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Bestuur

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 behartigen.
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
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.
Opgeven
bij de ledenadministratie
SVMH,
Landluststraat 92
2804 KT Gouda
T: 0182-532556
E: verwoerd@xs4all.nl

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: cmkanters@kpnplanet.nl

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

Aspirant Bestuursleden
Dhr. J. Weggemans
Groenhovenweg 215
2803 DE Gouda
M: 06-30460652
T: 0182-570662
E: j.weggemans3@kpnplanet.nl

Mevr. E.W. Straver
R.C.B. v. d. Brinkstraat 11
2802 TS Gouda
T: 0182-580805
Reiscommissie
Dhr. Verwoerd
Landluststraat 92
2804 KT Gouda
I: 0182-532556
E: verwoerd@xs4all.nl

Mevr. H. de Mooy
C. Huygensstraat 93
2802 LV Gouda
T: 06-25583666
Dhr. J. Weggemans
E: helmademooy@hotmail.com Groenhovenweg 215
2803 DE Gouda
M: 06-30460652
Bezorging Het Blad
T: 0182-570662
Mevr. O. Kanters
E: j.weggemans3@kpnplanet.nl
Marga Klompestraat 78
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 Vereniging
E: het_blad@hetnet.nl
Midden-Holland te Gouda
Website
www.svmh-gouda.nl
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Van de Voorzitter.

Eindelijk was ik eens in de
kramen, zag ik opeens een
gelegenheid om op donderkraam met kaaswafels. Nu
dag naar de markt te gaan. Ik
ben ik gek op stroopwafels,
had kaas nodig, dus dat
maar van kaaswafels had ik
kwam mooi uit vanwege de
nog nooit gehoord. Ik kon
kaasmarkt. Het was er gezeldan ook de verleiding niet
lig druk, mede door het mooie weer. weerstaan om er een te proeven. Hij
Al lopend over de markt met zijn
smaakte erg lekker, maar dat mag
vele kaaskramen en souvenir
dan ook wel voor die prijs!

Over de zesdaagse reis naar Valkenburg

Twee deelnemers aan deze reis
hebben een verslag gemaakt. Deze
verslagen verschillen veel in karakter en zijn beiden zeer goed.

Daarom heb ik ze allebei in dit blad
opgenomen.
De redactie
PS De volgorde is alfabetisch naar auteur

Zesdaagse reis Valkenburg

Wat hebben wij
een gezellige en
interessante reis
naar Limburg
gehad en wat
hebben wij veel
gezien.
De heenreis verliep regenachtig
maar we zaten droog. In het hotel
kregen we meteen al een presentje,
een opvouwbaar boodschappentasje. En het verwennen ging verder.
Na het feestelijke diner kregen de
heren een bonbon en de dames, al
of niet moeder, een moederdagplantje. Wat een leuk gebaar!

De volgende dag
gingen we naar de
Ardennen, maar
door het miezerige weer en de
mist konden we
niet van het uitzicht genieten,
maar dat maakte
Dirk de volgende dagen weer goed.
We zagen een stuwmeer, Lac de la
Gileppe, er was een uitkijktoren.
We kwamen bij Banneux, een
bedevaartplaats waar volgens de
overlevering een Mariaverschijning
was geweest. We hebben daar een
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Maastricht
waar ook wat
rondgekeken
kon worden.
's Avonds werd
er nog een
gezellige bingo
georganiseerd.
Er was gezorgd voor
drie tafels met
prijzen. Er was
voor elk wat
wils en iedereen ging met een prijsje naar zijn
kamer.

poosje rondgewandeld en rondgekeken. We konden er koffie drinken
met een Brusselse wafel en er waren
winkeltjes vol met beelden en allerlei souvenirs.
Aan het eind van de dag naar een
Amerikaanse begraafplaats bij
Henry Chapel. Indrukwekkend die
rijen kruisen op de graven van de
gesneuvelde jonge mannen.

De volgende dag was Monschau
gepland. Bij de parkeerplaats was
een glasblazerij met een hele grote
winkel met glazen vazen, schalen,
sculpturen enz. Erg mooi. Er was
een groot restaurant.
In een ander restaurant viel Wietske
van een trapje en ze moest naar het
ziekenhuis. Dat was wel een domper
op de sfeer van die dag, natuurlijk
het ergste voor haar, ze kon er verder niet meer bij zijn. Voor de groep
ging het programma gewoon door.
We maakten een rondrit door
Monschau met een treintje, we gingen eten aan het water en daar
vandaan varen over de Ruhrsee (bij
Einruhr). Al met al weer een drukke
dag met veel indrukken.

Dinsdag reden we naar Vaals. Er
was een nieuwe uitkijktoren, de
Wilhelminatoren. We gingen langs
het beroemde drielandenpunt naar
een restaurant bij een mooi uitzichtpunt. We aten een geweldige
wafel vol slagroom en aardbeien en
een wielrenner maakte de groepsfoto zodat Klaas, de fotograaf, er
ook bij kon staan.
Ook bezochten we nog een museum met een paar honderd heiligenbeelden.
's Middags zou een vrije middag
zijn, maar er werd besloten dat we
meer van het Limburgse land konden zien en daarom op en neer naar

En dan was alweer de laatste volle
dag aangebroken. We maakten een
rondrit door Valkenburg zodat we
konden zien dat er meer Valkenburg
was dan alleen het hotel. Daarna
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hadden. Na het buffet kwam er nog
een Brabantse zanger optreden. Wat
kon die man zingen! Allerlei
bekende en minder bekende liedjes
kwamen voorbij. Er werd volop
meegezongen er werd ook gedanst.
Erg gezellig allemaal en een mooie
afsluiting van deze fijne vakantie.

met de bus naar Snowworld in
Landgraaf waar je wat kon lunchen
en dan nog een rit van Dirk om nog
wat te genieten van het mooie
Limburgse land.
Een warm en koud buffet was het
laatste feestmaal en iedereen kreeg
nog een engeltje van de hoteleigenaar omdat ze een jubileumjaar

Else Kossen

SVMH-Meerdaagse reis Valkenburg

1e dag
Keurig op tijd vertrokken van de
drie vertrekpunten. Welkom geheten door Jan en Dirk. Een zeer
voorspoedige reis met veel regen.
Koffie en gebak bij de '3 zussen',
lunch in Thorn, zeer goed verzorgd.
De reis voortgezet tot Valkenburg in
ons bekende hotel waar we om
15.00 uur aankwamen. Om 18.00
uur het diner, daardoor hadden we
genoeg tijd om de koffer uit te
pakken. Na een uitmuntend diner
van drie gangen kregen de dames
allemaal een plantje vanwege
moederdag van de fam. Curvers, in
dankbaarheid aanvaard. Dirk, je
weet wat je mee terug krijgt onderweg. 21 stuks.

ken, maar vanwegen de mist ging
dat niet door. “Jullie houden het
maar tegoed” volgens Dirk. Dus
doorgereden naar Banneux, een
bedevaartsoord. Daarna naar La
Gileppe, met de lift naar boven met
een prachtig uitzicht over de omgeving en het stuwmeer. Op de terugweg toch nog naar de Amerikaanse
begraafplaats, want het weer knapte
op. Heel indrukwekkend. Na een
heerlijk diner van drie gangen
maakte iedereen de keuze voor de
avond.
3e dag
Na het ontbijt om 8.00 uur om
10.00 uur in de bus. 7 Gasten van
het hotel reizen met ons mee op weg
naar Vaals, het Drielandenpunt voor
koffie en Brusselse wafel met slagroom en aardbeien. Ook de toren in
om de omgeving te zien. Ook is er
een groepsfoto gemaakt in de tuin.
Om 13.45 weer op weg naar het
beeldenmuseum, ook in Vaals. Een
oud klooster leende zich goed voor

2e dag
Om 10.00 uur op weg met de bus
na een heerlijk ontbijt. Het mist
heel erg en het zicht is zeer slecht.
We hebben weinig van de rit door
de Ardennen gezien, we wilden de
Amerikaanse begraafplaats bekij5

een vaartocht
gaan maken van
één uur, redelijkgoed weer. Op de
terugweg regende
het. Om 18.00 uur
het diner wat weer
goed verzorgd
was.
5e dag
Om 8.00 uur ontbijt. Dan terug
naar onze kamer
om alvast koffer te pakken want
morgen is de vakantie in Valkenburg
voorbij. 10.00 uur ver-zamelen,
verrassing, er stond een stadstreintje
klaar om ons Valkenburg te laten
zien. Dat was leuk maar erg fris. Dat
duurde maar een half uur. Daarna
de bus in om naar Landgraaf te
gaan en bij Snowworld koffie te
drinken. Het zonntje scheen heerlijk
dus hebben we nog even buiten
gezeten. Terug naar het hotel waar
we tijd genoeg over hadden tot het
diner. Er was een goed koud buffet
geserveerd, dat was erg lekker,
gevolgd door een warm buffet. Na
afloop afscheid genomen van de eigenaars en twee dochters en
personeel. We kregen allemaal een
zelfgemaakt poppetje gevuld met lavendel. Daarna nog een muziekavond aangeboden door fam.
Curvers.

de vele heiligenbeelden van diverse
heiligen. De koffie in 'de zwarte
maagd' was lekker samen met een
likeurtje met slagroom. Nu zijn we
afgezet in Maastricht waar iedereen
zich zelf kon vermaken. Om 16.30
uur retour naar de thuisbasis. 18.30
aan tafel voor het gezamenlijk diner
wat zeer goed smaakte.
4e dag
Om 9.00 uur op weg naar
Monschau waar we warme chocomel hebben gedronken en even in
de glasblazerij-winkel hebben rondgekeken, daarna een ritje in het
treintje hebben gemaakt. Voordat
het begonnen was is Wietske gevallen en met de ambulance naar het
dichtstbij zijnde ziekenhuis gebracht. Latere berichten zijn, Ineke
is mee, Wietske moet een nacht
blijven, morgen horen we de rest.
Daarna zijn we vertrokken naar
Monschau waar we de de lunch
hebben gebruikt, een 'kalte Platte'
samen met Sjaan en Reo, twee mede
passagiers. Ook zijn we met de boot

6e dag
8.00 uur ontbijt. De koffers per
locatie ingeladen. Om 9.40 uur gestart. Afscheid. De fam Curvers en
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de gasten van Monopole Hotel
hebben ons uitgezwaaid. We kregen
allemaal een grote foto van de groep
die gemaakt is in de tuin in Vaals,
waar Wietske ook nog op staat. Die
gaat niet met ons mee terug, ze ligt
nog in het ziekenhuis met een gebroken bekken. Het weer is somber,
maar droog, later komt toch de zon
door. Om 10.30 gestopt voor een
koffiepauze in La Place. Dan op

naar de lunch in Liesel. Weer vertrokken op weg naar het diner, maar
we zijn zo vroeg dat we gestopt zijn
in Zaltbommel voor een pauze van
een uur. Het uitgelezen diner in
'onder de pannen' in Leerbroek was
het laatste onderdeel van deze
vakantie. We kunnen terugkijken op
een geslaagde vakantie.
Lini Straver

Wandelen in juni.

Vrijdag 8 juni.
Lange wandeling van station

Vrijdag 15 juni.

We proberen het
opnieuw. Korte
wandeling in een
rustig tempo in het
Weegje. Afstand 3 á 4
km . Halverwege
koffie in het Praathuis . Evenals de vorige keer: Is het
Praathuis niet open dan zoeken we
een alternatief. We kunnen b.v een
wandeling maken in het Steinse
groen. Verzamelen om 9.30 uur bij
de bushaltes van station Gouda.
Vertrek met bus 177 van Arriva in
de richting Zoetermeer. Uitstappen
halte Noord Ringdijk Vanaf dezelfde halte kunnen we ook weer met
de bus terug naar Gouda.

Vleuten naar Haarzuilens en dan
langs de Haarrijnse plas naar station Terwijde. Afstand circa 10 km.
Gedeeltelijk halfverharde paden en
gras. Als het van te voren veel geregend heeft verzin ik met jullie een
alternatief want dan is de bodem
van het weiland te nat. Bijv. Van
Hekendorp via Vlist naar Haastrecht. Of gewoon over de dijk en
het fietspad langs de Hollandse IJssel naar Haastrecht. Ik hoop dat het
niet nodig is. Vanaf station Vleuten
is het ongeveer een uur lopen naar
een nieuw restaurant in Haarzuilens. Daarna lopen we verder
langs de plas naar station Terwijde.
Verzamelen om 9.10 uur op spoor
3. Vertrek om 9.19 uur met de
sprinter richting Uitgeest. Overstappen in Woerden op hetzelfde
perron aan de overkant naar de
trein richting Den Bosch.
Uitstappen in Vleuten .

Voor informatie:
Wietske van den Brink.
Tel. O183-338339
E-mail:
wietskevandenbrink@kpnmail.nl
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Dagtochten in juni, juli en mededelingen

In dit nummer van Het Blad
vindt u de uitnodiging en
het aanmeldingsformulier
voor de dagtocht op vrijdag
13 juli naar Joure. We gaan
dan naar Joure en bezoeken daar het
Museum Joure waar veel valt te zien
over de lange geschiedenis van de
handelsonderneming Douwe Egberts. Zie de uitnodiging!
De uitnodiging voor de dagtocht op
dinsdag 12 juni heeft u inmiddels
ontvangen en de eerste aanmeldingen zijn al binnen. Natuurlijk heeft
u al ontdekt dat er in de uitnodiging
een fout staat, 27 maart is natuurlijk
niet de uiterlijke datum om u te
kunnen aanmelden voor deze dagtocht, maar gelukkig staat de juiste
datum wel op het boekingsformulier: uiterlijk 29 mei!
Nu ik dit artikel schrijf, eind april,
zijn de voorbereidingen voor de
eerste meerdaagse reis naar Valkenburg bijna afgerond en als u dit leest
ligt deze reis al weer achter ons. Intussen bereiden we ons ook al voor
om de tweede meerdaagse reis in
september te organiseren. We onderzoeken mogelijkheden in België

en dan met name
langs de Belgische kust of in de
omgeving van de
Moezel in Duitsland. Maar als er een geschikt hotel
in de buurt van Oostende gevonden
kan worden zal daar de voorkeur
naar uit gaan. De uitnodiging zult u
vinden in de volgende uitgave van
Het Blad en wij hopen dan om meer
dan 30 deelnemers te mogen noteren!
En, tenslotte, héél belangrijk: Let
op!!! Het kan zijn dat de volgorde
van de opstapplaatsen voor dagtochten wijzigen. Dit is afhankelijk
van het reisdoel van de dagtocht. We
willen daarmee voorkomen dat we
twee keer de route door Gouda
moeten rijden als dat niet nodig is,
want dat is jammer van de reistijd.
Lees dus altijd de uitnodiging goed
en lees de reisinformatie in Het
Blad. Als er wijzigingen komen
worden deze altijd aangekondigd in
Het Blad. Voor de dagtochten op 12
juni en 13 juli blijft de volgorde van
de opstapplaatsen ongewijzigd.
Jan Weggemans

Sfeerverslag jaarvergadering 22 mei 201 8

Ongeveer ¼ van onze leden heeft
onze jaarvergadering bezocht. Een
bijzondere vergadering, waarbij we
gelijktijdig ons 10 jarig bestaan
vierden. Na de opening zijn de le-

den herdacht die ons het afgelopen
jaar zijn ontvallen. Na een paar mededelingen zijn we door de agenda
gegaan. Alle vergaderstukken zijn
zonder discussie aangenomen. De
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Weggemans, Helma de Mooy en
Marion Eichhorn hebben we een
bestuur van 5 mensen. Dat voor het
eerst sinds lange tijd. Ook de kascontrole commissie is met de dames
Wieman en Wierst compleet.
Voor de vergadering waren de leden
al ontvangen met koffie en gebak.
Na de korte vergadering waren er
hapjes en drankjes voor de aanwezigen. Nadat we daar van genoten
hadden hebben we genoten van het
programma dat Linquinda heeft
gepresenteerd. Een fijne middag
voor zowel de leden als het bestuur.
Want wat is er fijner als een vereniging die voldoet aan de verwachtingen van de leden en (bestuurs)leden wiens inspanningen
voor de vereniging worden gewaardeerd door de leden.
Willem Verwoerd

leden zijn tevreden over de wijze
waarop de vereniging functioneert
en hoe de bestuursleden leiding
geeft aan de vereniging. De
penningmeester heeft op enkele
punten een toelichting gegeven op
de financiële stukken. Stukken op
basis van de boekhouding die de
kascontrole commissie in orde heeft
bevonden.
We mogen ons gelukkig prijzen dat
er in de vergadering 3 nieuwe bestuursleden zijn benoemd. Met Jan

Samen Eten

Op 20 juni gaan we weer eten in de
Prinsenhof. Graag opgeven voor
18 juni.
Dit kan bij Carolien Kanters
tel:0182-602660 of via de mail:
svmh-bestuur@hotmail.com.
Heeft U een dieet, bent U
vegetarisch of lust U geen vis,
meldt dit even.
Bij de Prinsenhof kan alleen met de
pin betaald worden.
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Aktiviteiten in juni
Vr..... 1.... Fietsen......................... Excelsior, Kale Jonkerpad................9.30 uur
Di..... 5.... Fietsen......................... Markt, stadhuis............................... 9.00 uur
Wo....6.... Jeu de Boules............... Wilde Wingerdlaan....................... 13.30 uur
Do.... 7.... (Nordic) wandelen..... Park.pl. Achterwillense bocht....... 10.00 uur
Vr..... 8.... Fietsen......................... Excelsior, Kale Jonkerpad................9.30 uur
Vr..... 8.... Lange wandeling......... NS station, Spoor 3......................... 9.10 uur
Ma..11.... Bingo........................... Buurtstee....................................... 13.30 uur
Ma..11.... Handwerken................Inl.; tel. 0182-513799
Di... 12.... Fietsen......................... Markt, stadhuis............................... 9.00 uur
Di... 12.... Dagtocht Passieflora, Harskamp
Wo..13.... Jeu de Boules............... Wilde Wingerdlaan....................... 13.30 uur
Do.. 14.... (Nordic) wandelen..... Park.pl. Achterwillense bocht....... 10.00 uur
Vr... 15.... Fietsen......................... Excelsior, Kale Jonkerpad................9.30 uur
Vr... 15.... Korte wandeling..........Bushaltes station Gouda................. 9.30 uur
Di... 19.... Fietsen......................... Markt, stadhuis............................... 9.00 uur
Wo..20.... Jeu de Boules............... Wilde Wingerdlaan....................... 13.30 uur
Wo..20.... Samen eten.................. Prinsenhof..................................... 17.30 uur
Do.. 21.... (Nordic) wandelen..... Park.pl. Achterwillense bocht....... 10.00 uur
Vr... 22.... Fietsen......................... Excelsior, Kale Jonkerpad................9.30 uur
Ma..25.... Handwerken................Inl.; tel. 0182-513799
Di... 26.... Fietsen......................... Markt, stadhuis............................... 9.00 uur
Wo..27.... Jeu de Boules............... Wilde Wingerdlaan....................... 13.30 uur
Wo..27.... Bingo........................... Buurtstee....................................... 13.30 uur
Do.. 28.... (Nordic) wandelen..... Park.pl. Achterwillense bocht....... 10.00 uur
Vr... 29.... Fietsen......................... Excelsior, Kale Jonkerpad................9.30 uur
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Van de vrijdag-fietsgroep

Op 27 april heeft de vrijdagfietsgroep
bepaald, dat de vrijdagfietstochten
vanaf mei 2018 starten vanaf Excel-

sior, om 9.30 uur. De groep
bepaalt, per keer, waarheen
gefietst gaat worden.

De dinsdag-fietsers

's Morgens 9 uur vertrekken
de dinsdagfietsers vanaf ons

fraaie oude stadhuis voor een
mooie fietstocht.

Miniaturen

Ik was van plan een bezoek aan het
Catharijne Convent te brengen in
juni. Echter, de tentoonstelling van
miniaturen duurt maar tot drie juni.

Wie er nog heen wil moet het maar
snel zelf regelen. Hopelijke komt het
blad daarvoor nog op tijd.
Else

Opmerking van de redactie

De volgende uitgave van Het Blad is geen blad uit. Kopij voor augustus
een dubbel nummer: Dat is voor juli moet daarom ook vóór 10 juni
én augustus. In augustus komt er
worden ingeleverd.

De Zomershool

Van 23 juli t/m 3 augustus wordt
de zomerschool gehouden. Er zijn
een tiental gezellige, interessante,
creatieve, sportieve en educatieve
onderderdelen waaraan u kunt

deelnemen. Het programma van de
zomerschool wordt tegelijk met het
juli/augustusnummer van Het Blad
bezorgd. Het belooft een fijne
boeiende tijd te worden.
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