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De vereniging
De SVMH (Senioren
Vereniging Midden-Holland) heeft geen politieke
of levensbeschouwelijke
binding en is bedoeld
voor senioren van 50 jaar
en ouder.
De SVMH richt zich
op Gouda en omstreken
en staat open voor provinciale en landelijke
contacten.
De SVMH stelt zich
ten doel de belangen van
senioren te begartigen.
De SVMH wil contacten onderhouden met
andere ouderenorganisaties.
Voor de leden zullen
activiteiten worden geörganiseerd 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, samen
eten, leesgroep, kortom
allses 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.
Opgeven
Bij de ledenadministratie
SVMH,
Landluststraat 92
2804 KT Gouda
T: 0182-532556
E: verwoerd@xs4all.nl

Bestuur
Voorzitter
Mevr. C.M. Kanters
Rinkelaarwerf 6
2804 LX Gouda
T: 0182-602660
E: svmh-bestuur@hotmail.com

Lief en Leed
Mevr. C.M. Kanters
Rinkelaarwerf 6
2804 LX Gouda
T: 0182-602660
E: svmh-bestuur@hotmail.com

Penningmeester/Secretaris
Dhr. Verwoerd
Landluststraat 92
2804 KT Gouda
I: 0182-532556
E: verwoerd@xs4all.nl

Mevr. I. Stuart
Ronsseweg 666
2803 WX Gouda
T: 0182-605534
E: his.berk@simpe.nl

Mevr. E.W. Straver
R.C.B. v. d. Brinkstraat 11
Aspirant Bestuursleden
2802 TS Gouda
Dhr. J. Weggemans
T: 0182-580805
Groenhovenweg 215
2803 DE Gouda
M: 06-30460652
Reiscommissie
T: 0182-570662
Verwoerd
E: j.weggemans3@kpnplanet.nl Dhr.
Landluststraat 92
2804 KT Gouda
Mevr. H. de Mooy
I: 0182-532556
C. Huygensstraat 93
E: verwoerd@xs4all.nl
2802 LV Gouda
T: 06-25583666
J. Weggemans
E: helmademooy@hotmail.com Dhr.
Groenhovenweg 215
2803 DE Gouda
Bezorging Het Blad
M: 06-30460652
Mevr. O. Kanters
T: 0182-570662
Marga Klompestraat 78
E: j.weggemans3@kpnplanet.nl
2805 CX Gouda
T: 0182-559119
E: olga.kanters@gmail.com
Kopij voor Het Blad
Dhr. P. Kossen
Girorekening
van Beverninghlaan 32
NL60INGB0005221323
2801 AG Gouda
ten name van:
T: 0182-513799
Senioren Verenoging
E: het_blad@hetnet.nl
Midden-Ho;;and te Gouda
Website
www.svmh-gouda.nl
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Van de voorzitter

Toen ik de laatste weken steeds
het weerbericht zag, dacht ik, die
winter, dat wordt niets
meer.
Kent u het gezegde: Als de
dagen lengen gaat de winter strengen.
En zowaar, gaat dat de
eerste week van februari
waarheid worden! Kunt u zich
nog van vroeger herinneren,
ijsbloemen op de ramen, kruik
mee naar bed en een extra deken

tegen de kou. Ik denk niet, dat we
nog zulke winters terug krijgen.
De ijsbaan
rond het
stadhuis heeft
in de
kerstvakantie
veel
schaatsplezier gebracht. Het was
een gezellig gezicht. Hopelijk
komt er nog vele jaren een
ijsbaan rond het stadhuis.
Carolien Kanters.

R E C T I F I C AT I E .

In het „In Memoriam” stukje over
Marianne de Vries is
een foutieve overlijdensdatum

vermeld. Dit moet
21 december 2017
zijn. Hiervoor mijn
excuses.
Carolien Kanters.

Vragen en antwoorden over SVMH-Reizen
Wie organiseren de reizen voor de
SVMH?
De reiscommissie (nu Willem
Verwoerd en Jan Weggemans)
hebben overleg met een vertegenwoordiger van Eemlandreizen
(nu Dirk Kortekaas) en maken
een keuze uit het aanbod van

Eemlandreizen.
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Hoe zit het met de verantwoordelijkheid gedurende de reis?
Eemlandreizen en in de praktijk
dus de chauffeur is verantwoordelijk voor de uitvoering
van de reizen. Namens de SVMH

is er altijd een vertegenwoordiger
van de reiscommissie aanwezig
als begeleider.

deelnemers die opstappen bij de
Leckenborchflat wordt gevraagd
om zich te spreiden over de zitplaatsen in de bus.

Waarom is de eerste opstapplaats
bij de
Leckenborchflat?
Bij de
Leckenborchflat stappen verreweg de
meeste deelnemers aan een dagtocht of aan een meerdaagse reis
in de bus. De bus is een kwartier
voor vertrektijd aanwezig en dan
hebben de deelnemers ruim de
gelegenheid om in te stappen en
kunnen we op de afgesproken
vertrektijd vertrekken naar de
volgende opstapplaats.

Als wij onderweg een koffiestop
hebben en/of er is een lunch
geörganiseerd wil ik graag naast
mijn partner zitten. Kan de reisbegeleiding dit regelen/reserveren?
De reisbegeleiding helpt meestal
bij het uitstappen en kan dan niet
als eerste naar het restaurant om
plaatsen te reserveren. Het is
natuurlijk heel goed mogelijk om
aan een andere deelnemer te vragen of zij/hij een paar stoelen in
het restaurant wil vasthouden
voor degene die daarom vraagt.
Er zijn deelnemers die tijdens de
reis gebruik willen/moeten maken van het toilet in de bus. Het
is niet voor alle deelnemers
duidelijk wat dan wel of niet
mogelijk is?
Er is meestal niet een toilet in de
bus. Als er wel een toilet in de bus
is geldt het volgende.
In de „Algemene vervoer- en
reisvoorwaarden van KNV
(Koninklijk Nederlands Vervoer)
Busvervoer” staat in Artikel 9.1
onder anderen het volgende: „Het
is de reiziger verboden tijdens het
rijden te staan of te lopen in de
bus, tenzij voor eigen risico van
de reiziger”. Is het toch

Waarom zitten altijd dezelfde
mensen voorin de bus?
Er zijn een aantal deelnemers die
op hun boekingsformulier aangeven dat zij voorin de bus willen
zitten in verband met de gevolgen
van een whiplash, het hebben van
de ziekte van Ménière, reisziekte.
Uiteraard willen de reisbegeleiders deze verzoeken graag honoreren maar de realiteit is wel
dat er maar vier (4) plaatsen
voorin de bus zijn. Het is dan
nodig om ook de stoelen achter
deze voorste zitplaatsen te reserveren voor de deelnemers die
daarom verzocht hebben. Aan de
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noodzakelijk dat een deelnemer
tijdens de reis gebruik moet maken van het toilet dan zal dit aan
de chauffeur van de bus gevraagd
moeten worden.

nog plaats is in de bus. Zie ook
het januarinummer van Het
Blad.
Moet ik op de vertrektijd, zoals
vermeld op de uitnodiging voor
de reis, bij de opstapplaats staan?
Met de vertrektijd bedoelen we te
melden wanneer de bus gaat vertrekken vanaf de opstapplaats. U
wordt verzocht vóór de vertrektijd bij de opstapplaats te zijn.

Kan ik mij na de peildatum/aanmeldingsdatum nog aanmelden
voor een dagtocht of meerdaagse
reis?
Na de peildatum kunt u bij de
reiscommissie informeren of de
geplande reis doorgaat (dus voldoende aanmeldingen) en of er

Jan Weggemans

Foto's: Joke Lammers

Verslag korte wandeling

Janny vertelde dat er vroeger veel
kloosters waren in Gouda en we
liepen langs veel plekken waar
kloosters waren. We zagen in de
„tuin” van De Baan nog een oude
muur van één van die kloosters.
We eindigden in het Houtmans-

De korte wandeling van19 januari was een historische
stadswandeling onder leiding van
Wietske en Janny Duynstee. Er
ging een grote groep mee, want
het beloofde interessant te
worden en dat werd het ook.
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plantsoen waar het kasteel
vroeger zou hebben gestaan.
Lange tijd gingen er geruchten
dat er een vluchtweg (tunnel)
onder de Gouwe was. Maar daar
is niets van gevonden. Op de foto
staat Janny op de resten van een
opgang naar het kasteel.
We eindigden in het museumcafé

met koffie. Daarna vertelde
Janny nog over de stadsmaquette
die in het museum te zien is.
Een bijzondere en zeer geslaagde
wandeling. Des te meer geslaagd
omdat Janny duidelijk en rustig
sprak en zo voor iedereen
verstaanbaar was.
Else Kossen

Bezoek Museum Leiden
kwamen en waarvan
Dinsdag, 6 februari
ze gemaakt waren.
gingen wij met z'n
We zagen in een zaalzessen naar het musetje goud en zilver en
um Volkenkunde in
kralen. Werkelijk van
Leiden. En wat was het
alles. Vaak ook dinweer gezellig. We gingen die met rituelen
gen via Alphen met de
te maken hebben. Om
nieuwe trein van R-net.
12 uur was iedereen
In Alphen hoef je dan
nog niet uitgekeken.
alleen het perron over
We gingen eerst lunte steken om over te
chen en dat viel ook
stappen.
best in de smaak.
Het was maar een paar
Daarna gingen vijf
minuten lopen naar
dames nog verder met
het museum. Buiten
genieten, ze hadden
was al van alles te zien. Foto: Conny den Ouden
Een oude auto met oude foto's er intussen een boekje met uitleg
gekregen. Ik moest naar huis,
op en een grote totempaal en
maar dat was geen probleem. Iekleine tafereeltjes op de muur
dereen moet zo veel mogelijk op
langs de toegangsweg.
zijn eigen manier zijn gang kunWe dronken eerst koffie en
nen gaan.
spraken om twaalf uur beneden
Een volgende keer probeer ik het
weer af. Er was van alles te zien
(wat sieraden betreft). Per zaaltje op een donderdag te organiseren.
gesorteerd naar waar ze vandaan Else Kossen
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Modern zakkenrollen

De banken proberen u zo veel
mogelijk te laten betalen via
contactloos bankieren. Daarnaast
maken zij het kleine criminelen
steeds moeilijker te skimmen of
op een andere manier aan uw
bankgegevens te komen. Maar
criminelen hebben weer een
nieuwe manier gevonden om u
(van een deel) van uw geld af te
helpen. De banken hebben er
geen behoefte aan u daarover te
informeren. Immers als er geld
van uw rekening wordt
ontvreemd hoeven zij u dat niet
te vergoeden. U heeft onvoldoende zorgvuldig gehandeld. De
vraag is hoe
criminelen dit
doen?

zetten in het pinapparaat een
bedrag dat zou moeten worden
betaald. Vervolgend lopen ze langs
de mensen. Op een gegeven
moment is het pinapparaat voldoende dicht bij een pasje
waarmee mobiel kan worden
betaald om de signalen uit te
wisselen die resulteren in betaling
van de in het mobiele PIN
apparaat opgevoerde bedrag. Dan
wordt dat bedrag, zonder dat de
eigenaar van het pasje het weet,
afgeschreven van de rekening
waar het pasje bij hoort. En
aangezien het vaak om relatief
kleine bedragen gaat, wordt dit
maar zelden geconstateerd.
En als het wel wordt
gesignaleerd, kom er dan
maar eens achter wie het
Als uw bankpas
geld heeft gestolen. En
geschikt is voor
hoeveel moeite gaat u doen
contactloos
om te proberen een bedrag
betalen hoeft u
van 25 euro terug te
hem alleen maar
krijgen? Dit is de moderne
in de buurt van het PIN apparaat manier van zakkenrollen!
te houden van de winkelier waar
u iets heeft gekocht. Uw pasje en Ook de pasgegevens van een
het PIN apparaat „praten” met
pasje, dat niet geschikt is voor
elkaar. Zij wisselen gegevens uit
contactloos betalen, kunnen via
wat resulteert is de betaling. En
een mobiel pinapparaat worden
zonder dat u verder iets hoeft te gekopieerd en opgeslagen. De
doen heeft u betaald. Hier spelen crimineel hoeft alleen nog zien
criminelen op in. Zij hebben een welke PIN code u intikt als u iets
mobiel pinapparaat bij zich. Dat betaalt met dat pasje. Dus het is
is aangepast zodat ontvangen
en blijft noodzakelijk dat u het
signalen worden versterkt. Zij
toetsenbord van het PIN apparaat
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af zodat niemand kan zien welke
cijfers u intoetst als u een PIN
betaling doet met een pasje dat
Eigenlijk kan ik u maar een advies niet geschikt is voor contactloos
betalen.
geven. Schakel het contactloos
betalen op uw bankpasjes uit. En
uiteraard, scherm het toetsenbord Willem Verwoerd
afschermt zodat niemand kan
zien welke cijfers u intoetst.

Naschrift redactie
Er zijn metalen houders voor pin- keren zodat de pinpas die erin zit
passen te koop die de straling blok- niet meer geskimd kan worden.

Bij de Prinsenhof heb
ik 20 plaatsen besproken voor 28 maart.
Lust u geen vis of bent
u vegetarisch, graag
even vermelden bij
opgave.

Vrijdag 9 maart.
Hitlandroute.
Afstand 10 km.
Rondwandeling door
een veenweidegebied van uit
station Nieuwerkerk
aan de IJssel. De
wandeling wordt iets
korter door bij Groot
Hitland met het
fietspontje over te

Samen eten

Opgeven voor 21 maart bij
Carolien Kanters,
tel.0182-602660 of
svmh-bestuur@hotmail.com.
Bij de Prinsenhof kan alleen
met de pin betaald worden.

Wandelingen in maart

varen naar Ouderkerk. Daar
kun je de bus nemen naar
Gouda. (uurdienst)
Halverwege de wandeling is er
een restaurant op het terrein
van de golfclub waar we langs
komen. Een deel van de route
is half verhard.
9.15 uur: Verzamelen op het
station van Gouda op spoor 8.
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9.27 uur: Vertrek met de

sprinter richting Rotterdam,
uitstappen op station Nieuwerkerk.

richting Boskoop. Uitstappen
halte Noord Ringdijk.
N.B. Mocht het Praathuis op die
dag niet open zijn dan verzin ik
samen met jullie een alternatief.
Bv. Wandeling door het van
Bergen IJzendoornpark en dan
verder een rondje door de
binnenstad.
Voor informatie:
Wietske van den Brink.
Tel.0182-338339
Email:
wietskevandenbrink@kpnmail.nl

Vrijdag 16 maart.
Korte wandeling in rustig tempo
in het Weegje.
Afstand 3 á 4 km.
Halverwege koffie in het
Praathuis. Gedeeltelijk
halfverharde paden.
9.45 uur: Verzamelen bij de
bushaltes van het station Gouda.
9.56 uur: Vertrek met bus 186

Brandweer
Dinsdag 13 maart 2018,
10.00-11.30 uur,
De Buurtstee, Gildenburg 1,
Gouda. Entree euro 3.50 incl. 2
koffie/thee.
Marco van der Vegt, Brandweer
Hollands Midden.

Wat kun je
doen om
brand te
voorkomen
in je huis?
En welke maatregelen kun je
treffen voor een veilige ontvluchting?
Marco van der Vegt zal een
presentatie geven over

9

verschillende aspecten die met de
brandweer en brandveiligheid te
maken hebben.
Hij zal iets vertellen over de
brandweer zelf, over hoe de
organisatie eruitziet en over wat
de brandweer allemaal doet.
Daarnaast zal hij ons iets
vertellen over
koolmonoxide en de
gevaren daarvan.
Het wordt een
afwisselende presentatie
over de brandweer in zijn
algemeen en brandveiligheid in
het bijzonder.
Er zal voldoende tijd zijn om
vragen te stellen.

Reizen

te wachten terwijl u in
Goverwelle staat.

Een
aantal
mensen
melden
zich
voor de Halte Lekkenborg
reizen
niet aan bij Jan. Ik ontvang de
betaling en geef het door aan Jan.
Daarmee is de aanmelding ook
geregeld. Er is een probleem. We
willen weten waar u opstapt en
of u dieet wensen heeft. Op zich
geen groot probleem. Ik kan deze
gegevens opnemen in de ledenadministratie. Dan loopt alles
correct. Alleen als u op een
andere plaats wil opstappen,
meld het dan. Anders staan we
bij voorbeeld bij de Lekkenborg

Als u niet zeker weet of we deze
gegevens van u hebben, meld het
dan op de betaling. Dan werken
wij de ledenlijst bij. Dat hoeft
maar eenmalig als u altijd op
dezelfde plaats opstapt. Wisselt u
van opstapplaats, meld het dan
wel!
U mag zich uiteraard ook per
e-mail aanmelden!
Jan Weggemans en Willem
Verwoerd

Halte Goverwelle

Koffieochtend

Woensdag 14 maart 2018 van
ongeveer 10.30 tot 12.00 uur
is er weer een koffieochtend.
We gaan voor het eerst naar
„Bagels en Beans” in de Agnietenstraat 2. Een heerlijk
rustige en lichte zaak met lekkere
koffie en uiteraard bagels.
Zoals altijd is alles voor eigen
rekening! Helaas wordt dit af en
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toe vergeten en moet het
bestuur de consumptie betalen wat natuurlijk niet de
bedoeling is. Iedereen is van
harte welkom op deze ongetwijfeld weer gezellige
ochtend. Aanmelden is niet
nodig! Tot ziens,
Ina Appers (0182-527928) en
Lili Koot (0182-373162)

De belastingaangifte.

Binnenkort is het weer zo ver. De
belastingaangifte.
De belasting dienst heeft laten
weten, de gratis hulp stop te
zetten.
De Goudse belastingadviseurs
van de Unie KBO/PCOB en
ANBO
hebben hun samenwerking versterkt door de oprichting van een
vereniging, genaamd BOG
(Belastingservice Ouderen
Gouda).
Wilt u hulp bij het invullen van
de Inkomsten Belasting 2017 en

aanvragen of stopzetten van
toeslagen dan kunt u terecht bij
BOG.
Voorwaarden voor deze hulp
zijn:
U woont in Gouda en
omstreken.
U ontvangt AOW en eventueel
een klein pensioentje.
U heeft geen of een gering
vermogen.
Voldoet u aan deze voorwaarden, dan kunt u contact
opnemen meteen van de
onderstaande vrijwilligers:

S.Draisma.
Mevr. E.Drion.
Mevr. P Goslings
J.C.Hoogenraad.
T. v Huut.
C.Leenheer.
H. Scholten.
D. Taekema.
H. v d Vlugt.
W. Westerduin.
T. Bremer.

01 82-535872
01 82-699635
06-48727546
06-3008201 8
06-1 241 1 669
01 82-524839
01 82-525754
06-1 8921 972
01 82-524449
06-21 988250
01 82-535822

Wij vragen een onkosten vergoeding van 12 euro.
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Activiteiten in maart

Ma.. 5... Handwerken........... Inl.: tel. 0182-513799
Wo.. 7... Jeu de Boules...........Wilde Wingerdlaan................... 13.30 uur
Vr.... 9... Lange wandeling.....Station NS Spoor 8......................9.15 uur
Vr.... 9... Dagtocht Vlasserij en Suikermuseum Klundert
Ma 12... Bingo....................... Buurtstee....................................13.30 uur
Di..13... Thema Brandweer.. Buurtstee....................................10.00 uur
Wo 14... Koffie-ochtend........Bagels en Beans, Agnietenstr. 1.10.30 uur
Wo 14... Jeu de Boules...........Wilde Wingerdlaan................... 13.30 uur
Vr.. 16... Korte wandeling..... Bushaltes NS Gouda....................9.45 uur
Ma 19... Handwerken........... Inl.: tel. 0182-513799
Wo 21... Jeu de Boules...........Wilde Wingerdlaan................... 13.30 uur
Wo 28... Bingo....................... Buurtstee....................................13.30 uur
Wo 28... Jeu de Boules...........Wilde Wingerdlaan................... 13.30 uur
Wo 28... Samen eten..............Prinsenhof................................. 17.30 uur
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