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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
2

Van de voorzitter

Zoals al bekend, gaat Piet Kossen
stoppen met het
samenstellen van Het
Blad.
Tot op heden is er
nog geen opvolger
voor Piet.
Daarom vraag ik aan alle leden
om eens in hun omgeving b.v. familie, kennissen, buren te informeren of iemand interesse heeft om dit
van Piet over te nemen.
Het is van groot belang, dat wij
gauw iemand hier voor vinden, want

anders zit onze vereniging binnenkort zonder Het Blad en dat is toch
het laatste, wat wij willen. Het is
een heel belangrijk
communicatie middel
binnen onze vereniging.
Degene die het over zou
willen nemen hoeft niet
perse lid te zijn!
Weet U iemand, neem dan contact
op met een van onze bestuursleden.
Hopelijk wordt er gauw iemand
gevonden!
Carolien Kanters.

WIJZIGING REISDATA
MEERDAAGSE REIS NAAR EIFEL EN LUXEMBURG

In het contact tussen
Eemlandreizen en de
eigenaar van Hotel
Koch-Schilt in Irrel
over onze eerste
meerdaagse reis is
gebleken dat er in
het hotel verkeerde
data waren genoteerd
voor ons verblijf.
Dit is heel vervelend
voor Eemlandreizen, de
reiscommissie en de leden die
zich al voor deze reis hebben
aangemeld. In overleg hebben wij
besloten om de begin- en

einddatum voor deze reis te
wijzigen.
De Zesdaagse reis
naar de EIFEL
EN
LUXEMBURG
is nu vastgelegd
van zaterdag 11
mei tot en met
donderdag 16
mei 2019.
De leden die zich
hebben aangemeld voor deze reis
zijn inmiddels geïnformeerd!
Namens de reiscommissie,
Jan Weggemans
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Van de penningmeester

In ons regelement staat: Leden die
zich niet voor 1 december van een
jaar hebben afgemeld worden
geacht hun lidmaatschap
voor het komende jaar te verlengen. Leden die, ook na een
herinnering, hun contributie
voor het lopende jaar niet
hebben betaald worden (in
principe) in de maand april
ontzet uit het lidmaatschap.Bij het opzeggen (en
afzeggen van busreizen) kunnen we niet uitgaan van mededelin-

gen van derden. Hoe goed bedoeld,
regelmatig komt het voor dat we niet
juist worden genïformeerd. Het
feit dat u dit exemplaar van Het
Blad heeft ontvangen betekend
dat u volgens onze gegevens lid
bent.Veel mensen hebben hun
contributie voor 2019 al betaald. Dank daarvoor! Een klein
deel moet nog betalen. Mocht u
nog niet hebben betaald, u bespaart mij het nodige werk door
op korte termijn te betalen.
Willem Verwoerd (penningmeester).

Zuidrandflat

In de Zuidrandflat woont Mevrouw
Jager, een van onze bezorgers van
Het Blad. Helaas kan zij de tocht
naar mijn huisadres niet meer maken, wegens gezondheidsklachten en
DUS zoek ik een ander iemand, die
de Zuidrandflat voor zijn of haar
rekening wil nemen. Het gaat om
plm. 12 adressen in de Zuidrandflat
van welke de brievenbussen allen op
de BEGANE GROND zijn geplaatst,
dus dat moet eenvoudig zijn, plus
een adres in de Christiaan de
Wetstraat, die er vlak bij is.
Zelf heb ik al een wijk in Gouda
Noord van 15 adressen en ik kan het
er niet bij hebben.
Ik zorg ook voor de druk, samenstelling, nieten, vouwen, pakketten
voor de bezorgers klaar maken van
Het Blad, de externe adressen zoals

buurthuizen, artsen, politieke partijen en gemeente, buitenleden in
Waddinxveen, Reeuwijk, Moordrecht, Nieuwerkerk, Krimpen en
Schoonhoven via de post te voorzien
van exemplaren van Het Blad, alsmede thuisblijven voor de bezorgers
die hun pakketjes komen afhalen,
dus ik heb het al druk genoeg! Overigens, bij dat nieten en vouwen en
pakketjes klaarmaken helpt Marja
Verwoerd mij elke maand al, dat wil
ik wel even melden!
Als iemand zich wil aanmelden dan
kan dat, bij mij:
Olga Kanters, Marga Klompestraat
78, 2805 CX in Gouda. Telefoonnummer 0182 559119.
Ik wacht met spanning af!
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De btw-verhoging

Begin januari werd er namens de
regering groots gemeld dat de btwverhoging in de maand december tot
zeer beperkte prijsstijgingen had geleid. Alleen de middenstand wist op
voorhand al dat in deze maand
kritisch naar hun prijzen zou worden gekeken. Wij hebben gekeken
naar de periode vanaf september
2018. In die periode zijn we geconfronteerd met een ware prijsexplosie.
Dat niet alleen voor producten die
van 6 naar 9% btw zijn gegaan. Er is
dankbaar gebruikgemaakt va het feit
dat u en ik niet weten in welke btwcategorie een product valt.
Wat is ons opgevallen? De meeste
producten in de lagere prijsklasse
zijn standaard 10 cent duurder geworden. Wat 89 cent was kost nu 99
cent, wat 99 cent kostte heeft nu een
prijskaartje van 109 cent. Maar ook
veel producten zijn explosief in prijs
verhoogd. De lekkerbekjes die we
wel eens kopen zijn op 1 januari van
8,49 per kilo naar 11,49 per kilo ge-

gaan. De ossenworst van 1,59 naar
1,89. Mijn vrouw organiseert de bingo. Zij koopt, met tussenpozen,
dezelfde prijzen in. Bij veel producten ligt de prijsstijging duidelijk
boven de 10%. En dan de truc om in
2019 producten in de aanbieding te
doen tegen de prijs die het voor 2019
had. Dan valt het niet op als, na afloop van de aanbieding, het product
duurder is dan in 2018.
Al met al heeft de regering door de
btw-verhoging de kosten voor
levensonderhoud aanzienlijk verhoogd. Mocht u uw boodschappen
niet contant afrekenen, houd er
rekening mee dat dezelfde boodschappen u in 2019 beduidend meer
kosten dan in 2018. Voor ons een
reden te meer om onze dagelijkse
boodschappen nooit via PIN te betalen! Afrekenen met contant geld
maakt direct zichtbaar als we meer
dan ons weekbudget hebben uitgegeven.
Willem Verwoerd

Samen Eten

Woensdag 27 Maart gaan we weer
eten in de Prinsenhof.
Het Menu is:
Huzarensalade, stokbrood en
kruidenboter.
Paprika Hendl,(Oostenrijkse romige
kip Goulash).
Tiroler rauwkost.
Gekookte krieltjes met tuinkruiden.
Vruchtenyoghurt.

Opgeven voor 19 Maart.
Dit kan via de mail:
svmh-bestuur@hotmail.com
of telefonisch 0182-602660.
Heeft U een dieet of bent U vegetarisch laat het mij even weten.
Bij de Prinsenhof kan alleen met de
pin betaald worden.
Carolien Kanters.
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Kan u het nog volgen?

Met vakantie wordt ik overspoeld
met allerlei politieke standpunten. Ze
zijn voor mij niet met elkaar te
rijmen. Maar ik hoor niemand in de
politiek die daar aandacht aan
besteedt.
Iedereen maakt zich zorgen over een
mogelijke klimaat verandering. Nu
weet ik van school dat we op een
gegeven moment een ijstijd hebben
gehad. En naderhand is een groot
deel van het ijs weer verdwenen.
Daar kan geen mens als schuldige
voor worden aangewezen. Niet dat
we als mensen niet zorgvuldig(er)
om moeten gaan met milieu zaken.
Maar we hebben het ook maar

Vrijdag 8 maart.

gedeeltelijk in de hand. De politiek
wil minder CO-2 uitstoot in
Nederland. Globaal berekend
produceren we per 100.000 inwoners
in Nederland ruim een half % CO-2.
We leven, eten, recreëren, werken.
Hoe humaan het ook mag zijn, het
opnemen van vluchtelingen betekent
een verhoging van de CO-2 uitstoot
in Nederland. En we hebben in
Nederland de laatste jaren nogal wat
mensen er bij gekregen. Ik heb
nergens informatie kunnen vinden
hoe de politiek omgaat met deze
strijdige zaken.
Willem Verwoerd

Wandelingen in maart.
Vrijdag 1 5 maart.

Lange wandeling
van Hekendorp
Veer langs de
Hollandse IJssel
naar Oudewater.
Afstand ongeveer 6
km. Asfalt of
halfverhard pad.
Terug met de bus
naar Gouda station.
Verzamelen om
9.20 uur bij de
bushaltes van station Gouda.
Vertrek om 9.31 uur van perron E
richting Utrecht. Uitstappen halte
Hekendorp Veer.

Korte wandeling in rustig tempo van
ongeveer een uur. We lopen van
Goverwelle via de Goverwelledijk of
door het Baden Powell plantsoen
terug naar de binnenstad van Gouda.
Verzamelen om 9.20 uur bij de
bushaltes van station Gouda.
Vertrek om 9.31 uur van perron E
richting Utrecht. Uitstappen halte
Neerbos.
Voor informatie :
Wietske van den Brink.
Tel.0182-338339
Email:
wietskevandenbrink@kpnmail.nl
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Thema-ochtend: De verkiezingen

Op 14 maart gaan we in de Buurtstee
in discussie over de komende drie
verkiezingen: waterschappen,
provinciale staten en Europees
Parlement, tegen de achtergrond van
onze eerdere gesprekken over
politiek en democratie. De
waterschappen hebben een lange
geschiedenis en zijn nauw verweven
met de Hollandse identiteit. Het is
een vorm van niet-gepolitiseerde,
functionele democratie, die echter in
onze tijd een enorme verandering,
schaalvergroting en politisering
doormaakt. De provincie is onze
oude bestuurslaag, die weinig
assertief optreedt, maar toch een
zeer belangrijke rol speelt in het
beleid en bestuur rond het gebruik
van de ruimte. De EP-verkiezingen
zijn betrekkelijk nieuw, en roepen bij
de kiezer weinig enthousiasme op -

dat zou beter kunnen.
Bij alle drie gaan we in op de
organisatie, bevoegdheden en de
verkiezingen, waarbij de vraag ook
is, wat we hiervan mogen
verwachten. Wat zijn de sterke en
zwakke kanten van deze
instellingen? Hoe democratisch zijn
zij?
Wat we zeker kunnen verwachten is
een nationalisering van alle drie: ze
zullen worden 'omgerekend' naar de
nationale Haagse verhoudingen, die
in de media en de discussie nu
eenmaal domineren. Bij de
Provinciale Staten, die de Eerste
Kamer kiezen, speelt dat het
duidelijkst.
Volop stof voor een volle gespreksochtend.
E.Bruining

Aanvulling Huishoudelijk Reglement

omdat ze op de dag van de reis ziek
was. De melding kwam na de peildatum. Dus conform de afspraken
met Eemland moeten we wel betalen
voor deze persoon. We beschikken
niet meer over dat geld.
We willen duidelijk en open communiceren. De reiscommissie heeft
alle afspraken die in het blad zijn gepubliceerd samengevat in artikel
voor het huishoudelijk reglement.

Met elkaar hebben we de nodige afspraken gemaakt over de reizen. Die
gaat onder andere over hoe we reizen
organiseren, hoe u in kan schrijven
en wanneer u wel of niet uw betaalde
reissom terug krijgt. Al die afspraken
zijn in het Blad gepubliceerd.
De reiscommissie wordt echter met
enige regelmaat geconfronteerd met
mensen die vinden dat zij, afwijkend
van de gemaakte afspraken, moeten
worden behandeld. Als voorbeeld:
iemand wil de betaalde reissom terug

Willem Verwoerd
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Uitnodiging:
Per stoomtram door West-Friesland en bezoek aan kaas- en
klompenboerderij De Simonehoeve
SVMH-Reizen, in samenwerking met Eemlandreizen, nodigt u uit
voor de tweede dagtocht 2019:

Dinsdag 9 april 2019
De prijs per persoon bedraagt euro 48,50
(niet leden SVMH euro 58,50)

Als u zich aanmeldt voor deze avontuurlijke dagtocht verzoek ik u de
kosten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 2 april 2019, over te maken
naar bankrekening NL60INGB0005221323 ten name van ‘Senioren
Vereniging Midden-Holland Gouda’ onder vermelding van
‘Dagtocht 9 april 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
8.15 uur, vanaf de Lekkenburg Gouda, Leckenborchflat
8.30 uur, vanaf Station Goverwelle
8.45 uur, vanaf Voorzijde NS Station Gouda, nabij de bloemenstal
tegenover het busstation
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Programma voor deze Dagtocht:

Ca. 10.15 uur: 1x koffie met gebak bij Museum Stoomtram Hoorn in
HOORN
Ca. 10.40 uur: vertrek enkele reis met de stoomtram van Hoorn naar
Medemblik
Ca. 12.45 uur: koffietafel met soep bij Restaurant De Egelantier in
WIJDENES
Ca. 14.30 uur: bezoek aan de Simonehoeve (kaas- en
klompenboerderij) in KATWOUDE
Wij gaan een spannende tijdreis, in echte houten rijtuigen getrokken
door ‘Bello’ ofeen van de andere glimmend gepoetste en met echte
kolengestookte stoomlocomotieven, maken van Hoorn naar Medemblik.
Deze 20 kilometer rijden we door het prachtige West-Friese landschap.
Na de lunch in Wijdenes vertrekken we naar de kaas- en
klompenboerderij (met leuke winkel) Simonehoeve waar we kunnen
rondsnuffelen en/ofeen consumptie kunnen gebruiken. Zoals altijd
wordt er zoveel mogelijk toeristisch gereden.

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:
0182-532556
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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Activiteiten in maart
Ma.... 4... Handwerken.......................... Inl.: tel. 0182-513799
Wo....6... Jeu de Boules..........................Wilde Wingerdlaan................ 13.30 uur
Do.... 7... (Nordic) wandelen................ Parkpl. Achterwillense bocht 10.00 uur
Vr..... 8... Lange wandeling; Hollandse IJssel Bushaltes NS station... 9.20 uur
Vr..... 8... Dagtocht "Dekselse pannetjes" Terwolde
Ma.. 11... Bingo.......................................Buurtstee.................................. 13.30 uur
Wo..13... Jeu de Boules..........................Wilde Wingerdlaan................ 13.30 uur
Do.. 14... (Nordic) wandelen................ Parkpl. Achterwillense bocht 10.00 uur
Do.. 14... Thema-ochtend VerkiezingenBuurtstee............................... 10.00 uur
Vr... 15... Korte wandel. Baden Powel plants. Goverw. bush. per. E.... 9.20 uur
Ma.. 18... Handwerken.......................... Inl.: tel. 0182-513799
Wo..20... Jeu de Boules..........................Wilde Wingerdlaan................ 13.30 uur
Do.. 21... (Nordic) wandelen................ Parkpl. Achterwillense bocht 10.00 uur
Wo..27... Bingo.......................................Buurtstee.................................. 13.30 uur
Wo..27... Koffie-ochtend.......................Kinderboerderij...................... 10.30 uur
Wo..27... Jeu de Boules..........................Wilde Wingerdlaan................ 13.30 uur
Wo..27... Samen eten............................. Prinsenhof............................... 17.30 uur
Do.. 28... (Nordic) wandelen................ Parkpl. Achterwillense bocht 10.00 uur

Fietsen op vrijdag

Vrijdag 5 april start het fietsen op de
vrijdagen weer. Maar, de weersvoorspellingen voor maart lijken goed om
dan al te gaan fietsen.
Dus ga eventueel in maart even kij-

ken bij Excelsior, op de vrijdag om
9.30 uur.
Ik wens jullie allen een fijn fietsjaar
en graag tot dan.
Joke Lammers

Wist U dat

Carolien naar Singapore is geweest;
Er een Jaarvergadering is in Mei;
De Buurtstee pas in 2020 gaat
verhuizen;
De waarnemend burgemeester van
Gouda een vrouw is;
Dirk niet meer de chauffeur is bij de
reizen;

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
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Reisinformatie februari 201 9

De uitnodiging voor deze dagtocht
vindt u in dit nummer van Het Blad.
En van 13 mei tot en met 18 mei
hebben we onze eerste meerdaagse
reis naar Irrel in de Eifel in Duitsland. We verblijven daar in het
gezellige familiehotel Hotel KochSchilt en maken van daaruit weer
leuke en interessante uitstapjes. U kunt zich nog aanmelden tot 13 maart. Na deze
datum kunt u informeren bij
de reiscommissie informeren
of er nog plaats is voor deze
reis.
Lees de uitnodigingen in Het
Blad nauwkeurig! Afhankelijk
van het reisdoel wijzigt de volgorde
van de opstapplaatsen en dus ook de
vertrektijd van de opstapplaats.
Namens de reiscommissie,
Jan Weggemans

Het is eind februari, we hebben ijs
en sneeuw gehad en nu komt de
lente in zicht. Kortom, het wordt
weer tijd om te gaan reizen!
Vrijdag 8 maart gaan we een Deksels
Dagje Uit, de uitnodiging voor deze
dagtocht heeft al in Het Blad gestaan
en de aanmeldingen komen nog
steeds binnen. U kunt zich
nog voor deze dagtocht opgeven tot 2 maart. Na deze
datum kunt u nog informeren of er nog plaats is in de
bus bij de reiscommissie.
Dinsdag 9 april maken we
een dagtocht naar Hoorn.
Wij reizen op deze dagtocht
met de historische stoomtram van
Hoorn naar Medemblik. Na de
lunch bezoeken we de kaas- en
klompenboerderij Simonehoeve in
Katwoude.

Koffieochtend
Woensdag 27 maart is er weer en
koffieochtend van 10.30 tot 12.00
uur. Deze keer hebben we
de Kinderboerderij,
Bloemendaalseweg 34a
uitgekozen. Geen
onbekende plek voor ons.
De balken in De Deel
worden nu opgeknapt en
die kunnen we dan weer in volle glorie bewonderen.
Bij de koffie is ook wat lekkers te
koop en na afloop is er de mogelijk11

heid om een pannenkoek bestellen
als lunch.
Iedereen is welkom
zonder aanmelding
maar vergeet niet te
betalen na afloop! Dat
loopt nog wel eens
verkeerd en dan moet
de SVMH de kosten
betalen!
Tot ziens,
Lili Koot (0182-373162) en
Ina Appers (0182-527928)

Foto: P. Kossen

Goudse Hout
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