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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@simpc.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: 06-30450652
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. F. de Ruiter
Ronsseweg 455
2803 ZG Gouda
Bezorging Het Blad
M: 06-41 1 9271 1
Mevr. O. Kanters
E: fransderuiter@gmail.com
Marga Klompestraat 78
2805 CX Gouda
Girorekening
T: 0182-559119
NL60INGB0005221323
E: olga.kanters@gmail.com
ten name van:
Website
Senioren Vereniging
www.svmh-gouda.nl
Midden-Holland te Gouda
2

Van de voorzitter

Ook dit jaar heb ik, op 4 Mei, mijn
gedachten weer laten gaan naar de
tweede wereld oorlog en natuurlijk
2 minuten stilte gehouden.
Zelf ben ik net na de oorlog geboren
en deze dus niet bewust meegemaakt.
Mijn ouders, zus en broers hebben
dit wel. Ik heb veel verhalen gehoord
over die periode en hoop dit nooit

mee te hoeven maken.
De herdenking op 4 Mei en bevrijdingsdag 5 Mei moeten wij in
ere houden.
Dat wij nu in vrijheid mogen leven
is niet vanzelfsprekend, kijk maar
wat er in veel landen op de wereld
gebeurt.
GEEF VRIJHEID DOOR!
Carolien Kanters.

Van de (ex)-redacteur

Van het begin van onze vereniging
af heb ik voor u met veel plezier Het
Blad gemaakt.
De copij wordt meestal geleverd
door het bestuur en ik heb mijn best
gedaan er een mooi blad van te maken.
Nu ik 85 ben ben geworden wordt
het geregeld samenstellen van Het
Blad moeilijker en is het tijd om het
over te dragen.

Frans de Ruiter heeft aangeboden dit
voortaan te gaan doen.
Het mailadres van Het Blad vervalt
nu, en het mailadres van Frans de
Ruiter moet gebruikt worden.
{fransderuiter@gmail.com);
(mobiel: 0641192711).
Ik dank u hartelijk voor de vele
vriendelijke woorden die ik in de
loop vande tijd te horen heb gekregen.
Piet Kossen, ex-redacteur

?

Olga Kanters onderzetters
maakt van geregen kralen.
Leuk als cadeau.
In heel Nederland de dijken
versterkt worden.
Montmartre v.a. 22 mei weer
op de Markt in Gouda is.
Willem Verwoerd 500 x de
teksten en inhoud heeft
aangepast op de website.
De Sint Jans-kerk met 123
meter, de langste kerk van

Wist u dat
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Nederland is.
De Goudse kaasmarkten al
sinds 1935 op de Markt
gehouden worden. Willem
Verwoerd een nieuwe auto
heeft,
De Goudse siroopwafel al
sinds 1810 gemaakt wordt.
Komt U iets leuks tegen wat
U met ons wilt delen, mail
dan naar;
marion.eichorn@telfort.nl

Uitnodiging Vijfdaagse reis: Typisch Twente

Dinsdag 10 september tot en met zaterdag 14 september 2019
Standplaats: Fletcher Hotel Dinkeloord in Beuningen

Prijs: € 478,50 per deelnemer (niet-leden € 488,50)
*Toeslag voor een 1-persoonskamer is € 99,00 pp. (totaal dan € 577,50 en
€ 587,50 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 10 juli 2019 (peildatum), over te
maken naar bankrekening NL60INGB0005221323 ten name van ‘Senioren

Vereniging Midden-Holland te Gouda’ onder vermelding van ‘MD-reis
september 2019’
Verzorging:

Verblijf op basis van halfpension in een 2-persoonskamer met ontbijtbuffet
en ’s avonds diner van het uitgebreide buffet
Op de heenreis koffie met gebak en een koffietafel
Op de terugreis een koffietafel en 3-gangen afscheidsdiner
U kunt dagelijks gratis gebruik maken van het binnenzwembad en de
wellness voorzieningen
Elke dag een interessante excursie, bezoeken zijn mogelijk naar kuuroord
Bad Bentheim, toer door Sagenland Twente, rondrit Teutoburgerwald met
een stop in Tecklenburg, bezoek Mϋnster of Osnabrϋck, excursie naar
Dokter Oetker Welt in Bielefeld, bezoek Ootmarsum, excursie brouwerij van
Grolsch
Excursies: in overleg met de chauffeur van Eemlandreizen ter plaatse
rekening houdend met weersomstandigheden.
Op een steenworp afstand van de Duitse grens en temidden van een
prachtige natuur ligt het dorpje Beuningen. Een oase van rust waar het
heerlijk ontspannen vakantie houden is. Wie van wandelen houdt kan er zijn
hart ophalen. Het landgoed Singraven, de watermolen Singraven aan het
idyllische riviertje de Dinkel, het Sterren- en Borgbos zijn bestemmingen die
vanuit het hotel wandelend te bereiken zijn. Midden in het aantrekkelijke
Twentse landschap ligt Hotel Dinkeloord. Het hotel beschikt over ruime
kamers op de begane grond of op de eerste verdieping. De comfortabele
kamers bieden allemaal uitzicht op het mooie en vriendelijke Twentse land
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en zijn voorzien van bad/douche, toilet en TV. Er is een lift aanwezig. Naast
de knusse hotelbar en de ruime lounge beschikt het hotel nog over een
zwembad met whirlpool en sauna.
De deelnemers ontvangen na 10 juli 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: 0182532556

Uitnodiging: Varend lunchen met de Bommelervaart

SVMH-Reizen, in samenwerking met Eemlandreizen, nodigt u uit voor de
vierde dagtocht 2019:
Vrijdag 12 juli 2019
De prijs per persoon bedraagt €48,75 (niet leden SVMH €58,75)
Als u zich aanmeldt voor deze avontuurlijke dagtocht verzoek ik u de kosten
zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 5 juli 2019, over te maken naar
bankrekening NL60INGB0005221323 ten name van ‘Senioren Vereniging
Midden-Holland Gouda’ onder vermelding van ‘Dagtocht 12 juli 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 Voorzijde NS Station Gouda, nabij de bloemenstal tegenover
het station
8.45 uur, vanaf Station Goverwelle
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Programma voor deze Dagtocht:
Ca. 10.00 uur: 1x koffie met gebak bij Restaurant “De Engel” in HOUTEN
Ca. 12.30 uur: bij Partycruises Bommelervaart In SLEEUWIJK, lunch
tijdens de 2,5 uur durende vaart
Ca. 15.00 uur: Aankomst in Engelen
Na de koffie met een lekker gebakje rijden wij naar de haven van Sleeuwijk
om een rondvaart te maken op de Waal/Merwede, de drukste rivier van
West Europa, de snelweg van de Europese waterwegen. Tijdens deze
rondvaart zult u verbaasd staan over de vele en enorme schepen die ons
vlakbij passeren. Maar ook de uiterwaarden met hun flora en faunazijn
prachtig om te zien. De oevers, steden, bruggen en scheepvaart vanaf het
water bekeken geeft echt een heel ander beeld.
Tijdens de rondvaart gebruiken wij de lunch. Na de rondvaart maken wij
een rondtoer door het Brabantse land. En zoals wij gewend zijn zal er zoveel
mogelijk toeristisch gereden worden met de bus.
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!

Reisinformatie mei 201 9

De meerdaagse reis naar Irrel in
Duitsland ligt alweer achter ons. Het
verslag van deze reis leest u in het
volgende nummer van Het Blad. De
voorbereidingen voor de tweede
meerdaagse reis zijn in volle gang.

De uitnodiging voor deze reis vindt
u in deze uitgave. Ik verzoek u
vriendelijk om u op tijd aan te
melden voor deze reis naar Twente.
Bij de eerste meerdaagse reis waren
er op de peildatum 15 aanmeldingen
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en dat was te weinig om te kunnen
boeken bij Eemland. Gelukkig kon
deze reis toch nog doorgaan omdat
wij samen met de seniorenvereniging uit Zeist konden reizen. En
daar was natuurlijk niets op tegen,
maar ná de peildatum kwamen er
nog 11 aanmeldingen met het gevolg
dat aanmelding nummer 26 niet gehonoreerd kon worden omdat het
hotel in Irrel inmiddels was volgeboekt met 25 deelnemers uit Gouda
en 17 deelnemers uit Zeist!
U vindt in Het Blad ook de uitnodi-

ging voor de dagtocht op 12 juli
2019. Wij gaan dan varen met de
‘Bommelervaart’ en tijdens deze
fraaie boottocht gaan we ook lunchen.
Op dinsdag 11 juni 2019 bezoeken
wij Maasvlakte 2 en FutureLand en
ook op deze dag zullen we een
rondvaart maken zoals u in de uitnodiging hebt kunnen lezen. U kunt
zich nog aanmelden voor deze dagtocht.
Namens de reiscommissie,
Jan Weggemans

Wandelingen

van ongeveer een uur door het GouLange wandeling door het Maxima- webos bij Waddinxveen.
Verzamelen om 9.20 op spoor 11
park. We beginnen vanaf station
Utrecht Terwijde en lopen langs de van Gouda station.
vlindertuin en de Japanse tuin naar Vertrek om 9.27 uur met Rnet
het Anafora Parkrestaurant. Daarna sprinter richting Alphen aan de Rijn.
Uitstappen in Waddinxveen.
wandelen we naar station Vleuten.
We wandelen door en langs
De afstand weet ik nog niet precies
maar het zal zeker niet meer zijn dan Waddinxveen en dan door het Gou7 km. We lopen op asfalt en halfver- webos naar station Waddinxveen
Noord. Wie nog verder wil kan
harde paden.
Verzamelen 9.05 uur op spoor 5 van doorlopen terug naar station
Waddinxveen. Dan is de afstand
Gouda station.
Vertrek om 9.15 uur met de sprinter 7 km.
richting ‘s Hertogenbosch .
Uitstappen op station Utrecht - Ter- Voor informatie:
Wietske van den Brink
wijde.
Tel. 0182-338339
Email:
Vrijdag 21 juni.
wietskevandenbrink@kpnmail.nl
Korte wandeling in rustig tempo
Vrijdag 14 juni.
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Stoomtramreis Hoorn - Medemblik

langs stations Wognum, Twisk en
Opperdoes. In het najaar rijdt de
trein door de koolvelden. Maar wij
konden genieten van gekleurde
velden met bloembollen. In
Medemblik was het zoeken naar een
aantal deelnemers. Ondanks het feit
dat ik iedereen heb verwezen naar
de bus, waren er toch een aantal
mensen achter een groep aangegaan
die naar een andere bus gingen.
Gelukkig maar dat Wilma niet
alleen met zo’n grote bus kan rijden,
maar ook goed kan tellen.
Willem Verwoerd

Reis 9 april
Met een 50 personen zijn we op 9
april terug in de tijd gegaan. We
maakten een spannende tijdreis met
stoomtram van Hoorn naar
Medemblik. Dat met materieel uit
het stoomtrammuseum! Aan boord
hebben we genoten van koffie met
gebak. We hebben het niet zo
gezien, maar een stoker moest
regelmatig kolen op het vuur
gooien! Bello (of één van de andere
locomotieven) heeft ons van Hoorn
naar Medemblik gebracht over de
lokaalspoorweg uit 1887. Een reis

Verslag van de zesdaagse reis naar Irrel van 1 1 -05-201 9
t/m 1 6-05-201 9

Op 16 mei ben ik om 08.30 uur ingestapt bij station Gouda en toen
zaten er al gasten in uit Bloemendaal, daarna reden we naar station
Goverwelle. In Nieuwengein stapten
er nog gasten in uit Zeist, 16 deelnemers. We dronken koffie met gebak erbij in hotel van der Valk in
Vught. Om 11.30 weer verder voor
de lunch in Valkenburg en dat was
erg goed. Nu op weg naar Duitsland,
het eindpunt van de reis. Het hotel
was bekend terrein, Koch-Schilt in
Irrel. Om 17.00 waren we er thuis

voor een klein weekje. Het diner was
uitstekend. Na het diner fijn naar
onze kamer, zeer ruim bedeeld. De
rest van het gezelschap bleef nog
beneden om spelletjes te doen.
Op 12 mei zijn we na een goede
nachtrust en een heerlijk ontbijt om
09.00 vertrokken naar Engeln om
met het treintje naar Brohl te gaan,
daar zijn we weer opgepikt door
Wilma en gingen we naar het klooster Maria Laach. We kregen veel tijd
om rond te kijken en hebben de Abdij van de Benedictijnen bezocht.
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druk in de stad, we zijn even over de
kermis gelopen en we zijn in de stad
geweest. We hebben met een gids
rondgelopen, dat was geen succes.
Toen we losgelaten werden zijn we
op een terrasje Neergestreken. Ik
heb ook nog een kerk bezocht en
daarna de kathedraal die afgeladen
vol was met jeugd. Ook hebben we
gezamenlijk op het plein voor de
kathedraal gezeten in de zon, dat
was heerlijk. De bus kwam pas om
16.00 en gingen we op weg naar het
hotel waar we even konden rusten
en daarna aantreden voor het diner
om 18.30 wat weer uitstekend was,
we hebben genoten. Het weer was
op 16 mei weer goed, we zijn klaar
voor vertrek en na het ontbijt
worden de koffers in porties verdeeld voor de opstapplaatsen. De
lunch was in het Eifelhaus in
Einruhr. Daarna stoppen we in
Monschau, de tijd is ruim gemeten.
Er is gelegenheid om met een
treintje een rondtocht te maken. Het
weer is goed maar koud. We vertrekken naar Soerendonk voor het
afscheidsdiner. Het eten is goed,
maar de drukte is erg veel. We
nemen afscheid van Wilma met het
bekende blauwe tasje wat gevuld is
met geld van alle deelnemers. We
willen Jan en Willem bedanken
voor de goede begeleiding en hulp
aan alle kanten.
Tot de volgende vakantie.
Lini Straver.

Om 15.45 was het verzamelen en we
waren terug bij het hotel om 16.45.
Het diner was weer uitstekend. Na
het diner terug naar onze kamer, er
zijn ook deelnemers beneden gebleven om een spelletje te doen.
Na een goede nachtrust hadden we
op 13 mei om 08.00 ontbijt en vertrokken we om 09.00 naar Luxemburg. Het weer was zonnig maar
koud. We gaan naar Vianden, daar
rondgekeken en in de middag zijn
we naar Trier geweest. Om 15.45 retour naar de bus en terug naar het
hotel. Het was een geslaagde dag.
Het diner was weer geweldig.
Op 14 mei gaan we na het ontbijt
om 09.30 met de bus naar Zumuthof
waar we koffie hebben gedronken
en waar we hebben genoten van een
prachtig uitzicht. We hebben vanuit
Bernkastel een rondvaart van een
uur gemaakt op de Moezel. Daarna
hebben we nog gewinkeld en rondgekeken in Bernkastel. Om 15.30
zijn we weer vertrokken naar het
hotel. Voor het diner hebben we geluisterd naar een zanggroep uit
Zeist, mededeelnemers uit Zeist. We
hebben ook nog de quiz van Wilma
nagekeken, met spreekwoorden, en
er waren twee kersenbonbons voor
degenen die alle antwoorden goed
hadden. Het diner was weer uitstekend.
15 Mei vertrokken we om 09.30 naar
de stad Luxemburg, het weer is uitstekend. Daar aangekomen is het
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Uitnodiging Informatiebijeenkomst Gouda
21 juni 2019, van 9.30 tot 12.30 uur
Le Patapouf, Kolkmanstraat 1, Gouda
In gesprek over zinvolle zorg

Voor deelname opgeven bij: Geert Boevink@kpnmail.nl
Programma
9.30 uur
zaal open.
10.00 uur
Welkom door Geert Boevink, voorzitter seniorenplatform Gouda.
10.15 uur
Wat is zinvolle zorg? Riëtte Oudenaarden, verpleegkundig specialist geriatrie Groene Hart Ziekenhuis.
10.45 uur
Persoonlijke wensen over zonvolle zorg, in gesprek
met huisarts mevr. D. Stalman, huisarts.
11.15 uur
Pauze.
11.45 uur
Wat leg je vast in een levens- of nalatenschapstetament?
12.15 uur
Vragen? De afsluiting is om uiterlijk 12.30 uur.
De bijeenkomst is gratis en is mede mogelijk gemaakt door
Monuta Helpt en het Transmuraal Netwerk Midden-Holland
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Activiteiten in juni

Di...... 4..... Fietsen.............................(Oude) Stadhuis............................ 9.00 uur
Wo.... 5..... Jeu de Boules.................. Wilde Wingerdlaan..................... 13.30 uur
Do..... 6..... (Nordic) wandelen........ Park.pl. Achterwillense bocht....10.00 uur
Vr...... 7..... Fietsen.............................Excelsior......................................... 9.30 uur
Di.... 11..... Fietsen.............................(Oude)Stadhuis............................. 9.00 uur
Wo.. 12..... Jeu de Boules.................. Wilde Wingerdlaan..................... 13.30 uur
Do...13..... (Nordic) wandelen........ Park.pl. Achterwillense bocht....10.00 uur
Vr.... 14..... Fietsen.............................Excelsior......................................... 9.30 uur
Vr.... 14..... Lange wandeling............Maximapark, Utrecht
Ma.. 17..... Bingo............................... Buurtstee........................................ 13.30 uu
Di.... 18..... Fietsen.............................(Oude) Stadhuis............................ 9.00 uur
Wo.. 19..... Jeu de Boules.................. Wilde Wingerdlaan..................... 13.30 uur
Do...20..... (Nordic) wandelen........ Park.pl. Achterwillense bocht....10.00 uur
Vr.... 21..... Fietsen.............................Excelsior......................................... 9.30 uur
Vr.... 21..... Korte wandeling............ Gouwe bos
Ma.. 24..... Handwerken...................Inl.: tel. 0182-513799
Di.... 25..... Fietsen.............................(Oude) Stadhuis............................ 9.00 uur
Wo.. 26..... Bingo............................... Buurtstee...................................... 13.30 uur
Wo.. 26..... Jeu de Boules.................. Wilde Wingerdlaan..................... 13.30 uur
Do...27..... (Nordic) wandelen........ Park.pl. Achterwillense bocht....10.00 uur
Vr.... 28..... Fietsen.............................Excelsior......................................... 9.30 uur
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Deelnemers reis Irrel
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Foto: Klaas Koers

