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De vereniging
De SVMH (Senioren
Vereniging Midden-Holland) heeft geen politieke
of levensbeschouwelijke
binding en is bedoeld
voor senioren van 50 jaar
en ouder.
De SVMH richt zich
op Gouda en omstreken
en staat open voor provinciale en landelijke
contacten.
De SVMH stelt zich
ten doel de belangen van
senioren te begartigen.
De SVMH wil contacten onderhouden met
andere ouderenorganisaties.
Voor de leden zullen
activiteiten worden geörganiseerd om senioren
met elkaar in contact te
brengen, actief te laten
blijven en zich te ontplooien.
Activiteiten kunnen zijn:
reizen, fietsen, wandelen,
jeu de boules, klaverjassen, bingo, museumbezoek, handwerken, samen
eten, leesgroep, kortom
allses wat mogelijk is en
waar de leden om vragen.
Het bestuur van de
SVMH geeftaan de leden
het contactblad „Het
Blad” uit.
Contributie:
16,50 euro per persoon
per jaar of 28,50 euro per
jaar voor een (echt)paar.
Opgeven
Bij de ledenadministratie
SVMH,
Landluststraat 92
2804 KT Gouda
T: 0182-532556
E: verwoerd@xs4all.nl

Bestuur

Voorzitter

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

Aspirant Bestuurslid

Dhr. F. de Ruiter
Ronsseweg 455
2803 ZG Gouda
T: 06-41 1 92741
E: fransderuiter050@gmail.com
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@simpc.nl
Mevr. E.W. Straver
R.C.B. v. d. Brinkstraat 11
2802 TS Gouda
T: 0182-580805
Reiscommissie

Bestuurslid

Dhr. Verwoerd
Landluststraat 92
2804 KT Gouda
I: 0182-532556
E: verwoerd@xs4all.nl

Bezorging Het Blad

Dhr. J. Weggemans
Groenhovenweg 215
2803 DE Gouda
M: 06-30450652
T: 0182-570662
E: j.weggemans3@kpnplanet.nl

Mevr. H. de Mooy
C. Huygensstraat 93
2802 LV Gouda
T: 06-25583666
E: helmademooy@hotmail.com
Mevr. O. Kanters
Marga Klompestraat 78
2805 CX Gouda
T: 0182-559119
E: olga.kanters@gmail.com
Girorekening

NL60INGB0005221323
ten name van:
Senioren Verenoging
Midden-Holland te Gouda
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Kopij voor Het Blad

Dhr. P. Kossen
van Beverninghlaan 32
2801 AG Gouda
T: 0182-513799
E: het_blad@hetnet.nl
Website

www.svmh-gouda.nl

Van de voorzitter

De gemeente Gouda heeft besloten
om te starten met het „AutoMaatje”.
Vrijwilligers vervoeren
met hun eigen auto
plaatsgenoten.
Per gereden kilometer
krijgt de vrijwilliger
een vergoeding, die de reiziger
aan de vrijwilliger betaald. Het doel
is, dat mensen meer buiten de deur
komen, eenzaamheid wordt voorkomen en het onderling klaar staan
voor elkaar wordt vergroot.
Het project wordt ondergebracht bij

VervoersPunt Gouda, wat bestaat uit
vrijwilligers en dat geen winstoogmerk heeft. Uitgangspunt is goed,
betaalbaar en
vriendelijk vervoer
van deur tot deur en
op tijdsafspraak.
De start is waarschijnlijk Mei/Juni.
Voor meer informatie kunt U een
mail sturen naar contact@vervoerspuntgouda.nl
of bellen naar 06-51433031.
Carolien Kanters.

Wandelingen in mei

Vrijdag 17 mei.
Korte wandeling in een rustig tempo van ongeveer een uur. In januari
lukte het niet om langs het nieuwe
Struinpad langs de IJssel te lopen
omdat het glad kon zijn. Nu doen
we opnieuw een poging in de
hoop dat ook de nieuwe wilde begroeiing langs de kant zich laat
zien . We komen bij de Veerstal
uit en lopen dan via de binnenstad
terug naar ons uitgangspunt.
Verzamelen op 9.50 uur in of bij de
bibliotheek van Gouda.
Vertrek om 10 uur.
Voor informatie:
Wietske van den Brink.
Tel. 0182-338339
Email:
wietskevandenbrink@kpnmail.nl

Vrijdag 10 mei.
Lange wandeling van
Stolwijk langs de Bovenkerkseweg en de Bergvlietsekade naar restaurant de Vlist aan de de
Franse kade in Vlist.
Afstand circa 7 km.
Gedeeltelijk half verhard pad.
Verzamelen : om 9.40 uur bij de
bushaltes bij het station van Gouda.
Vertrek : om 9.52 uur op perron A
met bus 497 richting Schoonhoven.
Uitstappen halte Pompstation. Na
ons bezoek aan het restaurant kunnen we daar met bus 106 terug naar
Gouda of we lopen langs de Vlist
naar Haastrecht (5 km.) en nemen
daar de bus terug.
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Koffieochtend

Woensdag 22 mei van 10.30 tot ongeveer 12.00 uur is er weer een
koffieochtend.
We gaan naar ‘La Place’ op
de markt. Hopelijk is het
mooi weer en kunnen we
op het grote terras tegenover het oude stadhuis zitten. Indien het te koel
is om buiten te zitten kunnen we
elkaar vooraan in de zaak treffen.
Meestal is het er op woensdagoch-

tend rustig en kunnen we bij elkaar
zitten. Zoals misschien niet iedereen weet is het de bedoeling dat je zelf je consumpties
haalt en meteen betaalt. Er is
dus geen bediening!
Iedereen is zonder aanmelden van
harte welkom!
Tot ziens!
Ina Appers (0182-527928)
en Lili Koot (0182-373162)

Groen is Gezond

Dit is de laatste themaochtend van
seizoen 2018-2019 die we houden op
donderdag 9 mei van 10.00-11.30
uur in de Buurtstee. Entree 3,50 euro
incl.2 koffie/thee.Voor de liefhebbers
eindigen we met een gratis lunch.
Julia van Baerle zal een presentatie
houden over het belang vande natuur.
Groen is de kleur van rust en
vertrouwen! Groen staat
symbool voor natuur en gezondheid, beide een kostbaar
goed. Nauw gerelateerd ook,
zoals blijkt uit wetenschappelijk onderzoek over
welzijn en natuurbeleving. Een
significante uitkomst: patiënten genezen sneller met zicht op levend
groen. Zelfs een natuurposter heeft
effect!
Groen is gezond. Dat geldt voor iedereen. Een stedelijke omgeving
blijft leefbaar door voldoende ´groe-

ne longen´. Planten vangen fijn stof
af, dempen wind en hitte en produceren zuurstof. Elke buitenruimte
kan bijdragen. Daarom is "tegel er
uit, plant erin" zo actueel. Wie een
balkon heeft kan dat inrichten op
seizoensbeleving! Voor het binnenklimaat is weinig aandacht,
maar woon- en werkruimten
met droge lucht, veel CO2 en
verontreiniging (fijn stof,
schadelijke gassen) doen een
mens geen goed.Ook hier
ligt wetenschappelijk bewijs
voor een gunstig effect van
vooral bladplan-ten. Sterke,
effectieve groene kamerplanten op
www.airsopure.ctrl/ (assortimentsoverzicht).
De presentatie gaat over tuinplanten
in alle seizoenen: bomen, heesters,
vaste planten, bollen/knollen,
zaaigoed en keukenkruiden.
Tot ziens namens de werkgroep.
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Jaarvergadering 201 9
Uitnodiging

Dinsdag 28 mei a.s. is onze jaarvergadering in de Irishof.

Wij nodigen U uit deze bij te wonen onder het genot
van een hapje en een drankje.
Wij zitten in de grote zaal op de eerste verdieping.
Verderop in de gang zijn 2 grote liften.

Aanvang vergadering 1 4.00 u, zaal gaat open om 1 3.30 u.

Wij zien er naar uit om U te mogen begroeten op 28 mei.
Marion Eichhorn

OPENING
1

Agenda
Vast te stellen agenda
2 Post en Mededelingen
3 Notulen vorige vergadering
4 Jaarverslag 201 8
5 Kascontrole
6 Financieel verslag 201 8
7 Verkiezing
7,1 Op voordracht Bestuurs kandidaat Frans de Ruiter
7.2 Kas controle commissie
8 Wijziging Huishoudelijk reglement
9 Rondvraag
1 0 Afscheid Piet Kossen + Sluiting
PAUZE
Presentatie activiteiten leiders

N.B. Er zijn geen stukken ter vergadering aanwezig. Deze staan in het
blad of kunnen worden afgehaald (na afspraak) bij het secretariaat.
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Notulen jaarvergadering 22 mei 201 8

Aanvang 14:00 uur in de Irishof te Gouda. ca 70 leden.
Opening
Jaarverslag 201 7
Carolien Kanters opent de vergadeDit is, onder dankzegging aan de
ring. Zij vraag de vergadering om
opsteller, ongewijzigd vastgesteld.
één minuut stilte om de leden te herdenken die ons na de laatste jaarver- Verslag kascontrole commissie
gadering zijn ontvallen. Zij geeft een Op 12 februari heeft de commissie
korte terugblik over de laatste 10
de boeken en bescheiden van de
jaar. Van het oorspronkelijke bestuur penningmeester gecontroleerd.
is alleen Willem Verwoerd nog over. Deze zijn in orde bevonden. Zij
We hebben een gezonde, bloeiende
spreken hun waardering uit voor de
vereniging.
heldere en overzichtelijke boekhouding. Zij stellen voor de penningMededelingen
meester te dechargeren voor het geOp de agenda heeft het bestuur als
voerde beleid, waar de vergadering
punt 8a opgevoerd: wijziging HH
mee instemt.
reglement om te voldoen aan de
privacy wet zoals met in gang van 25 Financiële verslagen over 201 7
mei is vereist. Tevens hebben we een en begrotingen 201 7 en 201 8
derde kandidaat bestuurslid, Marion De vergadering besluit het saldo van
Eichhorn.
het boekjaar 2017 toe te voegen aan
Willem Verwoerd vraagt de activide algemene reserve. Gezien het poteiten leiders alle informatie zowel
sitieve resultaat heeft het bestuur in
naar Piet Kossen als hem te sturen.
2017 500 Euro meer toegevoegd aan
Naar Piet vanwege plaatsing in Het
de reserve (spaarpot) voor de vieBlad, naar hem vanwege plaatsing
ring van ons tweede lustrum. In
op de website. Tevens vraagt hij of er 2018 valt de reservering voor het jumensen zijn die Piet kunnen onder- bileum (groot 1000 euro) vrij. Dit
steunen bij het maken van Het Blad. wordt gebruikt voor de extra kosten
Else Kossen wijst op een tentoondie het bestuur maakt voor de feesstelling miniaturen in het Catharijne telijkheden rond het jubileum. Opconvent in Utrecht.
gemerkt wordt dat de kosten van de
reizen in twee jaar tijd van 1800 euro nagenoeg op 0 zijn gekomen. Een
Notulen vorige ledencompliment voor de organisatie van
vergadering
Deze zijn, onder dankzegging aan de de reizen. In 2018 hebben we, met
een vertraging van meer dan een
opsteller, ongewijzigd vastgesteld.
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half jaar, nog een nota van Zorgpartners ontvangen over 2017. Het blijkt
dat de in 2017 ontvangen nota over
een deel van de kosten van de vergadering uit 2017 ging. Deze uitgave is
niet in de begroting 2018 opgenomen.

acclamatie gekozen als lid van de
kascontrole commissie.
Wijziging HH reglement

Willem Verwoerd geeft een uitleg
over de inhoud van het voorstel en
waarom het nodig was dit in het HH
reglement op te nemen. Effectief verBestuursverkiezing
andert er niets voor onze vereniging.
De heer Weggemans de dames de
De geschetste handelswijze wordt al
Mooy en Eichhorn zijn bij acclamatie sedert de oprichting gevolgd.
als bestuurslid gekozen.
Sluiting

Verkiezing leden kascontrole

Niets meer aan de orde zijnde sluit
De dames Van Wierst (voor één jaar) de voorzitter de vergadering.
en Wieman (voor twee jaar) zijn bij
Willem Verwoerd

Afscheid Dirk Kortekaas

Zoals de meesten van jullie weten, is
Dirk Kortekaas jarenlang, naar volle
tevredenheid, onze vaste chauffeur
bij de reizen geweest. Dirk is nu met
pensioen en gestopt met werken.

Dus zien wij hem niet meer op de
bus en willen wij tijdens de jaarvergadering afscheid nemen van hem
en zijn vrouw, die vaak mee ging.
Carolien Kanters.

Glasvezelkabel

In Gouda krijgen we glasvezelkabel.
Delta/CAIW gaat dit aanleggen.
Bergen voordelen. U kan films veel
sneller downloaden. Alleen ik heb
het nog nooit gedaan. Spelletjes op
internet gaan sneller. Ik stuur alleen
af en toe een mailtje. En die paar
tienden seconden dat het nu langer
duurt wacht ik wel. Internet is veel
sneller. Ik heb nooit problemen gehad omdat internet traag was. Ik heb
pas een nieuwe PC. Deze is op de
gewone kabel, merkbaar, al vele
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malen sneller dan de oude.
Deze bedrijven die u momenteel
benaderen voor een abonnement op
internet via hun glasvezelkabel
hebben maar één belang, geld. Als
alle Gouwenaars hierop over zouden
stappen levert hun dat iedere maand
pakweg 15 miljoen euro op. Een
leuk commercieel vooruitzicht. Op
dit moment betaal ik voor de internetaansluiting nog geen 200 euro
per jaar. Ga ik over op glasvezelkabel
dan wordt dat waarschijnlijk tussen

de 600 en 700 euro per jaar. Hierbij
heb ik geen rekening gehouden met
de goedkope tarieven die men voor
de eerste maanden aanbiedt.
Zij zijn dan echter niet de enige die
een glasvezelnetwerk in Gouda
hebben. Rekam Glasdraad al enige
tijd bezig een “open” glaskabelnetwerk in Gouda en de regio aan te
leggen. Daar kunnen alle leveranciers
van internet, telefoon, en andere
elektronische diensten gebruik van
maken. Inmiddels hebben al bijna
10.000 woningen in Gouda de
mogelijkheid internet via een glasve-

zel aansluiting te krijgen. De aansluiting kost u niets. Mogelijk gaan
de kosten van internet wel iets omhoog. Daar ben ik nog niet achter.
Maar in uw maandelijkse bijdrage
hoeft u de aanleg van een glasvezel
netwerk niet te betalen.
Daarnaast vraag ik me af hoe mensen die zich betrokken voelen bij het
milieu er over denken een tweede
glasvezelnetwerk in Gouda aan te
leggen. Het levert voor de Gouwenaars niets op wat we ook al hebben
of op korte termijn zullen krijgen.
Willem Verwoerd

De Goudse stoomtrams

Gouda is vele jaren geleden het beginpunt geweest van een drietal
stoomtrams. Er was een lijn naar
Bodegraven. In 1882 reed zevenmaal
per dag een stoomtram tussen Gouda en Bodegraven. Alleen de lijn is
nooit winstgevend geworden. Na
verloop van tijd is de stoomlocomotief vervangen door paarden. Maar
ook na die ingreep was de lijn
weinig winstgevend. In 1917 is de
lijn dan ook opgeheven.
In 1884 is de stoomtram van Gouda
naar Haastrecht en Oudewater in
dienst genomen. Deze maakte vanaf
het station eerst een rondje door
Gouda. De lijn had zulke krappe
bochten dat er regelmatig ongelukken gebeurden. Toen er zelfs
slachtoffers vielen heeft de gemeente
de vergunning ingetrokken. Een nobele daad voor de aandeelouders. De
lijn heeft nooit winst opgeleverd. We

spreken hier over 1907.
In 1903 is begonnen met de aanleg
van een stoomtram naar Schoonhoven. De werkzaamheden zijn al snel
gestaakt. Op het drassige veen zakte
het zand zo ongeveer net zo snel weg
als het werd aangebracht. In 1910
hebben de Staatsspoorwegen de aanleg van de spoorlijn ter hand genomen. Zij hadden ervaring met de
aanleg van spoorlijnen in het veen.
De lijn naar Utrecht ligt door net
zulke drassige grond en zakt niet. In
1914 reed de eerste trein. Dat de
zaak toen goed is aangebracht mag
blijken uit het feit dat de weg van
Gouda naar Schoonhoven nagenoeg
geheel op de oude spoorbaan ligt. Ik
heb het nog niet meegemaakt dat de
weg zo was verzakt dat deze moest
worden opgehoogd. In de tweede
wereldoorlog hebben de Duitsers de
lijn opgebroken en het materiaal
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naar Duitsland afgevoerd. Na de
tweede wereldoorlog was er een grote schaarste aan materiaal en
materieel voor de spoorwegen.

Gezien de slechte winstverwachtingen is uiteindelijk deze lijn niet meer
aangelegd.
Willem Verwoerd

Reisinformatie mei

dom) en komen op donderdag
16 mei weer terug naar Gouda. Deze
reis kan doorgaan omdat er 23 deelnemers zijn aangemeld en waarschijnlijk zullen er ook
een aantal deelnemers
van een seniorenvereniging uit Zeist met
ons meereizen en samen hebben we
dan voldoende deelnemers voor
deze meerdaagse reis. Als u alsnog
belangstelling voor deze reis heeft
kunt u altijd bij de reiscommissie
vragen of er nog kamers in het hotel
in Irrel beschikbaar zijn.
Namens de reiscommissie,
Jan Weggemans

In deze uitgave van Het Blad vindt u
de uitnodiging voor de derde dagtocht van dit jaar naar de Maasvlakte 2 en FutureLand. Zoals al eerder
gemeld belooft dit een boeiende en leerzame tocht te
worden naar een stukje
Nederland waar wij heel trots
op mogen zijn en wat van groot economisch belang is voor ons allen.
De meerdaagse reis naar Irrel in
Duitsland gaat gelukkig definitief
door! We vertrekken op zaterdag
11 mei (en natuurlijk niet op zaterdag 13 mei zoals ik per ongeluk in
de vertrekbrief aan de deelnemers
had geschreven, ik was een beetje

Het bestuur voorbereidingen
treft voor de Jaarvergadering.
Er een bloedbank is geopend
aan de Harderwijkweg.
Er bij de kinderboerderij
nieuw leven rond dartelt.
Er Goudse kunst drijft op het
water in de Keukenhof.
Er bij Diergaarde Blijdorp

Wist u dat

?
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een baby girafje is geboren.
De Goudse Post in
2020 – 20 jaar bestaat.
Maart de natste maand ooit is.
Gouda is uitgeroepen tot
vriendelijkste bij-gemeente.
Komt U iets leuks tegen wat U
met ons wil delen, mail naar:
marion.eichorn@telfort.nl

Uitnodiging: Bezoek Maasvlakte 2 en FutureLand

SVMH-Reizen, in samenwerking met Eemlandreizen, nodigt u uit voor de derde dagtocht 2019:

Dinsdag 1 1 juni 201 9

De prijs per persoon bedraagt €59,50 (niet leden SVMH €69,50)
Als u zich aanmeldt voor deze leerzame en boeiende dagtocht verzoek ik u
de kosten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 4 juni 2019, over te maken
naar bankrekening NL60INGB0005221323 ten name van ‘Senioren
Vereniging Midden-Holland Gouda’ onder vermelding van ‘Dagtocht
11 juni 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 want wij moeten ons
aan de vertrektijden houden in verband met wachtenden bij de
opstapplaatsen en de afspraken met restaurants etc..

Vertrek: 8.30 uur, vanaf de Lekkenburg Gouda, Leckenborchflat
Vertrek: 8.45 uur, vanaf Voorzijde NS Station Gouda, nabij de
bloemenstal

Vertrek: 9.00 uur, vanaf Station Goverwelle
Programma voor deze Dagtocht:
Ca. 10.00 uur: 1x koffie met gebak bij Routiers Maasvlakte in Maasvlakte
Ca. 11.00 uur: Rondrit FutureLand, 60 minuten met gids bij FutureLand
Ca. 12.15 uur: Hollandse koffietafel met kroket bij Routiers Maasvlakte in
Maasvlakte
Ca. 14.00 uur: Rondvaart 60 minuten met gids bij FutureLand
Ca. 15.00 uur: Bezoek Informatiecentrum bij FutureLand
De grootste schepen ter wereld varen in de havens op de Maasvlakte afen aan.
Met soms wel meer dan 20.000 containers aan boord. Op weg naar de grootste
kranen en overslagterreinen ter wereld. Rotterdam is de grootste haven van
Europa en van enorm belang voor vrijwel alle Europese consumenten. Hoe dat
werkt, en waar het in de toekomst naartoe gaat, gaan we zien in en om
FutureLand met een rondrit, een rondvaart (misschien spotten wij nog
zeehonden) en een bezoek aan het Informatiecentrum.
Zoals altijd wordt er zoveel mogelijk toeristisch gereden.
Thuiskomst in Gouda bij de opstapplaatsen omstreeks 1 8.00 uur
10

Voor vragen over de reis belt u de reisadministratie: 06-30450652 (Jan Weggemans)
Voor vragen over de betaling belt u met de penningmeester: 0182-532556 (Willem
Verwoerd)

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!

Samen eten

Op woensdag 22 mei gaan we weer
eten in de Prinsenhof.

de Prinsenhof kan alleen met de pin
betaald worden.
Er geven zich steeds meer mensen
op om bij de Prinsenhof te eten.
Niet alleen van de SVMH, maar ook
andere groepen. Daarom geef ik het
aantal deelnemers door
één dag na de opgeef
datum. Na die datum
kan ik niet garanderen
of er nog plaats is voor
de geplande datum.
Twijfelt U of U zich
wel of niet opgegeven
heeft, neem dan even contact met
mij op.
Tel. 0182-602660.
Carolien Kanters.

Het menu is:
Chinese Tomatensoep.
Rendang (Indisch rundvlees gerecht
met kokos en sereh)
Atjar, Kroepoek.
Witte rijst.
Bavarois.
Opgeven voor 16 mei.
Dit kan via de mail:
svmh-bestuur@hotmail.com
of tel. 0182602660.
Heeft U een dieet of bent U vegetarisch, laat het mij even weten. Bij
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Activiteiten in mei

Wo.... 1.... Jeu de Boules.................. Wilde Wingerdlaan...................... 13.30 uur
Do.....2.... (Nordic) wandelen.........Park.pl. Achterwillense bocht.....10.00 uur
Vr......3.... Fietsen............................. Excelsior.......................................... 9.30 uur
Ma.... 6.... Bingo............................... Buurtstee....................................... 13.30 uur
Di......7.... Fietsen............................. (Oude) stadhuis.............................. 9.00 uur
Wo.... 8.... Jeu de Boules.................. Wilde Wingerdlaan...................... 13.30 uur
Do.....9.... Thema-ochtend: Groen is gezond; Buurtstee.................... 10.00 uur
Do.....9.... (Nordic) wandelen.........Park.pl. Achterwillense bocht.....10.00 uur
Vr....10.... Lange wandeling;Stolwijk enVlist; Bush. Station Gouda.... 9.40 uur
Vr....10.... Fietsen............................. Excelsior.......................................... 9.30 uur
Za... 11.... Reis Irrel 11 t/m 16 mei
Ma.. 13.... Handwerken................... Inl.: tel. 0182-513799
Di....14.... Fietsen............................. (Oude) stadhuis.............................. 9.00 uur
Wo.. 15.... Jeu de Boules.................. Wilde Wingerdlaan...................... 13.30 uur
Do...16.... (Nordic) wandelen.........Park.pl. Achterwillense bocht.....10.00 uur
Vr....17.... Korte wandeling, Struinpad IJssel; Bibliotheek.................. 9.50 uur
Vr....17.... Fietsen............................. Excelsior.......................................... 9.30 uur
Di....21.... Fietsen............................. (Oude) stadhuis.............................. 9.00 uur
Wo.. 22.... Bingo............................... Buurtstee....................................... 13.30 uur
Wo.. 22.... Jeu de Boules.................. Wilde Wingerdlaan...................... 13.30 uur
Wo.. 22.... Koffie-ochtend............... La Place,Markt.............................. 10.30 uur
Wo.. 22.... Samen eten..................... Prinsenhof..................................... 17.30 uur
Do...23.... (Nordic) wandelen.........Park.pl. Achterwillense bocht.....10.00 uur
Vr....24.... Fietsen............................. Excelsior.......................................... 9.30 uur
Ma.. 27.... Handwerken................... Inl.: tel. 0182-513799
Di....28.... Fietsen............................. (Oude) stadhuis.............................. 9.00 uur
Di....28.... Jaarvergadering.............. Irishof ........................................... 13.30 uur
Wo.. 29.... Jeu de Boules.................. Wilde Wingerdlaan...................... 13.30 uur
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