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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

Lief en Leed

Vice Voorzitter

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

Mevr. C.M. Kanters
Rinkelaarwerf 6
2804 LX Gouda
T: 0182-602660
E: svmh-bestuur@hotmail.com
Dhr. J. Weggemans
Groenhovenweg 215
2803 DE Gouda
M: 06-30460652
T: 0182-570662
E: j.weggemans3@kpnplanet.nl
Penningmeester en
Ledenadministratie

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

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

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

Iedere maand staat in het
blad, dat we samen kunnen gaan eten in de Prinsenhof. De datum was altijd wel bekend, maar het
menu van die dag niet. In
het vorige blad heb ik bij
het stukje “Samen Eten”,
het menu vermeld. Daar kreeg ik
positieve reactie's op en in het ver-

volg, wanneer ik op tijd
het menu krijg van de
Prinsenhof wil ik het er bij
gaan vermelden. Misschien trekt het meer
mensen over de streep om
samen te komen eten.
Het is altijd prima verzorgd, gezellig en niet duur.
Carolien Kanters.

Opmaker gezocht
Piet Kossen heeft meer dan 100
nummers van Het Blad opgemaakt
en gereed gemaakt voor het afdrukken. Zowel u als ik hebben genoten van zijn vaardigheden op dit
gebied. Gezien zijn leeftijd wil Piet
in mei 2019 stoppen met dit werk.
We zoeken iemand die in staat is dit
werk van hem over te nemen. Dat
betekent dat er een periode is waarin
iemand ingewerkt kan worden.
Vind u het leuk iets te doen met uw

vaardigheden op dit gebied, geef dit
door aan een van de bestuursleden.
We willen voorkomen dat we vanaf
mei dit communicatie kanaal niet
meer kunnen gebruiken. Uiteraard
zal het bestuur, nadat u iemand heeft
geïntroduceerd, met deze persoon
verder spreken over deze taak en de
eisen die hij/zij stelt aan de faciliteiten die worden geboden.
Willem Verwoerd

Samen eten

Woensdag 28 november gaan we
weer eten in de Prinsenhof.
Opgeven kan tot 19 november 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.

Het menu is:
Bospaddenstoelensoep.
Jachtschotel.
Gestoofde appeltjes.
Aardappelgratin.
Bavarois.

3

Reisinformatie oktober

De meerdaagse reis
naar Oostende in
België ligt inmiddels achter ons.
Wij verbleven in
een groot hotel. Er
viel niets aan te
merken op het hotel maar deze
ervaring heeft ons wel geleerd dat
wij een volgende meerdaagse reis
weer zullen zoeken naar een hotel
met een wat intiemer karakter.
Daarnaast willen wij een volgende
keer wat meer aandacht besteden
aan het programma van de meerdaagse reis. Wat meer evenwicht in
het programma kan er voor zorgen
dat wij wat meer tijd hebben om
voor onze eigen lunch te zorgen en
rond te kijken in/bij de plaats waar
we deze lunch gebruiken. Ook zullen
we in het reisprogramma van 2019
een vijfdaagse- en een zesdaagse reis
aanbieden. Het gerucht dat er voor
de gezamenlijke lunch tijdens de
laatste meerdaagse reis in Sluis
€47,50 betaald moest worden is uit
een rare duim gezogen. De €47,50
was de afrekening met de chauffeur
voor de kosten van alle uitstapjes gedurende de meerdaagse reis inclusief
de gezamenlijke lunch. Maar dat wist
u natuurlijk wel!
Op dinsdag 23 oktober
hebben/hadden we de zesde dagtocht ‘Herfstkleuren Rijk van Nijmegen en per zonnetrein door de
Ooijpolder’. Een dagtocht die al ver
voor de uiterste aanmeldingsdatum
was volgeboekt en waarvoor we een
wachtlijst moesten aanleggen.

Vrijdag 16 november
gaan we, zoals elk jaar,
weer met elkaar stamppotten eten en kunnen
we genieten van een
interessante dia lezing
over de Veluwe.
Het programma en de uitnodiging
voor de achtste en laatste dagtocht
van dit jaar op vrijdag 28 december
vindt u in dit blad.
We hebben het al vaak gehad over de
plaatsen voorin de bus. Daarvan zijn
er vier echt helemaal voorin. Er zijn
deelnemers aan onze reizen die alleen maar mee kunnen met de dagtocht of met een meerdaagse reis als
ze helemaal voorin de bus kunnen
zitten. En dat betreft dan deelnemers
met ernstige klachten vanwege
draaiduizeligheid (oorzaak kan zijn:
de Ziekte van Ménière, een
hersenbeschadiging en/of een whiplash) of ernstige nekklachten. Andere deelnemers geven aan graag
voorin de bus te willen zitten vanwege reisziekte. Deze deelnemers
geven ook wel aan dat voorin de bus
iets ruimer opgevat mag worden dan
alleen de eerste vier plaatsen voorin.
Daarnaast zijn er ook nog deelnemers die de voorkeur aangegeven
om voor in de bus te kunnen zitten
vanwege andere fysieke problemen.
Natuurlijk willen we graag aan al
deze wensen tegemoetkomen en dat
lukt meestal ook nog wel dankzij de
medewerking en het begrip van alle
deelnemers aan de reizen. Dan blijkt
wel weer: Mét elkaar, vóór elkaar!
Het lukt dus meestal om aan alle
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gebeuren dat een deelnemer (met
een klacht) wel een plaats krijgt op
één van de voorste vier stoelen maar
dat de gewenste medereizig(st)er
(partner, vriendin, etc.) een andere
plaats in de bus moet zoeken.
Deelnemers met klachten krijgen
dus een gereserveerde plaats in de
bus. Op de stoelen voorin de bus ligt
bij binnenkomst al een brief met de
naam erop. Het is uiteraard niet de
bedoeling dat andere deelnemers
deze gereserveerde-plaats brief verwijderen of verplaatsen.
Namens de reiscommissie,
Jan Weggemans

wensen tegemoet te komen, maar
niet altijd. Het lukt niet altijd om de
deelnemers met klachten op de
voorste vier plaatsen een plek te
geven omdat deze deelnemers ook
meestal ofwel een partner ofwel een
vriend(in) hebben waar ze, zeer begrijpelijk, graag naast willen zitten
en dat kost dan twee plaatsen. Er
moeten dus keuzes gemaakt worden!
De reiscommissie heeft dit ook ter
sprake gebracht tijdens de laatste
bestuursvergadering en we hebben
daar unaniem voor gekozen om
voorrang te geven aan de deelnemers met klachten. Dus het kan

Uitspraak over traplift is fijn nieuws voor ouderen

gevoerd dat de gemeente met deze
weigering van een traplift geen recht
doet aan haar medische, sociale en
financiële omstandigheden. De
CRvB rechter oordeelde dat de
gemeente de traplift op onjuiste
gronden heeft afgewezen. De
gemeente moet de aanvraag nu opnieuw beoordelen.
Dat de rechter de gemeente heeft teruggefloten is een mijlpaal in de uitvoering van de WMO. Deze
overwinning levert belangrijke jurisprudentie op in het belang van
ouderen die langer zelfstandig thuis
willen blijven wonen. Ook Gouda
mag dit argument (je had het eerder
kunnen weten) niet meer gebruiken.
Else Kossen

Deze kop las ik in mijn vakantie in
de krant. Wat bleek? In oktober 2015
vroeg een oudere dame uit
Noordenveld (Drente) een traplift
aan op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO). Zo wilde ze met haar toenemende beperkingen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
De gemeente Noordenveld wees de
aanvraag af omdat de vrouw had
kunnen voorzien dat ze problemen
zou krijgen bij het gebruik van haar
woning. Ze had zelf maatregelen
moeten nemen om de hulpvraag te
voorkomen. In hoger beroep bij de
CRvB, één van de drie hoogste bestuursrechters in Nederland, heeft de
inwoonster tegen de afwijzing aan-
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Meerdaagse reis Oostende
1 7-9-1 8 – 22-9-1 8

diner...
Dag 2
Om 7 uur 45 opgestaan. Heerlijk
uitgebreid ontbijt stond voor ons
klaar. We hebben tot 10 uur 30
vrij en gaan naar het strand,
maar dat valt tegen, allemaal
houten badhokjes en een grote
lege boulevard. We hebben heen
en weer gewandeld en even met
Cock richting zee gelopen om
wat foto's te maken.
Om 11 uur 30 naar de bus richting
Brugge, eerst was gezegd dat Brugge
niet te bereiken was
met de bus, maar Ed,
onze chauffeur, wist
er wel raad op, in- en
uitstappen kon wel
ergens, maar moesten
10 tot 15 minuten lopen, maar dat viel tegen, het was een
flinke tippel tot het
marktplein, dat was
ons doel. We wilden
graag met de koetsjes rijden en dat is
ons gelukt, een mooie rondrit met

Dag 1
De start vanonze vakantie was zeer
goed, mooi
op tijd en
schitterend weer.
De koffiepauze om
10.30 uur
in hotel
Wings,
zeer toepasselijk
bij het
Rotterdamse vliegveld. Weer in de
bus op weg naar de lunch in het familie park in Hoogerheide, zeer
overvloedig gedekt. Het weer
blijft ons goed gezind en een tussenstop voor koffie door de
chauffeur Ed verzorgd. Het laatste stukje tot het hotel Astrid is
een peuleschil. Daar aangekomen
zijn de sleutels in de bus uitgedeeld. Het is een prachtige hotel
met mooie kamers. Om 18 uur
30. wordt het het diner opgediend; een uitgelezen 3-gangen
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tijd over om ons te
verfrissen. Het diner
was om 18 uur 30. Een
mooie tijd om nog wat
aan de avond te besteden.

Nicolaas. De terugwandeling was net
een bolle brug te ver
voor velen, maar het
was de moeite
waard. Brugge was
net Madurodam met
mooie gebouwen en
gevels. Terug in het
hotel hadden we nog
tijd over tot het
diner. Het was nog
steeds mooi weer.

Dag 4
Om 9 uur 15 verzamelen in de bus om
naar het zuivelmuseum in Blankenberge te
gaan. We werden ontvangen met koffie en
thee. Daarna een
rondleiding door een vrijwilliger die
veel vertelde over melk en
kaas.
In het zuivelmuseum is Klaas
onwel geworden en is met
Anneke teruggegaan met een
taxi.
Om 11 uur 30 hebben we een
wandeling gemakt over de
boulevard van Nieuwpoort
met veel zon en wind, daarna
met de bus naar de boot voor
een vaartocht over de IJzer
van 2 uur. Daar stond Ed ons
weer op te wachten in Dickmuide.

Dag 3
's Morgens om 9 uur 30 op weg naar

Ieper om vrij te bewegen.
Om 12 uur 15 kwam een gids in
de bus die ons 3 uur lang de geschiedenis van de eerste wereldoorlog wist te vertellen, wat
zeer indrukwekkend was. We
zijn ook twee keer uitgestapt
om begraafplaatsen te bezoeken, en die zag er goedverzorgd uit. Op de terugweg is de
gids in Ieper uitgestapt en wij
vervolgden onze weg richting
hotel. Daar hadden we weer wat
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Met de bus terug
naar het hotel waar
iedereen zich weer
naar eigen zin tot het
diner kon bewegen.
Het diner is weer
voortreffelijk en ijs
toe. Er was ook nog
een Bingo.

ook Anneke gaan
voor de bijl en
later ook Jan, die
geen diner
hebben genoten.

Dag 6
De helft van de
groep is aan het
virus ten prooi
Dag 5
gevallen. Ook
Om 7 uur 30 opgeondergetekende,
staan voor het ontmaar we zijn albijt. Het waait hard,
lemaal present,
dat schijnt een voorwant we gaan
proefje voor Zondag
weer naar huis.
te zijn. Om 9 uur 30
Om 9 uur 30
verzamelen om naar
vertrekken we.
de tram te lopen voor een ritje speci- Ed reikt aan mensen die het nodig
aal kustlijn tussen Ostende en Knok- vinden een flinke plastic tas voor
ke, een rit van twee en een half uur,
noodgevallen uit.
zelfs Klaas is weer aanwezig. Het was Er is overleg geweest met de reiswel heel druk
commissie; we rijden
onderweg, maar
in één keer door zongelukkig konder koffietafel en diner.
den we allemaal
Wel een keer gestopt
zitten. Daar
voor toiletbezoek. en
aangekomen
theepauze waar gretig
hebben we met
van gebruik is gezes personen
maakt.
koffie gedronIedereen belt het
ken en gethuisfront voor het
winkeld en
vroegtijdige thuisrond geslenterd
komen.
tot het weer tijd
Om 13 uur 15 zijn we
was om naar de
bij het eindpunt.
bus te gaan. Om
Het was geen leuk ein12 uur 30 gaat
de, maar we hebben
de rit naar Sluis
een leuke week gehad
in Zeeland waar
en goed weer.
de lunch klaar staat. Misschien waart
er een virus rond want Rike en later Lini Straver
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Omgaan met dementie

We hebben een aantal jaren te maken gehad met de dementerende
moeder van mijn vrouw. Het
probleem was steeds hoe te handelen. In het begin wilde ze zich overal
mee bemoeien. Dat onder het motto: “Ik ben niet gek”. Als we beiden
met een arts of de verpleging wilden
spreken, dan zorgden we er voor dat
ze ons pas zag na het gesprek. Daardoor konden beide partijen vrij
spreken en voorkwamen we dat ze
zich ging bemoeien met zaken waar
ze niets meer van snapte.

normaal gesproken nooit aan iemand zou vertellen. We weten nu
wat voor wild leven ze heeft geleid
voor de tweede wereldoorlog. We
hadden ook foto's en dergelijke bij
ons waarover ze, vooral met mijn
vrouw, kon praten. Mijn vrouw kon
allerlei mensen plaatsen waarover ze
vertelde waarvan ik nooit had gehoord. Ook zijn we wel eens gaan
rijden naar plaatsen die ze kende. En
ze vertelde ook dat ze regelmatig de
honden had uitgelaten op plaatsen
waar ze nooit van haar leven kan
zijn geweest. De babyfoto van onze
zoon was voor haar de babyfoto van
mijn vrouw. Dat maakte haar gelukkig.

Met het verloop van de tijd ging ze
steeds meer in het verleden leven.
Dat kon van moment tot moment
variëren. Mijn vrouw deelde, zeker
in het begin, nog veel zaken met
haar. Zij bleef bij haar en ik zorgde
voor koffie. Dat gaf mij ook de gelegenheid om met de verpleging te
praten zonder dat zij dit merkte. Dat
waren nuttige gesprekken. Zij hadden ervaring met dementie, wij niet.
Zij wisten wat ze nodig had en nog
kon. Zo is ze in het begin nog regelmatig met reisjes meegegaan. En
mijn vrouw praatte ik later wel bij.

Daarnaast hebben we haar altijd
verwend. Ze had altijd bonbons op
haar kamer. In het begin liepen we
met haar naar het winkelcentrum.
Daar dronken we koffie met gebak.
We hebben steeds haar zelf laten
kiezen. We noemden twee of drie
gebakjes op om uit te kiezen. Uiteindelijk werd het altijd een Bossche
bol, maar het kwam wel uit haarzelf.
Wij noemden op wat we konden
doen. Niet meer dan twee of drie
dingen. Maar zij besliste. Het was
wel een zaak van duidelijk en stellig
optreden. Ze had liever dat wij
zouden besluiten. Later lukte het
niet meer het tehuis uit te gaan.
Toen namen we wat lekkers mee als
we op bezoek kwamen. Voor haar
betekende bezoek dus altijd iets extra’s. Mede daardoor is ze naar ons
nooit agressief geweest.

We hebben haar nooit tegengesproken. Ze zat soms te wachten op
iemand die allang dood was. Dan
zeiden we dat die aan het werk was
en later zou komen. En vervolgens
gingen we ergens anders over
praten. Weg probleem! Veel zaken
die aan de orde kwamen waren uit
het verre verleden. We hebben heel
wat intieme dingen gehoord dat ze
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ik op het podium gaan zitten en
meespelen.

Gezien de afstand bezochten we
haar gemiddeld één keer per week.
Op die manier was het op te brengen
om naast ons werk, de (klein)kinderen en verenigingen haar na te
blijven lopen. Maar het was wel een
hele opgave. Hoe dement ze op een
gegeven moment ook was, een ding
is ze in al die jaren nooit vergeten.
Ze wist dat ik muziek speel. En zodra er een orkestje was moest en zou

In al die jaren hebben we ons getroost met de gedachte dat ze ons
niet was vergeten. In de jaren waar
ze met haar herinneringen leefde
waren we er nog niet. We en onze
kinderen konden dus niet meer
herkend worden.
Willem Verwoerd

Kerstaktiviteiten

In de maand december bereiden we
ons voor op de Kerstdagen. Om u
daarbij te helpen is de Voorbereidingscommissie van de Zomerschool en de Kerstactiviteiten van
plan om weer een tweetal activiteiten voor u te organiseren.

komen.
Zoals u van ons gewend bent, zorgen we voor koffie en/of thee met
wat lekkers erbij!
Voor beide activiteiten bent u van
harte uitgenodigd!
Voor inschrijving is lidmaatschap
van de SVMH niet vereist. Bij het
maken van de Kerststukjes is
echter slechts een beperkt aantal
deelnemers mogelijk. Zo spoedig
mogelijk inschrijven is daarom
van belang.
Per activiteit wordt een bijdrage van
leden gevraagd van € 5,–. Niet-leden
betalen € 6,– Deze bijdrage, graag
gepast, kunt u betalen bij de aanvang van de activiteit waarvoor u
hebt ingeschreven.
U kunt zich inschrijven bij Joke
Lammers, svmhjokelammers@xs4all.nl
Graag uw telefoonnummer vermelden in de e-mail! En als u in de
e-mail meerdere personen opgeeft,

Op dinsdagmiddag 11 december
kunt u vanaf 14.00 uur kerststukjes
maken bij Mozaïek Wonen, Bachstraat 1.
We kunnen een mooi stukje maken
omdat we van de Zomerschool wat
geld hebben overgehouden, wat we
gebruiken voor extra materialen.
Wilt u voor deze workshop een
schaar, een scherp mesje en een
snoeischaartje meenemen?
Op woensdag 12 december gaan we
vanaf 10.00 uur in De Bühne, Tristanstraat 18 o.l.v. Erica de Wijs,
Kerstliedjes uit alle landen zingen
om helemaal in de kerstsfeer te
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wilt u dan de namen vermelden? En
wilt u ook aangeven of u wel of geen
lid bent?
U kunt Joke ook bellen (0182
573732), maar alleen als u geen
mogelijkheid hebt om haar een
email te sturen. Dit maakt het voor
Joke een stuk makkelijker om alle

inschrijvingen te verwerken.
Dringend verzoek: als u zich heeft
opgegeven wilt u er dan rekening
mee houden, dat bij een eventuele
afzegging dit financiële gevolgen
kan hebben voor de organisatie? Er
kan natuurlijk bij noodzaak wel afgezegd worden.

Koffie-ochtend

Woensdag 21 november is er weer
een koffie-ochtend van 10.30 tot
12.00 uur. Deze keer hebben wij gekozen voor DOPPIO, Sint Anthoniestraat 1. DOPPIO ligt schuin
tegenover de voorzijde van De Agnietenkapel in de Binnenstad.
Het is een Italiaans getinte espressobar. De eigenaar zal ons ook
wat vertellen over het idee achter
deze koffiebar.
Doppio heeft een uitgebreide koffiekaart en natuurlijk is er ook wat

lekkers te bestellen. Wij hebben de
koffie geproefd en die is ons goed
bevallen.
Iedereen is van harte welkom en je
hoeft je niet aan te melden.
Vergeet niet dat alles voor eigen
rekening is!
We maken er weer een gezellig anderhalf uurtje van!
Tot ziens,
Lili Koot (0182-373162) en
Ina Appers (0182-527928)

Leegruimen woningen

We hebben allemaal zelf of in onze
omgeving te maken met een woning
die leeg moet worden opgeleverd.
Het is vaak een hele klus. Er is echter
een mogelijkheid dit te laten doen.
Kringloopwinkels zijn veelal bereid
dit op zich te nemen. Voorwaarde is
wel dat ze kosteloos de inboedel
mogen hebben. De kringloop
winkels aan de Kattensingel en

Joubertstraat brengen u verder geen
kosten in rekening. Noppes vraagt
wel geld voor het werk. Van een van
onze leden hebben we gehoord dat
ze 400 euro vroegen. Navraag bij de
andere kringloopwinkels leerde haar
dat ze daar niets hoefde te betalen.
Doe er uw voordeel mee!
Willem Verwoerd
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Uitnodiging: Vrolijk het jaar uit met bezoek aan het
Kijk en Luistermuseum en een eindejaar diner!

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

Vrijdag 28 december 2018
De prijs per persoon bedraagt €44,50 (niet leden SVMH €54,50)

Als u zich aanmeldt voor deze laatste dagtocht 2018 verzoek ik u de kosten
zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 14 december 2018, over te maken naar
bankrekening NL60INGB0005221323 ten name van ‘Senioren Vereniging
Midden-Holland Gouda’ onder vermelding van ‘Dagtocht 28 december
2018’, 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
8.30 uur, vanaf de Lekkenburg Gouda, Leckenborchflat
8.45 uur, vanaf Voorzijde NS Station Gouda, nabij de bloemenstal
tegenover het busstation
9.00 uur, vanaf Station Goverwelle

Programma voor deze Dagtocht:
Ca. 10.15 uur: 1 x koffie met gebak en entree bij Kijk en Luistermuseum in
BENNEKOM
Ca. 12.30 uur: vertrek naar SCHERPENZEEL
Ca. 13.15 uur: een 3 gangen diner bij Restaurant Boschzicht in
SCHERPENZEEL
Ca. 15.30 uur: vertrek naar GOUDA
Ca. 17.00 uur: aankomst laatste uitstaphalte en einde dagtocht
Deze dagtocht brengt ons naar het Kijk en Luistermuseum in Bennekom
om te ontdekken hoe vroeger van muziek werd genoten voordat de
grammofoon, de radio en de cd-speler waren uitgevonden. Volg de
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rondleiding langs eeuwen vol muziek en luister naar demonstraties van de
stokoude muziekinstrumenten. Dus echt vrolijk het jaar uit en dan wordt
deze dag ook nog afgesloten met een heerlijk eindejaar diner. Uiteraard
wordt er zo veel mogelijk toeristisch gereden!
Voor vragen over de reis belt u de reisadministratie: 06-30450652
Voor vragen over de betaling belt u met de penningmeester
SVMH: 0182-532556
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!

Wandelingen in november.

Vrijdag 9 november.

Vrijdag 16 november.

Lange rondwandeling.
Gouwebosroute .Afstand 7
km. Gedeeltelijk halfverharde paden.
Halverwege kun je met de
trein op station Waddinxveen-Noord terug naar
Gouda.
Verzamelen: 9.15 uur op
spoor 11 van Gouda station. Vertrek: 9.27 uur met R
net richting Alphen aan
den Rijn. Uitstappen in
Waddinxveen We lopen
langs de rand van Waddinxveen en
door het Gouwebos terug naar het
station. Koffie aan ‘t eind van de
wandeling.

Korte wandeling in rustig
tempo van ongeveer een uur
door het Steinse Groen. Omdat er in september maar twee
mensen waren nu opnieuw
deze wandeling.
Verzamelen om 9.30 uur bij de
fietsstalling van station Gouda
Goverwelle. Koffie aan het
eind van de wandeling in het
winkelcentrum van Goverwelle. Halfverharde paden.
Voor informatie:
Wietske van den Brink.
Tel. 0182-338339.
E-mail:
wietskevandenbrink@kpnmail.nl
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Mick Vrijenhoef, in memoriam

Eind september is ons lid Mick Vrijenhoef ons ontvallen.
Zij was geruime tijd bezorgster voor de Lekkenborg en
omgeving. Zij tobde al enige tijd met haar nieren, maar
ondanks dat ging zij toch met regelmaat mee met onze
dagreizen, en ook met veel meerdaagse reizen.
Ik bracht haar “portie” van de te bezorgen exemplaren
van Het Blad al bij haar thuis, omdat zij die niet meer kon
afhalen, maar ze deed de bezorging in etappes.
Geheel overeenkomstig haar wensen heeft de uitvaart in
stilte plaats gehad en dat paste ook wel bij Mick, zoals ik
haar kende. Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen,
op welke zij zo trots was, veel sterkte toe bij het verwerken
van dit verlies.
Olga Kanters

Themaochtend

Donderdag 8 november,
10.00 - 11.30 uur in de Buurtstee,
Gildenburg 1, entr. € 3,50, incl.
2 koffie.

Welke rol speelde Gouda in de zeventiende-eeuwse Oude Hollandse
Waterlinie?
Sander Enderink.

Een veelgehoorde vraag toen Gouda
door de provincie Zuid-Holland
werd aangemerkt als Waterliniestad!

In een lezing van de Stichting Oude
Hollandse Waterlinie zal de regionale geschiedenis van Rampjaar 1672
worden toegelicht.
Een verhaal over Spaanse ruiters in
Schoonhoven, spanning aan de Goejanverwellesluis, een Franse doorbraak bij Zwammerdam en de belangrijkste ontwikkelingen en
gebeurtenissen in Gouda.
Gerda Paans
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Aktiviteiten in november

Wo.... 7... Jeu de Boules....................... Wilde Wingerdlaan................... 13.30 uur
Do..... 8... (Nordic) Wandelen............. Park.pl. Achterwillense bocht..10.00 uur
Do..... 8... Thema-ochtend, Oude Hollandse Waterlinie Buurtstee...10.00 uur
Vr...... 9... Lange wandeling, Gouwe bos, NS station Spoor 11.............. 9.15 uur
Ma.. 12... Bingo.....................................Buurtstee.................................... 13.30 uur
Ma.. 12... Handwerken........................ Inl.: tel.:0182-513799
Wo.. 14... Jeu de Boules....................... Wilde Wingerdlaan................... 13.30 uur
Do...15... (Nordic) Wandelen............. Park.pl. Achterwillense bocht..10.00 uur
Vr.... 16... Korte wandeling, Steinse Groen, Fiets.st. NS St. Goverw......9.30 uur
Vr.... 16... Dagtocht...............................Stampotten, Veluwe
Wo.. 21... Jeu de Boules....................... Wilde Wingerdlaan................... 13.30 uur
Wo.. 21... Koffie-ochtend, Doppio..... ..................................................... 10.30 uur
Do...22... (Nordic) Wandelen............. Park.pl. Achterwillense bocht..10.00 uur
Ma.. 26... Handwerken........................ Inl.: tel.:0182-513799
Wo.. 28... Bingo.....................................Buurtstee.................................... 13.30 uur
Wo.. 28... Samen eten...........................Prinsenhof.................................. 17.30 uur
Wo.. 28... Jeu de Boules....................... Wilde Wingerdlaan................... 13.30 uur
Do...29... (Nordic) Wandelen............. Park.pl. Achterwillense bocht..10.00 uur
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Foto: P. Kossen

Goudse Hout, 201 8
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