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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 geeftaan 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
Vice Voorzitter
Mevr. I. Stuart
Dhr. J. Weggemans
Ronsseweg 666
Groenhovenweg 215
2803 WX Gouda
2803 DE Gouda
T: 0182-605534
M: 06-30460652
E: his.berk@simpe.nl
T: 0182-570662
E: j.weggemans3@kpnplanet.nl Mevr. E.W. Straver
R.C.B. v. d. Brinkstraat 11
Penningmeester en
2802 TS Gouda
Ledenadministratie
T: 0182-580805
Dhr. Verwoerd
Landluststraat 92
Reiscommissie
2804 KT Gouda
Dhr. Verwoerd
I: 0182-532556
Landluststraat 92
E: verwoerd@xs4all.nl
2804 KT Gouda
I: 0182-532556
Secretaris
E: verwoerd@xs4all.nl
Mevr. M. Eichhorn
Leliepad 11
Dhr. J. Weggemans
2803 AN Gouda
Groenhovenweg 215
T: 01 82-530823
2803 DE Gouda
E: marion.eichhorn@telfort.nl M: 06-30460652
T: 0182-570662
Bestuurslid
E: j.weggemans3@kpnplanet.nl
Mevr. H. de Mooy
C. Huygensstraat 93
2802 LV Gouda
Kopij voor Het Blad
T: 06-25583666
E: helmademooy@hotmail.com Dhr. P. Kossen
van Beverninghlaan 32
2801 AG Gouda
Bezorging Het Blad
T: 0182-513799
Mevr. O. Kanters
E: het_blad@hetnet.nl
Marga Klompestraat 78
2805 CX Gouda
Girorekening
T: 0182-559119
NL60INGB0005221323
E: olga.kanters@gmail.com
ten name van:
Website
Senioren Verenoging
www.svmh-gouda.nl
Midden-Holland te Gouda
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Van de voorzitter

Zaterdag 1 september was er op het
parkeerterrein aan de Gil-denburg
het “Met Elkaar Festival”. Verenigingen en organisaties konden zich
daar presenteren. Ook de
SVMH had daar een
stand gereserveerd.
Wij ( het bestuur ) hebben vooral
aan mensen boven de 50+ gevraagd,
of zij bekend waren met onze vereniging.
Door middel van folders en persoonlijke uitleg hebben wij onze ac-

tiviteiten bekend gemaakt. Het verbaasde ons, dat er toch nog vrij veel
mensen onbekend waren
met onze vereniging. Hopelijk komt daar nu verandering in en krijgen wij
er hierdoor weer nieuwe
leden bij.
Het weer was prima en een compliment voor de organisatie van dit
Festival. In de toekomst, gaat de vereniging vaker aan dit soort activiteiten deelnemen.
Carolien Kanters.

Samen eten

Op woensdag 31 oktober gaan we
weer eten in de Prinsenhof.
Het menu is: Ossenstaartsoep;
Beenhammetje met mosterd tijmsaus; Tomaten komkommersalade;
Gebakken aardappelschijfjes;
Advocaat vla.

Vrijdag 26 oktober is de
laatste keer “fietsen op
vrijdag” van dit jaar.
Natuurlijk kan er bij mooi
weer nog langer gefietst

Opgeven kan tot 19 oktober bij:
Carolien Kanters,
tel. 0182-602660, of via de mail
svmh-bestuur@hotmail.com
Heeft U een dieet of bent U vegetarisch, geef het dan even door.

Fietsen op vrijdag

worden door liefhebbers.
Volgend jaar starten wij we
weer in april.
Ik wens jullie een goed
winterseizoen.
Joke Lammers
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Wandelingen in oktober

Lange wandeling op vrijdag
1 2 oktober .
Wandeling door de Reeuwijkse Plassen. Afstand 7 à 8 km. Merendeels
halfverharde paden.
Verzamelen om
9.20 uur bij de
bushaltes van het
station van
Gouda. Vertrek
om 9.33 uur op
perron F met bus
178 richting
Bodegraven.
Uitstappen halte Oud Reeuwijkse
weg. We lopen via de Oudeweg en de
Zoetendijk langs restaurant ‘t
Vaantje aan de Korssendijk. Dan
door de Goudse Hout naar station
Goverwelle.

Korte wandeling op vrijdag
1 9 oktober .
Wandeling in rustig tempo van ongeveer 1 uur door de Noorderhout.
Verzamelen om 9.30 uur in het
winkelcentrum van Bloemendaal bij
lunchroom “Binnen bij Don“ Lekkenburg 67. Dat vindt je dicht bij de
ingang van het centrum aan de kant
van Lekkenburg. We wandelen via
Steinenburg en Watergras naar de
Omloopkade en via deze kade naar
de Noorderhout. Dan terug naar het
winkelcentrum.
Voor informatie :
VWietske van den Brink
Tel. 0182-338339
Email:
wietskevandenbrink@kpnmail.nl

Woningbeveiliging

Themaochtenden" de beveiligingsexperts van Verisure alarmsystemen
uitgenodigd om een demonstratie te
geven over alle mogelijkheden.

Themaochtend 11 oktober,
10.00-11.30 uur,
Buurtstee, Gildenburg1.
Entr.3,50 euro (Incl. 2 koffie)
Titus Scheewe, beveiligingsexpert
van Verisure Alarmsystemen.

Verisure alarmsystemen is een
voorloper op innovatief gebied en
grondlegger als het gaat om
particuliere beveiliging.

Anno 2018 is er een oneindig scala
aan mogelijkheden om uw huis te
beveiligen tegen inbraak, brand en
uiteraard medische noodgevallen.

Namens de werkgroep Themaochtenden.

Het is vaak noodzakelijk om een
goed beveiligde woning te hebben,
daarom heeft de "Werkgroep

Graag tot ziens bij Verisure Alarm.
systemen
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Kermis

Van oorsprong heeft de kermis zijn
oorsprong in de kerkmis. Deze werd
in het verleden jaarlijks gehouden
om de inwijding van een kerkgebouw te herdenken. Deze heugelijke
gebeurtenis werd gevolgd door een
jaarmarkt. Tijdens een jaarmarkt
mocht iedereen, ook mensen van
buiten de stad, hun waren aan de
man brengen. Een jaarmarkt duurde
vaak een aantal dagen. Tijdens een
jaarmarkt heerste er ook “marktvrede”. Dat betekende dat ook personen
die werden gezocht voor een misdrijf
of verbannen waren uit de stad, zonder dat zij werden opgepakt, in de
stad konden komen. Ze moesten wel
voor het eind van de jaarmarkt de
stad weer uit zijn!

In Gouda was er ook jarenlang een
strijd om de kermis. De Goudse predikanten hebben jarenlang het college verzocht om de mensen die voor
amusement zorgden te weren van de
jaarmarkt. Reeds toen gold het
gezegde: “Wij hebben u gehoord en
gaan verder onze eigen weg”. Er zijn
een paar kleine concessies gedaan,
maar dat was dan ook alles. Ruim
350 jaar zijn vertegenwoordigers van
kerken en het gemeente bestuur in
overleg geweest. Pas in 1932 kregen
de kerken hun zin. De kermis werd
afgeschaft en daarvoor in de plaats
kwamen de Gouda weken. Deze waren veel rustiger van opzet.

Een aantal jaren na de tweede wereldoorlog is de kermis weer terug
Waar veel mensen op de been waren gekomen. De mensen werden steeds
deden ook muzikanten, goochelaars, mobieler. Er dreigde flink omzetverkomedianten en dergelijke goede
lies omdat mensen hun kermisvertier
zaken. Het trok ook de nodige gauw- buiten Gouda gingen zoeken.
dieven, beurssnijders en bedelaars.
Op dat moment "verloor" de kerk
Alleen voor hen waren de straffen
van de stad Gouda. De economische
als ze betrapt werden veel hoger dan belangen wogen zwaarder.
in andere tijden.
Willem Verwoerd

Mededeling reiscommissie

Na de meerdaagse reis naar Oostende heeft iemand een sleutelbos
achter gelaten in de bus. Deze
sleutelbos ligt nu bij Anneke en Jan
Weggemans.

De reiscommissie wenst alle deelnemers die tijdens of na de meerdaagse reis zijn ziek geworden van
harte beterschap!

5

Uitnodiging:

DAGTOCHT HERFST OP DE VELUWE,
DE STAMPPOTTENTOCHT

SVMH-Reizen, in samenwerking met Eemlandreizen, nodigt u uit voor de
zevende dagtocht 2018:
1 6 november 201 8
De prijs per persoon bedraagt € 43,50 (niet leden SVMH 53,50)
Als u zich aanmeldt voor deze mooie dagtocht verzoek ik u de kosten zo
spoedig mogelijk, maar uiterlijk 2 november 2018,
over te maken naar bankrekening
NL60INGB0005221 323 ten name van ‘Senioren Vereniging
Midden-Holland Gouda’ onder vermelding van ‘Dagtocht 1 6
november 201 8’, uw opstapplaats en eventueel uw dieet.

Uw betaling is de bevestiging van deelname aan deze dagreis, u ontvangt dus
geen bevestigingsbrief!
Denk aan het vermelden van datum, opstapplaats en eventueel dieet!
Vertrek: A.u.b. op tijd bij uw opstapplaats
9.1 5 uur, vanaf de Lekkenburg Gouda, Leckenborchflat
9.30 uur, vanaf Voorzijde NS Station Gouda, nabij de bloemenstal
tegenover het busstation
9.45 uur, vanaf Station Goverwelle

Programma voor deze Dagtocht:

Ca. 1 0.30 uur: 1 x koffie met gebak bij Kaasboerderij De Weistaar in
MAARSBERGEN
Ca. 1 2.30 uur: 3 soorten stamppot en dessert bij Restaurant De
Molen in HARSKAMP
Ca. 1 4.00 uur: dia lezing ‘In de lens gevangen’ door Louis bij
Restaurant De Molen in HARSKAMP
Deze dagtocht mogen we de meest traditionele dagtocht van de SVMH noemen. Elk
jaar staat deze tocht, ook wel de stamppottentocht genoemd, op het reisprogramma!
Naast de ruim aangeklede stamppotten kunnen we ook genieten van de laatste
herfsttinten van dit jaar gedurende de rit over de Veluwe. Na de stamppot maaltijd
volgt er een dia lezing van ongeveer 1,5 uur over de Veluwe, deze mooie lezing wordt
gepresenteerd door Louis, een kenner van de Veluwe!

Thuiskomst in Gouda bij de opstapplaatsen omstreeks 1 8.00 uur

6

Voor vragen over de reis belt u de reisadministratie: 06-30450652
Voor vragen over de betaling belt u met de penningmeester SVMH: 01 82-532556

LET OP: Aan deze dagtocht kunnen maximaal 58 personen deelnemen
i.v.m. de plaatsen in de bus. Na 58 aanmeldingen (betalingen) worden de
daarna volgende aanmelders op een wachtlijst geplaatst!

Goochelen met cijfers

gaan. Met andere woorden, op het
moment dat nu iemand met pensioen gaat is zijn pensioen beduidend
hoger dan dat van zijn collega die al
langer is gepensioneerd. Hierdoor
stijgt de gemiddelde pensioenuitkering.
Een ander effect dat optreedt, is het
overlijden van gepensioneerden. Dat
zijn mensen die al jaren geen pensioenstijging meer hebben gekregen.
Dus er vallen vooral mensen weg die
de laagste pensioenen uitbetaald
krijgen. Ook dat heeft als gevolg dat
de gemiddelde pensioenuitkering
stijgt.

De laatste jaren heeft ons kabinet diverse malen beloofd de AOW uitkering te verhogen. Het blijkt echter
dat de laatste 3 jaar de AOW ruim
3% minder is verhoogd dan onze
regering heeft beloofd. De AOW
stijgt beduidend minder dan nodig is
om de kosten stijging te compenseren. Een journalist vond dat dit geen
probleem was. Uit onderzoek van
het CBS was gebleken dat de afgelopen jaren de gemiddelde pensioenuitkering per gepensioneerde aanzienlijk is gestegen. Alleen u en ik
hebben er de afgelopen jaren ternauwernood een cent bij
gekregen. Erger nog, we
hebben er onvoldoende
bij gekregen om de kostenstijgingen waar we
mee zijn geconfronteerd
te compenseren.

Beide effecten verhogen de gemiddelde pensioenuitkering
aan de gepensioneerden. Dat
zonder dat de individuele personen ook maar één cent meer
ontvangen. De journalist heeft
op zich gelijk. Kijken we naar
de achtergrond en opbouw van
de cijfers, dan is het beeld
totaal anders. Dan blijkt dat de
mensen die al langer gepensioneerd
zijn geen cent van deze pensioenstijging hebben ontvangen.

Wat is het geval. Als iemand met pensioen gaat
krijgt deze een percentage van zijn of haar laatst verdiende
loon. Dat laatst verdiende loon van
een persoon was 10 jaar geleden
duidelijk minder dan van zijn collega die vandaag met pensioen is ge-
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Willem Verwoerd

Aktiviteiten in oktober
Ma.1.....Handwerken...............Inl.: tel. 0182-513799
Di.. 2.....Fietsen........................ Markt, Stadhuis................................. 9.00 uur
Wo 3.....Jeu de Boules.............. Wilde Wingerdlaan......................... 13.30 uur
Do.4.....(Nordic)Wandelen......Park.pl. Achterwillense bocht..........10.00 uur
Vr.. 5.....Fietsen........................ Excelsior, Kale Jonkerpad.................. 9.30 uur
Ma.8.....Bingo.......................... Buurtstee......................................... 13.30 uur
Di.. 9.....Fietsen........................ Markt, Stadhuis................................. 9.00 uur
Wo 10...Jeu de Boules.............. Wilde Wingerdlaan......................... 13.30 uur
Do.11...Woningbeveiliging..... Buurtstee......................................... 10.00 uur
Do.11...(Nordic)Wandelen......Park.pl. Achterwillense bocht..........10.00 uur
Vr.. 12...Fietsen........................ Excelsior, Kale Jonkerpad.................. 9.30 uur
Vr.. 12...Lange wandeling.........bus haltes, CS-Station........................ 9.20 uur
Ma.15...Handwerken...............Inl.: tel. 0182-513799
Di.. 16...Fietsen........................ Markt, Stadhuis................................. 9.00 uur
Wo 17...Jeu de Boules.............. Wilde Wingerdlaan......................... 13.30 uur
Do.18...(Nordic)Wandelen......Park.pl. Achterwillense bocht..........10.00 uur
Vr.. 19...Korte wandeling......... WC Bloemendaal, Binnen bij Don....9.30 uur
Vr.. 19...Fietsen........................ Excelsior, Kale Jonkerpad.................. 9.30 uur
Di.. 23...Fietsen........................ Markt, Stadhuis................................. 9.00 uur
Wo 23.. Dagtocht Ooijpolder, Rijk van Nijmegen Herfstkleuren
Wo 23...Bingo.......................... Buurtstee......................................... 13.30 uur
Wo 24...Jeu de Boules.............. Wilde Wingerdlaan......................... 13.30 uur
Do.25...(Nordic)Wandelen......Park.pl. Achterwillense bocht..........10.00 uur
Vr.. 26...Fietsen........................ Excelsior, Kale Jonkerpad.................. 9.30 uur
Ma.29...Handwerken...............Inl.: tel. 0182-513799
Di.. 30...Fietsen........................ Markt, Stadhuis................................. 9.00 uur
Wo 31...Jeu de Boules.............. Wilde Wingerdlaan......................... 13.30 uur
Wo 31...Samen eten................. Prinsenhof.......................................17.30 uur
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