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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

ren.
Ook zijn er drie nieuwe bestuursleden aangetreden en de samenwerking is erg prettig.
We hopen, dat we
dit jaar in de verbouwde bibliotheek
in Bloemendaal
terecht kunnen met
onze activiteiten.
Meer ruimte, biedt
meer mogelijkheden.
In Korte Akkeren willen we ook wat
meer activiteiten gaan organiseren.
Of dit lukt, hangt af, of we een geschikte locatie kunnen vinden en
vrijwilligers.
De reiscommissie heeft, samen met
Eemland reizen, weer mooie reizen
voor dit jaar uitgezocht. Maar ook de
andere activiteiten die iedere maand
in Het Blad gepubliceerd worden,
zijn, indien mogelijk, de moeite
waard om aan deel te nemen.
Carolien Kanters

Allereerst wil ik iedereen een voorspoedig en gezond 2019 toewensen.
Wanneer ik dit stukje
schrijf, zijn de feestdagen weer voorbij.
Ik denk, dat de
meeste mensen het
vuurwerk wel mooi
vinden om naar te kijken
en daar bedoel ik het siervuurwerk mee en niet die harde knallen.
Het leek soms wel of er een bom
ontplofte.
Voor de meeste dieren was het een
verschrikking, al die knallen. Mijn
kat wist niet waar ze het zoeken
moest van angst. Uiteindelijk bood
de slaapkamer met de gordijnen
dicht, licht en radio aan een beetje
rust voor haar.
Het bestuur kijkt terug op een goed
jaar. We hebben het 10 jarig jubileum
van de vereniging gevierd en hopen
over 5 jaar weer een jubileum te vie-

Samen eten

Opgeven voor 20 februari.
Dit kan via de mail
svmh-bestuur@hotmail.com
of telefonisch 0182602660.
Heeft U een dieet of bent U
vegetarisch, laat het even weten.
Bij de Prinsenhof kan alleen met de
pin betaald worden. Ook zijn per
1 februari de prijzen iets verhoogd.
Carolien Kanters.

Woensdag 27 februari gaan we weer
“Samen Eten” in de Prinsenhof.
Het menu is:
Tomaten creme soep.
Boerenschnitzel,(geb.spekjes,
champignon, paprika en ui)
Rauwkost salade.
Gebakken aardappelblokjes.
Vanillevla.
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Het Kijk- en Luistermuseum

Ik ben dit jaar met bijna alle dagreizen mee geweest. Het bezoek aan het
Kijk- en Luistermuseum in Bennekom was voor mij het meest aansprekend.
Het Kijk en Luistermuseum is de
schatkamer van Bennekom. Alle
zintuigen worden geprikkeld bij een
bezoek aan dit veelzijdige museum.
Het thema was te demonstreren hoe
men mechanische muziek in huis,
het café en de danszaal maakte toen
er nog geen grammofoon, radio of
CD speler bestonden. De collectie
omvat ruim 200 mechanische instrumenten, gemaakt tussen 1800 en
1920. Deze worden allemaal met een
veerwerk of met de hand bewogen.
En als technicus zie je ook dat bijvoorbeeld platenwisselaars die na
1900 zijn gebruikt in muziek spelers,
toen zijn ontwikkeld.
Een vriendelijke dame heeft ons bij
de hand genomen en een toelichting
gegeven bij wat we zagen. Ook heeft
ze heel veel museumstukken laten
spelen. En dan blijken die, ook nu
nog, klassieke muziek ten gehore te
brengen. We hebben zingende vogels
gezien. We hebben muziek makende
figuren zoals een Banjo speler en een
goochelaar gezien. Er waren cilinder- en schijvenspeeldozen,
straatpiano’s, pianola’s en draai
orgels. Er was een Amabile Harmonium. Hiervan zijn er nog maar
drie spelende exemplaren op de wereld. Dit is een café speeldoos met
platen wisselaar. Daar op heeft men
“An der schönen blauen Donau” la-

ten horen.
De meest recente aanwinst van het
museum is een zogenaamd orchestrion, de Violano Virtuoso uit 1912.
Daarin worden een viool en een piano samen bespeeld. Een wonder der
techniek. Onvoorstelbaar hoe men
met de beperkte mechanische
mogelijkheden van die tijd dit soort
apparaten kon bouwen en er mooie
muziek uit kreeg.
Na het bezoek aan het museum
hebben we genoten van een uitstekend diner. En op zowel de heen
als terugweg heeft Theo, de chauffeur van Eemland, deels langs toeristische routes gereden. Zo hebben
we nog een deel van de kastelen route gereden. Zowel bij het vertrek van
onze dagtocht als de aankomst na de
dagtocht was Theo keurig op tijd.
Het was zonder file problematiek
een fantastische dag.
Willem Verwoerd
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Reisinformatie 201 9

Maandag 13 mei t/m zaterdag 18
mei 2019 een 6-daagse reis naar Irrel in Duitsland.
Dinsdag 10 september t/m zaterdag 14 september 2019 een vijfdaagse reis naar een mooie bestemming in Nederland.
Dagtochten :
U wordt hier tijdig over geïnVrijdag 8 maart 2019 gaan we
‘Een deksels dagje uit’ en een muse- formeerd.
Uiteraard krijgt u per dagtocht en
umbezoek.
Dinsdag 9 april 2019 maken we per meerdaagse reis tijdig een uitnodiging in ‘Het Blad’ met meer ineen treinrit Hoorn-Medemblik en
formatie over de dagtocht en meerbezoeken we Agripoort.
Dinsdag 11 juni 2019 maken we daagse reis.
een tocht naar de tweede Maasvlak- In deze uitgave van ‘Het Blad’ vindt
u de uitnodigingen voor de dagte.
Vrijdag 12 juli 2019 gaan we va- tocht op vrijdag 8 maart en voor de
meerdaagse reis naar Irrel in Duitsrend lunchen met de Bommelland.
ervaart.
Vrijdag 23 augustus 2019 rijden Ter herinnering: aanmelden voor
een dagtocht kan tot een week voor
we met de zonnetrein door de duivertrek, dan wordt de dagtocht offinen bij Schoorl.
cieel geboekt en aanmelden voor
Dinsdag 15 oktober 2019 gaan
een meerdaagse reis kan tot twee
we op expeditie naar de Posbank.
maanden voor vertrek, dan worden
Vrijdag 15 november 2019
de kamers geboekt. Na de aanhebben we een snertshow met
meldingsdatum kunt u altijd nog bij
muziek en zang.
de reiscommissie informeren of er
Eind december 2019/begin januari 2020 bezoeken we Rotterdam nog plaats is in de bus en/of u nog
een kamer kunt krijgen. Na de aanin miniatuur.
meldingsdatum kunt u geen terugIn de uitnodigingen leest u meer in- betaling van de SVMH krijgen (er is
immers al geboekt) tenzij u een
formatie over deze dagtochten.
plaatsvervanger aanmeldt of tenzij
er een wachtlijst is.
Meerdaagse reizen :
Er is tot nu toe nog nooit een dagOmdat de hotels in Vianden en
tocht of een meerdaagse reis afgelast
Ootmarsum, welke op de website als wegens te weinig deelname. Wacht
reisdoel werden gemeld, al waren
dus niet af met aanmelden en u
volgeboekt hebben we gekozen voor kunt bij twijfel altijd informatie
het volgende reisdoel in mei:
krijgen bij de reiscommissie.
Na overleg met Dirk Kortekaas van
Eemlandreizen heeft de reiscommissie het genoegen u, onder voorbehoud van wijzigingen, het reisschema voor 2019 te presenteren.
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Kerstlezing Winterlandschappen

Het was op 13 december weer een
interressante maar vooral een leuke
themaochtend in de Buurtstee. Het
ging over winterlandschappen. Die
werden al geschilderd in de 15e
eeuw. Toen werden vooral bijbelse
taferelen geschilderd. In een van de
oudste winterschilderijen zagen we
dan ook Maria op het ezeltje en Jozef
op weg naar de volkstelling in Bethlehem. Het bijzondere was dat we er
ook muziek bij kregen die bij die tijd
hoorde. Een middelnederlands lied
gezongen door Elly Ameling.

Later werd het landschap belangrijker, en ook zag je op de schilderijen
zaken uit die tijd en ook hoorden we
elke keer passende muziek,
Winterse taferelen werden steeds
weer gevraagd dus werden ze vaker
geschilderd. Tot de belangstelling
daarvoor minder werd en tegenwoordig zie je haast geen winterse
voorstellingen meer.
Na de lezing was er nog een gezellige
lunch om er over en na te praten.
Het was weer een fijne ochtend.
Else Kossen
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Heeft U hulp nodig bij het invullen van Uw belastingaangifte 2018?
De Goudse belastingadviseurs van de Unie KBO-PCOB, van ANBO en ook
anderen hebben hun samenwerking versterkt door oprichting van een vereniging. Voortaan gaan zij verder als "Belastingservice Ouderen Gouda" (BOG).
Via deze vereniging kunt U nog beter geholpen worden bij Uw aangifte
Inkomstenbelasting en de aanvraag ofstopzetting van Toeslagen.
Wij helpen U als U:
– woont in Gouda ofomstreken;
– AOW ontvangt en eventueel een bescheiden pensioen;
– nog geen AOW ofpensioen ontvangt, maar al wel lid bent van een van de
Ouderenbonden;
– geen ofeen bescheiden vermogen heeft.
U kunt contact opnemen met één van onze belastinginvullers bij U in de buurt:
Henk Bremer (2807) 06 51608359 bremerhenk08@gmail.com
Ton Bremer
(2804) 0182 535 822 tonbremer49@gmail.com
Sipke Draisma (2804) 0182 533 872 sdraisma@planet.nl
Elly Drion
(2805) 0182 699635 drionb@xs4all.nl
Patricia Goslings (2804) 0182 558852 pgoslings@xs4all.nl
Hans Hoogenraad (2801) 06 30082018 hoogenraad.deruiter@hetnet.nl
Ton van Huut (2804) 06 12411669 tonvanhuut@xs4all.nl
Peter v. d. Klugt (2805) 06 23233004 peter.v.d.klugt@hetnet.nl
Cees Leenheer (2801) 0182 524839 ceesleenheer@hetnet.nl
Hans Scholten (2807) 06 30169070 lem.scholten@ kpnmail.nl
Willem Verwoerd (2804) 06 51407974 verwoerd@xs4all.nl
DolfTaekema (2806) 06 18921972 taekema1@caiway.nl
Hans v. d. Vlugt (2807) 0182 524449 hansvandervlugt@tiscali.nl
Wim Westerduin (2804) 06 21988250 adriewesterduin@live.nl
Ook mensen, die in de postcodegebieden 2802 en 2803 wonen, kunnen een
beroep doen op een van de leden van BOG.
Onze belastingservice is gratis. Alleen kan een onkostenvergoeding van
€ 12,-- per adres worden gevraagd.
Kijk voor meer informatie op https://boggouda.nl
Noot van de redactie:
Er zijn twee belastingadviseurs van de SVMH bij. Volgend jaar zal de SVMH
ook genoemd worden bij de samenwerkende ouderenbonden aangezien er
ook twee leden van de SVMH als belastingadviseur meewerken.
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Kerststukjes maken

sieren. Eerst allerlei takje en later
kerstversierinkjes en een glazen potje voor een waxinelichtje. Op het laatst kregen
we nog drie rozen om
het geheel af te maken.
Het was erg gezellig en
het resultaat mocht er
zijn. Mijn rozen hielden
het net tot de kerst uit.
Toen heb ik ze vervangen door drie kerstballen
op een stokje, zo had ik
nog wat langer plezier van mooi
kerststukje.
Else Kossen

Een van de winteractiviteiten was
kerststukjes maken. En dat was deze
keer wel heel bijzonder.
We kregen een groot
schuimplastic rechthoekig
blok met een gat erin. Dat
moesten we bekleden met
stroken geknipte fietsbanden ; eerst de ene kant
de andere kant erdoor
vlechten. Een heel gepietepeuter. Als dat klaar
was, en je was er wel een
uurtje mee bezig, kreeg je in het gat
middenin een bakje en een passend
stuk oasis, en dan kon je gaan ver-

Seniorenwoningen

Wilt u een passende, nieuwe
woning, gebouwd naar uw wensen,
met alle comfort en bovendien
energiezuinig ? Dan is onderstaand
initiatief wellicht iets voor u.

programma van eisen op. De
begeleider regelt de contacten met
de gemeente, de notaris, de
architect, de aannemer, enz. en
onderzoekt samen met de
klankbordgroep op welke wijze het
plan gerealiseerd kan worden.

Ton van Oosterhout en ik hebben
een plan gemaakt om met een groep
gelijkgestemden een aantal
Wij denken aan zogenaamde
woningen te laten bouwen in de wijk grondgebonden woningen, met tuin
Westergouwe in Gouda.
of terras en met woonkamer, keuken, badkamer en slaapkamer op de
Ons initiatief is een zogenaamd
begane grond. Verder denken wij
Begeleid Particulier
aan vloerverwarming, extra grote
Opdrachtgeverschap (BPO). Dit
badkamer, geen drempels, enz.
betekent dat de aspirant-kopers
samen bepalen wat zij willen. De
De BPO groep bepaalt in onderling
BPO groep fungeert als een
overleg wat gezamenlijk wordt
klankbord naar de begeleider en
uitgevoerd en wat de individuele
stelt, onder begeleiding, het
vrijheden zijn, bij voorbeeld de
8

standaardmaten, wel/niet een glazen
pui, daklicht, een extra etage,
dakterras, carport, enz.

woningen komt pas eind 2021
beschikbaar. Kort gezegd: eind mei
2019 moeten we ongeveer weten
hoeveel gegadigden er zijn en eind
2021 moet bekend zijn wie
daadwerkelijk gaat kopen.

In de BPO groep wordt ook
besproken of er gezamenlijke
voorzieningen komen als een tuin,
een hobbyruimte, een warmtepomp, Wij hebben een website gemaakt
parkeerplaats, camerabewaking, enz. met meer informatie, zie
www.bpowestergouwe.nl.
In mei 2019 start het bouwrijp maken van de grond van Westergouwe Nieuwsgierig of zelfs geïnteresseerd?
fase III. Daarom moet er voor die
Geef uw reactie via de website of bij
tijd een plan zijn waaruit blijkt hoe- Jaap van Hooidonk, Palenstein 17,
veel grond en hoeveel huizen wij
2804 GA Gouda,
t.z.t. willen kopen. De grond voor de telefoon 0182-54 69 64.

Teleurstellend

loopt is de dag al voor een belangrijk
deel geslaagd. De reiscommissie vermeldt de vertrektijden bij de reisbeschrijving. De bussen van Eemland
zijn 15 tot 30 minuten eerder bij de
eerste opstapplaats. Hierdoor kunnen we, ondanks het grotere aantal
opstappers daar, keurig op tijd vertrekken. We missen echter regelmatig een deelnemer. Als iemand
zich niet heeft afgemeld en niet op
komt dagen wachten we tot de afgesproken vertrektijd. Dan moeten we
gaan rijden. Het is ook al eens voorgekomen dat mensen naar de opstapplaats Goverwelle zijn gegaan
omdat ze niet meer op tijd bij de
Leckenborg konden zijn. Dat gaf ze
een half uur meer speling. De leden
van de reiscommissie zijn (met echtgenotes) een half uur voor het vertrek aanwezig bij de Leckenborg.

Voor de afsluitende bingo van dit
jaar bieden de organisatoren de
deelnemers een lunch aan op kosten
van de bingo. Om te weten op
hoeveel mensen ze konden rekenen
is gevraagd zich in te schrijven.
Tevens is het verzoek gedaan het
door te geven als men zich had opgegeven en toch verhinderd zou zijn.
Zes personen die zich hadden aangemeld zijn zonder zich af te melden
niet gekomen. Er was teveel ingekocht en te veel klaargemaakt. Een
enorme domper voor de mensen die
zich hebben uitgesloofd om deze
lunch te organiseren.
U merkt het niet, maar de bustochten hebben een strakke planning. Er
wachten mensen bij andere opstapplaatsen. U verwacht dat de horeca de koffie en lunch klaar heeft
staan als u komt. Als alles soepel
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ZORG DAT U RUIM VOOR DE
VERTREKTIJD BIJ DE OPSTAPPLAATS BENT.

bus in, bij de andere opstapplaatsen
zijn er plaatsen waar u bij slecht
weer kan schuilen.
Hoe naar de reiscommissie het ook
vindt als iemand de bus mist, we
kunnen niet wachten. We duperen
de andere deelnemers. En hoe weten
we dat we niet wachten op iemand
die niet komt opdagen?

Bij de Leckenborg kunt u direct de

Willem Verwoerd

Deze zijn dus 45 minuten voor het
vertrek van de bus telefonisch niet
meer bereikbaar. Ons advies is daarom sinds we zijn gestart met het
aanbieden van busreizen:

Opfriscursus rijvaardigheid

van een dagdeel iets voor u.

Senioren moeten zo lang mogelijk
zelfstandig en veilig (auto)mobiel
blijven. De opfriscursus rijvaardigheid is een ontspannen gelegenheid
voor senioren om
hun rijvaardigheid
op peil te houden.
In Gouda wordt de
cursus georganiseerd door de
Projectgroep Verkeersveiligheid Midden-Holland in
samenwerking met SSG (Stichting
Seniorenplatform Gouda), de overkoepelende ouderenorganisatie die
alle Goudse ouderen vertegenwoordigt).

Een cursusdagdeel bevat verschillende onderdelen:
U krijgt een theorieles, waarin u uw
kennis van de verkeersregels kunt bijspijkeren,
vragen kunt stellen over
verkeerssituaties en
kennis kunt nemen van
de nieuwste regels (weet u bijvoorbeeld wat de regels bij milieuzones zijn? wat een dubbele witte
middenstreep met groene kleur betekent?).
Tijdens een praktijkrit krijgt u
deskundig advies over uw verkeerskennis en rijgedrag. Dit vindt plaats
De opfriscursus is een rijvaardigheidstraining speciaal voor senioren in uw eigen auto onder begeleiding
(55 jaar of ouder). Is het al lang gele- van een speciaal opgeleide rijinden dat u uw rijbewijs heeft gehaald? structeur. Tijdens een nabespreking
vertelt de instructeur wat er goed en
Twijfelt u of u voldoende weet van
de laatste verkeersontwikkelingen en minder goed ging.
Uw gezichts-, gehoor- en reac-voorschriften? Of hebt u het idee
tievermogen worden gemeten.
dat uw rijgedrag wel een opfrisser
Deelname aan een de cursus geeft
kan gebruiken? Dan is deze cursus
10

een gevoel van zekerheid, zonder dat
dit consequenties heeft voor het rijbewijs. U krijgt namelijk alleen een
vrijblijvend advies. Daar kunt uzelf
de consequenties uit trekken.

U kunt zich inschrijven voor hetzij
08.30-12.00 uur, hetzij 13.30-17.00
uur. De inschrijving is op volgorde
van binnenkomst tot max. 30 personen per dagdeel.

De cursus wordt gegeven in
Gouda op donderdag 21
maart 2019 in de Prinsenhof, Anna van
Meertenstraat 10, 2804
RS Gouda.
Uiterlijk 1 maart 2019
moet u zich – met vermelding van
uw telefoonnummer - bij voorkeur
via email hebben aangemeld bij de
SSG (veld5903@gmail.com, dhr. Jos
Veldhuis, Beekpoldersingel 9,
2807KW Gouda).

De kosten zijn € 15,00 per persoon (inclusief koffie
of thee), te betalen op bankrekening
NL66INGB0006163376
t.n.v. de Stichting SeniorenplatformGouda.
Bevestiging van de inschrijving
krijgt men binnen een week na 10
maart, indien de deelnamekosten
zijn betaald.

Wist U dat

Er dit jaar 2 verkiezingen zijn.
Gouda een nieuwe Burgemeester
krijgt.
Er nog steeds geen vervanger is voor
Piet.
Het eten in de Prinsenhof lekker en
gezellig is.
De lunch bij de Bingo geslaagd was.

Dat de Buurtstee verhuist naar de
voormalige Bieb in Winkelcentrum
Bloemendaal.
Deze rubriek is Voor en Door leden,
komt U iets leuks tegen en wilt U dat
met ons delen, mail dan naar:
marion.eichhorn@telfort.nl of
bel naar; 0182530823

Dank u wel, bestuur

Namensdevrijwilligers
vandeSVMHwilik
hetBestuurbedankenvoor
devriendelijkeattentie die

wij mochtenontvangentegen
Kerstmis, wij warenallen
blij verrast!DankUWel
Bestuur!
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Uitnodiging: Deksels leuk dagje uit

SVMH-Reizen, in samenwerking met Eemlandreizen, nodigt u uit voor de
eerste dagtocht 2019:
Vrijdag 8 maart 2019
De prijs per persoon bedraagt €46,50 (niet leden SVMH €56,50)
Als u zich aanmeldt voor deze heerlijke dagtocht verzoek ik u de kosten zo
spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 maart 2019, over te maken naar
bankrekening NL60INGB0005221323 ten name van ‘Senioren
Vereniging Midden-Holland Gouda’ onder vermelding van
‘Dagtocht 8 maart 2019’, 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. 10.00 uur: 1 x koffie met gebak bij Restaurant ’t Wapen van Haarzuylen
in HAARZUILENS
Ca. 12.15 uur: Dekselse pannetjes bij Brasserie KriebelZ in TERWOLDE
Ca. 14.30 uur: Entree en rondleiding bij Stichting Streekmuseum in EPE
Deze dagtocht brengt ons, na de koffie met gebak, naar Terwolde waar wij de
lunch met drie verschillende gerechten geserveerd krijgen in een authentiek
pannetje. Deze warme en heerlijke lunch wordt opgediend met zes
bijgerechten! Na de lunch vertrekken we naar Epe waar we een bezoek
brengen aan de Stichting Veluws Streekmuseum. Een rondleiding met uitleg
over de klederdrachten is een onderdeel van dit bezoek. Uiteraard zal er
zoveel als mogelijk toeristisch gereden worden.
Thuiskomst in Gouda bij de opstapplaatsen omstreeks 18.00 uur
Voor vragen over de reis belt u de reisadministratie: 06-30450652
Voor vragen over de betaling belt u met de penningmeester SVMH: 0182532556
LET OP: Aan deze dagtocht kunnen maximaal 60 personen deelnemen
i.v.m. de plaatsen in de bus. Na 60 aanmeldingen (betalingen) worden de
daarna volgende aanmelders op een wachtlijst geplaatst!
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Wandelingen in februari
Nog de beste wensen voor het nieuwe
jaar en een vriendelijke groet.
Wietske van den Brink.

Vrijdag 1 5 februari .
Korte stadswandeling in rustig
tempo van ongeveer een uur.
Verzamelen om 9.50 uur in of bij de
bibliotheek van Gouda.
Vertrek om 10 uur.We
wandelen deze keer van Klein
Amerika langs de
Karnemelksloot en dan min
of meer parallel aan de
Voorwillense weg en door de
nieuwe natuur-speelplaats ‘t
Eiland in Oosterwei naar het
winkelcentrum van Goverwelle. Daar drinken we koffie.
Bus terug naar Gouda om
10 minuten en 40 minuten
over het uur.

Vrijdag 8 februari.

Lange wandeling van
Stolwijkersluis
naar Gouderak.
Afstand 6 à 7
km. Gedeeltelijk
halfverhard.
Verzamelen om
9.55 uur bij de
bushaltes van
Gouda station.
Vertrek om
10.07 uur op
perron A met
bus 497 richting Schoonhoven.
Uitstappen halte Stolwijkersluis.
We lopen langs de Tiendweg en de
Borgmanweg naar Gouderak. Daar
kunnen we koffiedrinken. Om 13.00
uur gaat er een bus terug naar
Gouda.

Voor informatie:
Wietske van den Brink.
Tel. 0182-338339
Email:
wietskevandenbrink@kpnmail.nl

Alleen zijn

We hebben er veel over gehoord de
laatste tijd. En we willen er allemaal
wel wat aan doen! Ook onze vereniging is hier mee bezig. Onze slogan
is tenslotte “Met Elkaar, Voor
Elkaar”.
Mijn vraag is nu, wie heeft er tijd en
zin om 1 maal per week of 1 maal
per veertien dagen of misschien
1 maal per maand een bezoekje te
brengen aan een lid van ons, die daar
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prijs op stelt. Maar als je je vaak alleen voelt, kun je natuurlijk ook zelf
eens iemand op de koffie vragen.
Ook door eens een keer deel te
nemen aan een van onze activiteiten,
kunnen leuke contacten ontstaan.
Heeft U interesse om mee te doen of
hier eerst nog wat meer informatie
over te krijgen kunt U contact opnemen met Carolien Kanters.
Tel. 0182-602660

Uitnodiging Zesdaagse reis: Eifel en Luxemburg

Maandag 13 mei tot en met zaterdag 18 mei 2019
Standplaats: Hotel Koch-Schilt in IRREL
Prijs: Є 550,00 per deelnemer (niet-leden Є 560,00)
Toeslag voor een 1-persoonskamer is Є 62,50 pp. (totaal dan Є 612,50 en Є 622,50
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 gedurende de reis.
Als u zich voor deze aantrekkelijke meerdaagse reis aanmeldt verzoeken wij u de
kosten zo spoedig mogelijk,
maar voor 13 maart 2019, over te maken naar bankrekening

NL60INGB0005221323

ten name van Senioren Vereniging Midden-Holland te Gouda
onder vermelding van MD-reis mei 2019

Verzorging:

Verblijf op basis van halfpension in een 2-persoonskamer met ontbijtbuffet en s
avonds een keuze menu
Op de heenreis koffie met gebak en een koffietafel
Op de terugreis een Kalte Platte en 3-gangen afscheidsdiner
Elke dag een interessante excursie, bezoeken zijn mogelijk naar Clervaux, Luxemburg Stad, Vianden, toer Hunsrück met stop in Idar Oberstein, rondrit Müllertal
(ook wel bekend als Klein-Zwitserland) en stop in Echternach. Excursies: in overleg
met de chauffeur van Eemlandreizen ter plaatse rekening houdend met weersomstandigheden.
Prachtige natuur met vergezichten, liefelijke dalen, grillige rotsformaties en uitgestrekte bossen in de Eifel wisselen elkaar in bonte kleuren af. De lieflijke dorpen met
kleurige vakwerkhuizen liggen in het groen en de dalen verscholen. Wij zijn in het
natuurpark; U kunt hier heerlijk ontspannen en u heeft altijd een prachtig uitzicht.
Centraal in dit park ligt onze vakantieplaats Irrel. U kunt er in het gezellige centrum
leuk winkelen of zich verpozen op een van de vele terrasjes. We logeren in Hotel
Koch-Schilt. Dit gezellige traditierijke Familiehotel beschikt over comfortabele
kamers, alle ingericht met douche, toilet, telefoon en televisie. Er is een lift en het
hotel staat bekend om zijn voortreffelijke keuken.

De deelnemers ontvangen na 13 maart 2019 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).
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Activiteiten in februari 201 9

Ma.... 4.... Handwerken..................... Inl.: tel 0182-513799
Wo.... 6.... Jeu de Boules.................... Wilde Wingerdlaan.................... 13.30 uur
do..... 7.... (Nordic) wandelen.......... Park.pl. Achterwillense bocht...10.00 uur
vr...... 8.... Lange wandeling..............Bushaltes CS Station.................... 9.55 uur
Ma.. 11.... Bingo................................. Buurtstee..................................... 13.30 uur
Wo..13.... Jeu de Boules.................... Wilde Wingerdlaan.................... 13.30 uur
Do.. 14.... (Nordic) wandelen.......... Park.pl. Achterwillense bocht...10.00 uur
Do.. 14.... Themaochtend Mexico... Buurtstee..................................... 10.00 uur
Vr....15.... Korte wandeling...............Bibliotheek Gouda....................... 9,50 uur
Ma.. 18.... Handwerken..................... Inl.: tel 0182-513799
Wo..20.... Jeu de Boules.................... Wilde Wingerdlaan.................... 13.30 uur
Do.. 21.... (Nordic) wandelen.......... Park.pl. Achterwillense bocht...10.00 uur
Wo..27.... Bingo................................. Buurtstee..................................... 13.30 uur
Wo..27.... Jeu de Boules.................... Wilde Wingerdlaan.................... 13.30 uur
Wo..27.... Samen eten ...................... Prinsenhof................................... 17.30 uur
Do.. 28.... (Nordic) wandelen.......... Park.pl. Achterwillense bocht...10.00 uur

Mexico-stad

2e themaochtend in 2019 van de
SVMH op 14 februari, 10.00 tot
11.30 uur in De Buurtstee, Gildenburg. Kosten 3,50 incl. 2 x koffie.
Lezing over Mexico-Stad door
Nellie Markus van Projecten Markus
met een filmpje van ca. vijf minuten.
In een kort tijdsbestek krijgt u een
kleurrijke impresssie van de stad
Mexico. Dan begint de lezing. Aan
de hand van foto's dwalen we door
de wereldstad en door de bijbehorende verhalen leert u stap voor stap

deze boeiende stad kennen. Aan de
orde komen o.a. het huis van Frida
Kahlo en haar kunstwerken, het Palacio Nacional met muurschilderingen van Diego Rivera, het Antropologisch museum, de drijvende tuinen, Plaza Garibaldi waar de
mariachi-muzikanten hun muziek
ten gehore brengen en de Basiliek
van Guadalupe.
Graag tot ziens namens de werkgroep
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Blauwe Reiger

Foto: P.Kossen
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