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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 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
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
Vice Voorzitter
Dhr. J. Weggemans
Groenhovenweg 215
2803 DE Gouda
M: 06-30460652
T: 0182-570662
E: j.weggemans3@kpnplanet.nl
Penningmeester en
Ledenadministratie
Dhr. W. Verwoerd
Landluststraat 92
2804 KT Gouda
T: 0182-532556
E: verwoerd@xs4all.nl
Secretaris
Mevr. M. Eichhorn
Leliepad 11
2803 AN Gouda
T: 0182-530823
E: marion.eichhorn@telfort.nl
Bestuurslid
Mevr. H. de Mooy
C. Huygensstraat 93
2802 LV Gouda
T: 06-25583666
E: helmademooy@hotmail.com
Bezorging Het Blad
Mevr. O. Kanters
Marga Klompestraat 78
2805 CX Gouda
T: 0182-559119
E: olga.kanters@gmail.com
Website
www.svmh-gouda.nl
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Lief en Leed
Mevr. C.M. Kanters
Rinkelaarwerf 6
2804 LX Gouda
T: 0182-602660
E: svmh-bestuur@hotmail.com

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
2802 TS Gouda
T: 0182-580805
Reiscommissie
Dhr. Verwoerd
Landluststraat 92
2804 KT Gouda
I: 0182-532556
E: verwoerd@xs4all.nl

Dhr. J. Weggemans
Groenhovenweg 215
2803 DE Gouda
M: 06-30460652
T: 0182-570662
E: j.weggemans3@kpnplanet.nl
Kopij voor Het Blad
Dhr. P. Kossen
van Beverninghlaan 32
2801 AG Gouda
T: 0182-513799
E: het_blad@hetnet.nl
Girorekening
NL60INGB0005221323
ten name van:
Senioren Vereniging
Midden-Holland te Gouda

Van de voorzitter

De maand juni is uitgeroepen tot de maand van
het plastic. Dit om mensen er op te attenderen
hoeveel plastic wij met
zijn allen wel niet gebruiken! Je kunt
bijna geen voedsel kopen of het zit
wel in plastic verpakt. De koekjes
b.v. vaak wel dubbel op. Ik kan mij
nog herinneren, dat je koekjes per
ons kon kopen, dat ging dan in een
papieren zakje en thuis in de koekjes

trommel. Groenten
werd in een krant gewikkeld en patat in een
papieren puntzak. Nu
zijn zelfs de komkommers nog in plastic verpakt.
De overheid gaat nu met maatregelen komen om het gebruik van
plastic terug te dringen. Maar ik
denk, dat wij er zelf ook heel veel aan
kunnen doen!
Carolien Kanters.

Wijziging procedure uitnodigingen en boekingen voor
dagtochten en meerdaagse reizen.
Boekingsformulier vervalt!

Het is gebleken dat er soms een uitnodiging/boekingsformulier ontbreekt in ‘Het Blad’. Dat is heel vervelend voor diegenen die zich willen
aanmelden voor een dagtocht of
voor een meerdaagse reis. Vast staat
dat er altijd een uitnodiging/boekingsformulier in ‘Het Blad’ meegaat
als er sprake is van een dagtocht
en/of een meerdaagse reis. Maar wel
als een los inlegvel en dan kan er altijd iets gebeuren voordat u ‘Het
Blad’ op uw tafel heeft liggen. Kunnen we dat voorkomen? Daar is over
nagedacht met alle betrokkenen. En

dit overleg heeft geleid tot een
wijziging van de hele procedure van
uitnodigen en boeken voor een dagtocht en/of reis. Wat verandert er?
Vanaf nu vindt u geen uitnodiging
en een boekingsformulier meer als
losse bijlage bij Het Blad!
De uitnodiging voor een dagtocht
en/of een meerdaagse reis staat in
Het Blad. Het boekingsformulier
wordt niet meer gebruikt.
Betalen voor de dagtocht en/of
meerdaagse reis is de boeking.
Bij de betaling vermeldt u nu al de
datum van de dagtocht of meer-
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daagse reis zoals vermeld op de uitnodiging.
Uw opstapplaats en uw gewenste dieet vermeldt u vanaf nu óók bij uw
overschrijving, dit verzoek staat vanaf nu ook op de uitnodiging.
Heeft u nog andere wensen welke
niet bekend zijn bij de reiscommissie
meldt u dit schriftelijk of per mail of
per telefoon aan de reiscommissie.
Voor een meerdaagse reis hebben we
wel meer informatie van de deelnemers nodig. Deelnemers aan een
meerdaagse reis ontvangen altijd een

informatiebrief van de reisleiding
met tips voor de reis en een formulier waarop een telefoonnummer
gemeld moet worden voor een
noodgeval tijdens de reis. Daarbij
wordt een informatieformulier toegevoegd waarop meer informatie
wordt gevraagd zoals eerder op het
boekingsformulier. Dit formulier
moet voor de vermelde datum op
dit formulier teruggezonden worden
naar Jan Weggemans.
Namens de reiscommissie:
Jan Weggemans

Betalingen aan de vereniging

Regelmatig zijn er leden die contant
voor bepaalde zaken willen betalen.
De SVMH werkt niet met contant
geld, er is dan ook geen kas. Ook
hebben we geen betaalpasje voor de
vereniging. Dat is nodig willen we
rechtstreeks op de rekening van de
vereniging kunnen storten. Maar dat
pasje kost wel weer een bedrag. We
willen contante betalingen zo veel
als mogelijk voorkomen.
Alle betalingen die contant aan bestuursleden worden gedaan moet
het bestuurslid op zijn of haar privé
rekening storten. Dat is niet altijd
gratis! Niet iedere bank heeft de
mogelijkheid onbeperkt geld te
storten. Daarna moet het bestuurs-

lid het geld overmaken naar de
rekening van de SVMH. Dat is omslachtig. Mede omdat het bestuurslid
gedwongen wordt naar zijn bank te
gaan voor de kas storting.
Bij relatief kleine bedragen kan een
bestuurslid nog besluiten het geld
privé te gebruiken en hetzelfde bedrag direct over te maken van de eigen rekening naar de rekening van
de SVMH. Maar een bedrag van
bijvoorbeeld 600 euro, is te veel om
het op deze manier uit te wisselen.
Daarom een dringend verzoek de
rekening voor de contributie, reizen
en dergelijke uitsluitend per bank te
betalen.
Willem Verwoerd (pennigmeester)
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Wandelen in juli en augustus

aan de overkant naar de trein
richting ‘s Hertogenbosch.
Uitstappen in Vleuten.

LET OP !!! In verband met de dag-

tocht naar Gaasterland op 13 juli en
de zomerschool van 23 juli t/m 3 augustus is de lange wandeling in juli op
de eerste vrijdag van de maand en is
er in die maand geen korte wandeling.
Wel is er op 27 juli een wandeling in
het kader van de zomerschool. In
augustus is de lange wandeling op de
derde vrijdag en de korte wandeling
op de vierde vrijdag.

Vrijdag 1 7 augustus.
Lange bos en
heidewandeling vanuit
station Driebergen.
Afstand 6 km.
Bospaden.
Verzamelen om 9.15
uur op spoor 5. Vertrek om 9.27 uur
met de intercity richting Utrecht.
Tien minuten overstap. Vertrek op
spoor 14 om 9.55 uur met de trein
richting Rhenen, uitstappen in
Driebergen. We kunnen er ook voor
kiezen om voor we naar Driebergen
gaan eerst koffie te drinken op het
station in Utrecht, dit omdat er
alleen aan het eind van de wandeling
een restaurant is.

Lange wandeling op vrijdag 6 juli.

Ik houd vol. Omdat de wandeling
vanuit Vleuten op vrijdag 8 juni niet
door kon gaan opnieuw de wandeling van station Vleuten naar Haarzuilens en dan langs de Haarrijnse
plas naar station Utrecht Terwijde.
Afstand circa 10 km. Gedeeltelijk
halfverharde paden en gras. Vanaf
station Vleuten is het ongeveer een
uur lopen naar een voor ons nieuw
restaurant even voor Haarzuilens.
Daarna lopen we verder langs de
plas naar station Terwijde. Evenals
de vorige keer ook een alternatief
want je weet maar nooit.
Om deze tijd is de kersenboomgaard
aan de Hollandse IJssel open. We
kunnen dan met de bus naar
Hekendorp gaan en langs de IJssel
naar de boomgaard wandelen. Daar
kersen eten en dan verder lopen naar
Oudewater en met de bus weer
terug. Afstand ongeveer 7 km. Maar
ik hoop dat het niet nodig is.
Verzamelen om 9.10 uur op spoor 3
Vertrek om 9.19 uur met de sprinter
richting Uitgeest, in Woerden
overstappen en op hetzelfde perron

Vrijdag 24 augustus.

Korte wandeling in rustig tempo van
ongeveer 3 km. Van station Utrecht
Terwijde door het Maximapark naar
station Vleuten. Halverwege is een
restaurant. Verzamelen om 9.10 uur
op spoor 3.Vertrek om 9.19 uur met
de sprinter richting Uitgeest.
Overstap in Woerden op hetzelfde
perron van 5 naar 6 en dan de trein
richting Hertogenbosch.
Uitstappen op station Terwijde.
Voor informatie:
Wietske van den Brink.
Tel.0182=338339
E-mail:
wietskevandenbrink@kpnmail.nl
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Reisinformatie juni 201 8
opstapplaatsen. Omdat er toch vragen blijven waarom de Leckenborch
altijd de eerste opstapplaats is willen
wij u dat graag nog eens uitleggen.
Verreweg de meeste deelnemers
stappen in bij de Leckenborch. Ook
de meeste rollators worden ingeladen bij de Leckenborch. Dit kost
tijd. De bus van Eemland is ruim
voor het vertrek aanwezig bij de
Leckenborch zodat iedereen rustig
kan instappen en we op de vertrektijd kunnen vertrekken om ook op
tijd bij de andere twee opstapplaatsen te kunnen vertrekken.
Namens de reiscommissie: Jan
Weggemans

In deze uitgave van ‘Het Blad’ staan
de uitnodigingen voor de dagtocht
naar de Zaanse Schans met een
boottocht op vrijdag 24 augustus en
voor de meerdaagse reis van maandag 17 september t/m zaterdag 22
september naar Oostende in België.
Voor de meerdaagse reizen hebben
we de meerprijs voor niet-leden gewijzigd naar 10,00 euro. U kunt dus
een introducee meenemen op de
meerdaagse reis voor de ledenprijs
plus een bijdrage van 10,00 euro aan
de administratiekosten.
In het vorige nummer heeft u uitleg
gekregen over de volgorde van de

Verslag dagtocht 1 2 juni naar de
Passiflorahoeve in Harskamp

Om half negen vertrok de bus van
Eemlandreizen met chauffeur Ed
richting station Gouda en daarna
station Goverwelle om met 46 deelnemers te starten aan de dagtocht
naar Harskamp. Het was prima reisweer, niet te koud en niet te warm.
Onderweg gaf Ed ons uitleg over de
gekleurde ringen op de lantaarnpalen langs de snelweg. Aan de

kleuren kan je zien in welk soort gebied er wordt gereden. Rood staat
voor een bebouwde omgeving, paars
voor een heidegebied, lichtgroen
voor een landelijke omgeving en
donkergroen voor een bosrijk gebied.
Uiteraard werd er eerst een stop gemaakt in Veenendaal bij Pannenkoekhuis De Bijenmarkt om daar te
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genieten van een goed kopje koffie/thee met een lekker gebakje.
Chauffeur Ed verraste ons daarna
op een prachtige rondrit over de
Veluwe, deze keer niet door de bossen maar door het landelijke
achterland over smalle weggetjes.
Een prachtige ervaring!
Voor de lunch gingen
we naar Restaurant De
Molen in Harskamp.
Zoals altijd was deze
goed verzorgd en
konden we voldaan
vertrekken naar ons
hoofddoel de Passiflorahoeve ook in Harskamp. Na het
bekijken van een informatiefilm
over deze hoeve kon iedereen de
verschillende tuinen bezoeken. We
genoten van de prachtige vlinders,
de verschillende kuipplanten en van

de grote vlindertuin. De echte
vlinderliefhebber kon ook nog het
vlindermuseum bezoeken waarin
een grote collectie geprepareerde
vlinders uit de hele wereld bewonderd kon worden. Tussentijds kon er
buiten of binnen iets gedronken
worden in de theeschenkerij.
Om vier uur in de
middag stapten we
weer in de bus om terug naar Gouda te
gaan. Tot Utrecht verliep de reis voorspoedig maar rond Utrecht
was het verkeer volledig vastgelopen. Chauffeur Ed koos
ervoor om via Lopik, Oudewater en
Haastrecht naar Gouda te rijden en
daar kwamen we na een geslaagde
tocht weer netjes op tijd aan.
Jan Weggemans

Samen eten

Op 25 juli en 29 augustus gaan
we eten in de Pannekoe
aan de karnemelksloot.
Dus deze twee
maanden niet in de
Prinsenhof!
Opgeven voor het eten op 25 juli

graag voor 20 juli.
Voor het eten op 29 augustus
graag voor 24 augustus.
Dit kan bij Carolien Kanters
tel: 0182-602660
of via de mail:
svmh-bestuur@hotmail.com
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Aktiviteiten in juli

Di......3.... Fietsen................................. Markt, Stadhuis................ ............................ 9.00 uur
Wo....4.... Jeu de Boules...................... Wilde Wingerdlaan..................................... 1 3.30 uur
Do.... 5.... (Nordic) wandelen...............Park.pl.Achterwillense bocht..................... 1 0.00 uur
Vr......6.... Fietsen................................. Excelsior, Kale Jonkerpad.9.30 uur
Vr......6.... Lange wandeling
Ma.... 9.... Bingo................................... Buurtstee.................................................... 1 3.30 uur
Ma.... 9.... Handwerken........................inl.: tel. 01 82-51 3799
Di....1 0.... Fietsen................................. Markt, Stadhuis................ ............................ 9.00 uur
Wo..1 1 .... Jeu de Boules...................... Wilde Wingerdlaan..................................... 1 3.30 uur
Do.. 1 2.... (Nordic) wandelen...............Park.pl.Achterwillense bocht..................... 1 0.00 uur
Vr....1 3.... Fietsen................................. Excelsior, Kale Jonkerpad.9.30 uur
Di....1 7.... Fietsen................................. Markt, Stadhuis................ ............................ 9.00 uur
Wo..1 8.... Jeu de Boules...................... Wilde Wingerdlaan..................................... 1 3.30 uur
Do.. 1 9.... (Nordic) wandelen...............Park.pl.Achterwillense bocht..................... 1 0.00 uur
Vr....20.... Fietsen................................. Excelsior, Kale Jonkerpad.9.30 uur
Ma.. 23.... Handwerken........................inl.: tel. 01 82-51 3799
Ma.. 23.... Zomerschool 1 , Lezing, Ineke Polet.............................. De Bühne.......... 1 0.00 uur
Di....24.... Fietsen................................. Markt, Stadhuis................ ............................ 9.00 uur
Di....24.... Zomerschool 2.................... Jeu de Boulestoernooi............................... 1 0.00 uur
Wo..25.... Bingo................................... Buurtstee.................................................... 1 3.30 uur
Wo..25.... Jeu de Boules...................... Wilde Wingerdlaan..................................... 1 3.30 uur
Wo..25.... Samen eten......................... Pannekoe......................... .......................... 1 7.30 uur
Wo..25.... Zomerschool 3, exotische muziekinstrumenten, Mozaïek wonen......... 1 4.00 uur
Do.. 26.... (Nordic) wandelen...............Park.pl.Achterwillense bocht..................... 1 0.00 uur
Do.. 26.... Zomerschool 4, Miniaturen, Henk Lijding.................... Mozaiek wonen 1 0.00 uur
Vr....27.... Fietsen................................. Excelsior, Kale Jonkerpad.9.30 uur
Vr....27.... Zomerschool 5, Proeftuin Holland.......................................................... 1 0.00 uur
Ma.. 30.... Zomerschool 6, aquarelleren, ...................................... de Bühne.......... 1 0.00 uur
Di....31 .... Fietsen................................. Markt, Stadhuis................ ............................ 9.00 uur
Di....31 .... Zomerschool 7, Bisdom van Vliet, rondleiding....................................... 1 1 .00 uur
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Aktiviteiten in augustus

Wo....1 .... Jeu de Boules...................... Wilde Wingerdlaan..................................... 1 3.30 uur
Wo....1 .... Zomerschool 8, Natuur in de stad, Bloemenstalletje Ridder van Catsweg 1 0.00 uur
Do.... 2.... (Nordic) wandelen...............Park.pl.Achterwillense bocht..................... 1 0.00 uur
Do.... 2.... Zomerschool 9, Zingen met Erica de Wijs.................... De Bühne.......... 1 0.00 uur
Vr......3.... Fietsen................................. Excelsior, Kale Jonkerpad.9.30 uur
Vr......3.... Zomerschool 1 0.................. Feestelijke lunch, .............de Bühne.......... 1 2.30 uur
Ma.... 6.... Handwerken........................inl.: tel. 01 82-51 3799
Di......7.... Fietsen................................. Markt, Stadhuis................ ............................ 9.00 uur
Wo....8.... Jeu de Boules...................... Wilde Wingerdlaan..................................... 1 3.30 uur
Do.... 9.... (Nordic) wandelen...............Park.pl.Achterwillense bocht..................... 1 0.00 uur
Vr....1 0.... Fietsen................................. Excelsior, Kale Jonkerpad.9.30 uur
Ma.. 1 3.... Bingo................................... Buurtstee.................................................... 1 3.30 uur
Di....1 4.... Fietsen................................. Markt, Stadhuis................ ............................ 9.00 uur
Wo..1 5.... Jeu de Boules...................... Wilde Wingerdlaan..................................... 1 3.30 uur
Do.. 1 6.... (Nordic) wandelen...............Park.pl.Achterwillense bocht..................... 1 0.00 uur
Vr....1 7.... Fietsen................................. Excelsior, Kale Jonkerpad.9.30 uur
Vr....1 7.... Lange wandeling
Ma.. 20.... Handwerken........................inl.: tel. 01 82-51 3799
Di....21 .... Fietsen................................. Markt, Stadhuis................ ............................ 9.00 uur
Wo..22.... Jeu de Boules...................... Wilde Wingerdlaan..................................... 1 3.30 uur
Do.. 23.... (Nordic) wandelen...............Park.pl.Achterwillense bocht..................... 1 0.00 uur
Vr....24.... Fietsen................................. Excelsior, Kale Jonkerpad.9.30 uur
Vr....24.... Dagtocht Zaanse Schans
Vr....24.... Korte wandeling
Di....28.... Fietsen................................. Markt, Stadhuis................ ............................ 9.00 uur
Wo..29.... Bingo................................... Buurtstee.................................................... 1 3.30 uur
Wo..29.... Jeu de Boules...................... Wilde Wingerdlaan..................................... 1 3.30 uur
Wo..29.... Samen eten......................... Pannekoe......................... .......................... 1 7.30 uur
Do.. 30.... (Nordic) wandelen...............Park.pl.Achterwillense bocht..................... 1 0.00 uur
Vr....31 .... Fietsen................................. Excelsior, Kale Jonkerpad.9.30 uur
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Uitnodiging: Dagtocht: Varen en de Zaanse Schans

SVMH-Reizen, in samenwerking met Eemlandreizen, nodigt u uit voor de
vijfde dagtocht 2018:

Vrijdag 24 augustus 201 8
De prijs per persoon bedraagt €55,00 (niet leden SVMH €65,00)
Als u zich aanmeldt voor deze mooie dagtocht verzoek ik u de kosten zo
spoedig mogelijk, maar uiterlijk 10 augustus 2018, over te maken naar
bankrekening NL60INGB0005221 323 ten name van ‘Senioren
Vereniging Midden-Holland Gouda’ onder vermelding van ‘Dagtocht
24-08-201 8’ , uw opstapplaats en eventueel uw dieet.

Uw betaling is de bevestiging van deelname aan deze dagtocht, u ontvangt
dus geen bevestigingsbrief! Denk aan het vermelden van datum,
opstapplaats en dieet!
Vertrek (let op volgorde opstapplaatsen):
8.30 uur, vanaf de Lekkenburg Gouda, Leckenborchflat
8.45 uur, vanaf Station Goverwelle
9.00 uur, vanaf Voorzijde NS Station Gouda, nabij de bloemenstal
tegenover het busstation

Programma voor deze Dagtocht:

Ca. 10.30 uur: 2 x koffie met gesorteerd gebak bij Zaanprinses in Zaandam
Ca. 12.00 uur: Bootlunch met soep bij Zaanprinses in Zaandam
Ca. 13.00 uur: Vrij rondkijken op de Zaanse Schans tot vertrek bus naar
Gouda

De Zaanse Schans is één van de mooiste stukjes Nederland waar het lijkt of
de tijd in de 19e eeuw is stil blijven staan. Er is zoveel te zien, ruiken, proeven
en te beleven. De comfortabele salonboot De Zaanprinses heeft een
aanlegplaats nabij de Zaanse Schans. En natuurlijk maken we, op verzoek
van veel deelnemers, een mooie rondvaart door dit waterrijke gebied! Na de
rondvaart kunt u op eigen gelegenheid genieten op de Zaanse Schans.
Thuiskomst in Gouda omstreeks 1 8.00 uur.
Voor vragen over de reis belt u de reisadministratie: 06-30450652
Voor vragen over de betaling belt u met de penningmeester SVMH: 0182-532556
A.U.B. op tijd bij uw opstapplaats
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Uitnodiging Zesdaagse reis: Oostende in België

Maandag 17 september tot en met zaterdag 22 september 2018
Standplaats: Hotel Royal Astrid in Oostende, België

Prijs: € 525,00 per deelnemer (niet-leden € 535,00)
Toeslag voor een 1 -persoonskamer is € 65,00 pp. (totaal dan
€ 590,00 en € 600,00 voor niet-leden)
Houdt a.u.b. rekening met extra kosten (ongeveer 50,00 euro pp.) voor
eventueel toegangsbewijzen, een lunch tijdens een excursie, dit wordt
afgerekend met de chauffeur aan het eind van de reis.
Als u zich voor deze aantrekkelijke meerdaagse reis aanmeldt
verzoeken wij u de kosten zo spoedig mogelijk, maar voor
17 juli, over te maken naar bankrekening NL60INGB0005221323 ten
name van ‘Senioren Vereniging Midden-Holland te Gouda’ onder
vermelding van ‘MD-reis september 2018’
Verzorging:

Verblijf op basis van halfpension in een 2-persoonskamer
Op de heenreis koffie met gebak en een koffietafel
Op de terugreis een koffietafel en 3-gangen afscheidsdiner
Elke dag een interessante excursie, bezoeken zijn mogelijk naar
Knokke, Brugge, Gent, Oostende en/of Ieper. Natuurlijk een rondtoer
door Vlaanderen en zo mogelijk een rondvaart
Excursies: in overleg met de chauffeur van Eemlandreizen ter plaatse
rekening houdend met weersomstandigheden.
De deelnemers ontvangen na 17 juli een bevestiging van deelname aan deze
reis, registratieformulier, reistips en vertrektijden vanaf de drie
opstapplaatsen.
Een reisverzekering (zeer wenselijk) en/of een annuleringsverzekering (na
afmelding voor deze reis krijgt u geen kosten retour van de SVMH) dient u
zelf af te sluiten!
Voor vragen over de reis kunt u bellen met Jan Weggemans: 06-30450652
Voor vragen over de betaling kunt u bellen met Willem Verwoerd: 0182-532556

Als er minder dan 30 deelnemers voor deze reis zijn gaat deze reis helaas
niet door. Deelnemers die zich wel aangemeld en betaald hebben krijgen
uiteraard hun geld teruggestort.
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Foto: P. Kossen

Bruggetje in het Van bergen IJzendoornpark
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