen, eten,wellicht
zelf ook graag reist, kom dan naar
deze Themaochtend!
“Wel, het was een bijzondere reis, verzorgd door Koning Aap, maar voor
een groot deel door ons zelf
Wij reisden door Syrië, Turkije, Iran,
Turkmenistan, Oezbekistan, Kirgizië
en China.
Van elk van deze 7 landen laten we
u niet alleen de belangrijkste steden
zien, maar vertellen u ook vele interessante details.
Enkele voorbeelden: Syrië met Damascus, de oudst continu bewoonde stad van de wereld; Turkije met
Antakya het antieke Antiochie; Iran
met Tabriz bekend door zijn tapijt-

Dinsdag. 10 oktober. 10.00-1130.
De Buurtstee, Gildenburg 1,
entree 3,50 incl. 2 koffie.
De Krimoorlog, 1854 – 1856, Hein
Reijs. “Met de Krim is het altijd donderen!” Deze uitspraak is ontleend
aan een vergelijkbare van Paul van
het Veer over de ellende van de Nederlanders met Atjeh. Hij werd echter
gebezigd door een student Russische
geschiedenis, op een groepstentamen,
ergens aan het einde van de jaren zestig (van de vorige eeuw). Het klopt
ook wel; de Krimoorlog, met voor- en
naspel van 1783 tot heden, past deels
in de strijd tussen het Westen (of de
christenheid) en de Islam. Dit verhaal
zal gaan over de oorzaken van de onderlinge conflicten tussen Rooms Katholieken, Grieks - en
Russisch Orthodoxen,
over hofintriges en militaire onbenulligheid en
over de nog steeds niet
afgelopen onmin tussen
Oekraïne en Rusland!
12

Wandelingen in September.
Vrijdag 8 september. Lange wandeling . Afstand ongeveer 10 km. Strand
en veel halfverharde paden. We lopen eerst langs het strand , dan door
de duinen naar Theehuis Meyendel.
Daarna richting Waalsdorpervlakte
via de trap naar de golfvelden en dan
naar de bushalte Witteburgerweg.
Hier gaan veel bussen naar
station Den Haag.
Verzamelen: 9.10 uur op
spoor 10. Vertrek: 9.19 uur
met de intercity naar Den
Haag.
Om 9.46 uur gaat dan
tram 9 van HTM naar het
strand van Scheveningen. Uitstappen halte Kurhaus of bij het Noorderstrand.

Vrijdag 15 september. In plaats van
een korte wandeling deze keer een bezoek aan het Castellum in de Meern.
Dit is een min of meer nagebouwde
nederzetting uit de romeinse tijd met
daarin een klein maar interessant museum. Pronkstuk zijn de resten van
een Romeins schip wat is gevonden
tijdens het graafwerk t.b.v. de bouw
van de nieuwe wijk Leidsche Rijn.Er
is ook een restaurant. Verzamelen:
9.20 uur bij de bushalte van Gouda
CS. Vertrek: 9.30 uur, met bus 107
richting Oudewater en Montfoort
naar De Meern. Uitstappen halte
Meerburg.
Voor informatie. Wietske van den
Brink. Tel. 0182-338339 Email:
wietskevandenbrink@kpnmail.nl

Bezoek museum Flehite
Met ons drieën gingen we in een redelijk drukke trein naar Amersfoort
waar we koffie dronken bij de Délifrance naast het station. Daarna met
de bus één halte naar het stadhuis,
toen nog een kleine 10 minuten lopen
naar het museum. Boven naar de tentoonstelling van Gerard Hordijk. En,
hoewel hij vriend was van Piet Mondriaan was hij geen navolger.
Het waren mooie kleurrijke
schilderijen, geen abstracte
kunst. We genoten ervan.
Eerst was er een filmpje hoe
ze de schilderijen gevonden

hadden tussen de rommel op de zolder van een verwaarloosde villa van
de weduwe van de zoon. Ongelooflijk
als je de bende op die zolder zag en
daarna de prachtige schilderijen. We
hebben bijna twee uur rond gelopen.
De rest van het museum hoefden we
niet zo nodig. Daarna hebben we nog
een uurtje rond gelopen langs mooie
gevels en leuke winkeltjes
en een tosti gegeten. Toen
terug naar huis.
Al met al een geslaagde
dag.
Else Kossen
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Koffie drinken.
Woensdag 21 juni was er weer koffie De volgende keer is er op 13 septemdrinken bij Zoet en Zalig. De weergo- ber weer koffie drinken. Dan in de
kinderboerderij aan de bloeden waren ons goed gezind, dus
mendaalseweg.
we konden lekker buiten zitten.
Vanaf 10.30 uur is iedereen
Het was erg gezellig en na twee
weer welkom.
koppen koffie en nog wat na praCarolien Kanters
ten ging iedereen weer naar huis.

High Tea.
Donderdag 12 oktober wil ik een
High Tea organiseren in de Prinsen
Hof van 14.00 tot 16.30.
Prijs €15.00 alleen voor leden. Ik heb
besproken voor 50 personen.
U kunt zich aanmelden via
de telefoon 0182 512765, M
de Vries of via de mail:
vrierom@caiway.nl.
Ik verzoek u de kosten zo
spoedig mogelijk over te
maken op bankrekening

NL60ingb0005221323 ten name van
senioren Vereniging Midden Holland
te Gouda.
Onder vermelding High Tea 12 oktober 2017.
Graag betalen voor 1 oktober in
verband met de reservering.
Uw betaling is de bevestiging
van deelname aan de High Tea,
u ontvangt dus geen bevestigings brief.
M. de Vries

Koffieochtend
ten en na afloop nog wat rondlopen.
Voor wie er nog nooit geweest
is, het is een erg mooie plek.
Vaak is er onbespoten groente
te koop.
Iedereen is van harte welkom op deze
gezellige ochtend en aanmelden is
niet nodig!
Tot ziens,
Ina Appers (0182-527928) en
Lili Koot (0182-373162)

Woensdag 13 september van 10.30
tot 12.00 uur is er weer een
koffieochtend.
We gaan naar Kinderboerderij ‘De Goudse Hofsteden’ op
de Bloemendaalseweg 34a.
Behalve heerlijke koffie zijn er ook
lekker verse appelflappen te bestellen
en nog veel meer lekkers. Uiteraard is
alles voor eigen rekening!
Bij mooi weer kunnen we buiten zit14

Aktiviteiten in september
Vr 1.... Fietsen .....................Wielerver. Excelsior, Kale Jonkerp. 3 ..... 10.00 uur
Ma 4.... Handwerken ...........Inl.: tel. 0182-513799
Di 5.... Fietsen .....................Markt (oude) stadhuis .................................9.15 uur
Di 5.... Nordic Walking .....Parkeerplaats Excelsior ............................ 14.00 uur
Wo 6.... Jeu de Boules ..........Wilde Wingerdlaan .................................. 13.30 uur
Do 7.... Nordic Walking .....Achterwillense bocht ................................ 10.00 uur
Vr 8.... Fietsen .....................Wielerver. Excelsior, Kale Jonkerp. 3 ..... 10.00 uur
Ma 11.... Bingo........................Buurtstee .................................................... 13.30 uur
Di 12.... Fietsen .....................Markt (oude) stadhuis .................................9.15 uur
Di 12.... Nordic Walking .....Parkeerplaats Excelsior ............................ 14.00 uur
Di 12.... Thema-ochtend ......Buurtstee .................................................... 10.00 uur
Wo 13.... Jeu de Boules ..........Wilde Wingerdlaan .................................. 13.30 uur
Wo 13.... Koffie-ochtend ........Kinderboerderij De Goudse Hofsteden . 10.30 uur
Do 14.... Nordic Walking .....Achterwillense bocht ................................ 10.00 uur
Vr 15.... Fietsen .....................Wielerver. Excelsior, Kale Jonkerp. 3 ..... 10.00 uur
Ma 18.... Handwerken ...........Inl.: tel. 0182-513799
Di 19.... Fietsen .....................Markt (oude) stadhuis .................................9.15 uur
Di 19.... Nordic Walking .....Parkeerplaats Excelsior ............................ 14.00 uur
Wo 20.... Jeu de Boules ..........Wilde Wingerdlaan .................................. 13.30 uur
Do 21.... Nordic Walking .....Achterwillense bocht ................................ 10.00 uur
Vr 22.... Fietsen .....................Wielerver. Excelsior, Kale Jonkerp. 3 ..... 10.00 uur
Di 26.... Fietsen .....................Markt (oude) stadhuis .................................9.15 uur
Di 26.... Nordic Walking .....Parkeerplaats Excelsior ............................ 14.00 uur
Wo 27.... Jeu de Boules ..........Wilde Wingerdlaan .................................. 13.30 uur
Wo 27.... Bingo........................Buurtstee .................................................... 13.30 uur
Do 28.... Nordic Walking .....Achterwillense bocht ................................ 10.00 uur
Vr 29.... Fietsen .....................Wielerver. Excelsior, Kale Jonkerp. 3 ..... 10.00 uur
27/8 t/m 1/9 ........................... Meerdaagse reis Odoorn
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Uitnodiging
voor de

Algemene Leden Vergadering
op

dinsdag 24 oktober 2017
in de

Prinsenhof
Aanvang 14.00 uur, Zaal open 13.30 uur

AGENDA
Opening.
Ingekomen stukken/mededelingen.
Notulen vorige vergadering.
Jaarverslag secretaris.
Jaarverslag penningmeester/kascommissie.
Benoeming nieuw kascommissielid.
Aftreden-herkiesbaar: Willem Verwoerd.
Aftreden: Else Kossen.
Bestuurs verkiezing.
Afscheid Else Kossen.
PAUZE
Piet Kossen gaat foto’s van Gouda e/o tonen.
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