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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 behartigen.
De SVMH wil contacten onderhouden met andere
ouderenorganisaties.
Voor de leden zullen activiteiten worden georganiseerd
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 alles wat
mogelijk is en waar de leden om vragen.
Het bestuur geeft aan de leden het contactblad
“Het Blad” uit.
De contributie bedraagt per persoon € 16,50 per jaar of
€ 28,50 per jaar voor een (echt)paar.
Opgeven bij de ledenadministratie, SVMH Landluststr
92, 2804 KT Gouda T: 0182-532556.
Website
www.svmh-gouda.nl

Girorekening
NL60INGB0005221323
t.n.v.: Senioren Vereniging
Midden-Holland te Gouda
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Het Bestuur.
Voorzitter

Vice Voorzitter

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
T: 0182-570662
M:06-30450652
E: j.weggemans3@kpnplanet.nl

Penningmeester en
Ledenadministratie

Secretaris.

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

Mevr. M. Eichhorn
Leliepad 11
2803 AN Gouda
T: 012-530823
E: marion.eichhorn@telfort.nl

Bestuurslid

Bestuurslid en
Copy “Het Blad”

Mevr. H. de Mooy
C. Huygenstraat 93
2802 LV Gouda
T: 06-25583666
E: helmademooy@hotmail.com

Dhr. F de Ruiter
Ronsseweg 455
2803 ZG Gouda
T: 06-41192711
E fransderuiter050@gmail.com

Reiscommissie

Dhr. Verwoerd
Landluststraat 92
8042 KT Gouda
T: 0182-532556
E: verwoerd@xs4all.nl

Dhr. J. Weggemans
Groenhovenweg 215
2803 DE Gouda
T: 0182- 570662
M: 06-30450652
E: jweggemans3@kpnplanet.nl
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Lief en Leed.

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

Mevr. I. Stuart
Ronsseweg 666
2804 WX Gouda
T: 0182-605534
E: his.berk@simpe.nl
Bezorging Het Blad.
Mevr. O. Kanters
Marga Klompestraat 78
2805 CX Gouda.
T: 0182-559119
E: olga.kanters@gmail.com

Wie ben ik?
Een aantal maanden geleden belde de vice voorzitter mij met de
vraag of ik wist hoe je een lay-out moest maken voor een
maandblad en later de vraag of ik het boekje wilde maken.
Na een aantal gesprekken heb ik dus ja gezegd omdat ik het leuk
vind.
Mijn naam is Frans de Ruiter, getrouwd en vader van 2 dochters
en een zoon.
Ook ben ik opa van drie kleinzoons en twee kleindochters. We
hebben een hond waar ik graag mee wandel.
Ik hou van schilderen, fotograferen en van voetbal,
(en van mijn vrouw.)
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VAN DE VOORZITTER.
Op 28 Mei hadden wij onze jaarvergadering. Helaas was de
belangstelling dit keer niet zo groot. Lag het aan het weer of de
Locatie?
Vorig jaar zaten er twee bestuursleden aan de bestuurstafel, dit
jaar waren er vijf bestuursleden en het bestuur is nog verder
uit gebreid met Frans de Ruiter.
Van Piet Kossen, konden wij helaas niet persoonlijk afscheid
nemen.
Jan Weggemans en ik hebben hem de volgende dag thuis opgezocht en hem een mooie kaart (gemaakt door Olga Kanters)
overhandigd met daarin vermeld, wat Piet krijgt als afscheidscadeau van het bestuur en leden.
Dit is een dagtocht naar keuze van de S.V.M.H. voor twee
personen, ook werd aan Else een mooie bos bloemen gegeven.
Van Dirk Kortekaas hebben wij wel persoonlijk afscheid kunnen
Nemen.
Jan hield een mooie speech en bood Dirk een beeldje aan van een
buschauffeur, heel toepasselijk, ook Dirk Kreeg een mooie kaart.
Ineke kreeg een bos bloemen en tot slot heeft Dirk ook nog een
woordje gesproken.
Na de pauze hebben verschillende activiteitenleiders verteld over
Activiteit, hoe dat tot stand komt en hoeveel werk dat met zich
meebrengt.
Voor de één is dit laatste wat meer, dan voor de ander.
Al met al, waren het interessante presentaties.

De voorzitter
Carolien Kanters.
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Bank logica.

Ik ben in het bezit van een aflossingsvrije hypotheek. Hierdoor
hebben we het nodige geld beschikbaar waarvan we kunnen genieten. We betalen er extra vakanties van, doen leuke dingen met
de (klein)kinderen en dergelijke. De bank is het hier niet mee
eens. Ik ben een klein jaar bestookt met telefoontjes, post en mail
dat ik veel verstandiger aan doe de hypotheek te gaan aflossen,
één van hun argumenten van hen is dat ze mogelijk (als ik 92 jaar
ben) de hypotheek niet verlengen. Een hypotheek van 25% van
de waarde van de woning vinden ze te risico vol.
Nu kreeg ik bericht van de bank dat ze bereid zijn op onze woning
gelet op de overwaarde, een lening te verstrekken. Dan kregen we
extra geld ter beschikking om extra vakanties te kunnen betalen
en leuke dingen te doen met de (klein)kinderen. Alleen de rente
op die lening ligt hoger dan de rente die we nu betalen op onze
hypotheek.
De noodzaak om onze hypotheek af te lossen weegt blijkbaar voor
de bank minder zwaar dab het geld dar ze kunnen vragen voor
een extra lening.
Willem Verwoerd.

Koffie-ochtend.
Woensdag 17 juli is er weer een koffie-ochtend van 10.30
tot 12.00 uur. Deze keer gaan we naar lunchroom Van de Berg,
Lange Groenendaal 32 (op de hoek van de Naaierstraat).
Er is heerlijk gebak en lunchen is ook mogelijk.
Als het goed weer is dan is waarschijnlijk de binnentuin open
En daar is het prima zitten.
Zoals misschien niet iedereen weet is het de bedoeling dat je
zelf de consumpties bestelt en daarna niet vergeet die consumpties te betalen.
Iedereen is welkom zonder aanmelding.
Lili Koot (0182-373162)
Ina Appers (0182-527928).
Tot ziens.
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Reisinformatie 2019.

We hebben in mei een prachtige en goed geslaagde meerdaagse
reis naar Irrel in Duitslandgemaakt. Het verslag en de groepsfoto heeft u gezien in het vorige nummer van Het Blad. In datzelfde nummer vond u ook de uitnodiging voor de tweede
meerdaagse reis in september 2019 naar Beuningen in Twente
en de uitnodiging voor de dagtocht, varend lunchen met de
Bommelervaart, op vrijdag 12 juli.
De dagtocht naar de tweede Maasvlakte en Futureland ligt
inmiddels ook achter ons en een verslag vindt u in dit nummer.
Elders in deze uitgave vindt u de uitnodiging voor alweer de vijfde
dagtocht van dit jaar. Zoals u in de uitnodiging kunt lezen gaan
we dan met een zonnetreintje rijden door de duinen van Schoorl.
Dat wordt vast een unieke ervaring!
Het reizen met de SVMH heeft in de Algemene Ledenvergadering
Op 28 mei 2019 veel aandacht gekregen. Het meest belangrijk is
toch wel het feit dat alle afspraken omtrent het reizen nu zijn
vastgelegd in het Huishoudelijk Regelement, goedgekeurd op de
algemene vergadering. Dit regelement is te vinden op de website
van de SVMH en is op te vragen bij het secretariaat van onze
vereniging.
Jan Weggemans.
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Uitnodiging: Per Zonnetrein door de duinen
SVMH-Reizen, in samenwerking met Eemlandreizen, nodigt
u uit voor de vijfde dagtocht 2019.

Vrijdag 23 augustus 2019
De prijs per persoon bedraagt € 49,50 (niet leden) 59,50
Als u zich aanmeldt voor deze onvergetelijke dagtocht verzoek ik
U de kosten zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 16 augustus 2019
Over te maken naar bankrekening NL60INGB0005221323
Ten name van “Senioren Vereniging Midden-Holland
Gouda” onder vermelding van ‘Dagtocht 23’ augustus
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 de aangegeven
tijd is de vertrektijd!

8.15 uur: vanaf de Lekkenburg Gouda, Leckenborchflat
8.30 uur: vanaf Station Goverwelle.
8.45uur: vanaf voorzijde NS Station Gouda, nabij de
Bloemenstal tegenover het station.
Programma voor deze dagtocht.
Ca. 10.15 uur: 1x koffie met gebak bij Restaurant Johanna’s Hof
in Bakkum.
Ca. 12.30 uur: bij Paviljoen Struin & Zonnetrein in SCHOORL,
Koffietafel met kroket
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Ca. 14.00 uur: bij Paviljoen Struin & Zonnetrein in SCHOORL,
rondrit met de Zonnetrein Schoorl.
Strand, zee en duinen houden altijd een enorme
aantrekkingskracht op jong en oud. Het ruisen van de golven, de
eindeloze vergezichten en de vogelgeluiden brengen u in een
andere wereld. Het grootste duinengebied met de hoogste
toppen vinden we rond Schoorl. Dit gebied is normaal het
territorium van de wandelaars en fietsers. Sinds kort kunt u er
ook kennis mee maken via een stille, door zonne-energie
voortgedreven treintje. Wat een uitkomst, heerlijk op uw gemak
rijdt u door het fraaie natuurgebied.
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:
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!

J. Weggemans Tel: 06-30450652
W. Verwoerd Tel: 0182-532556
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Verslag dagtocht Maasvlakte 2 en Futureland
11 juni 2019.
Op een mooie Pinksterdag, nou ja één dag later dan, vertrokken
uiteindelijk 39 deelnemers met de bus van Eemland en Ed als
chauffeur naar de Maasvlakte 2. En ondanks de matige weersverwachting en het slechte weer op de avond daarvoor bleef het
de hele dag mooi weer. Uiteraard gingen we, via het imposante
Botlekgebied, eerst genieten van een goed kopje koffie/thee met
een lekker gebakje bij Routers Maasvlakte. Daarna vertrokken
we naar Futureland waar een enthousiaste en een uitstekend
verstaanbare gids instapte en ons een uur lang rondleidde over
de Maasvlakte 2 met uitermate interessante informatie over alles
wat er over de 2e Maasvlakte te vertellen valt. Dat gaat dan over
de ontwikkeling van de haven, de terminals, de grote schepen,
het natuurgebied, zand op fietspaden en…nog veel meer! Na
deze boeiende rondrit weer terug naar Routes Maasvlakte om
daar deel te nemen aan een goed verzorgde lunch met soep en
een kroket. Ook voor de deelnemers met een dieet werd goed
gezorgd. Voldaan vertrokken we weer naar Futureland om daar
op de boot te stappen om vanaf de waterkant te bekijken wat we
“s ochtends vanuit de bus hadden gezien. Op de boot werd een
kopje koffie/thee aangeboden aan de deelnemers door de reiscommissie. Marja, Willem en Jan zorgden voor een perfecte
bediening. Duidelijk een andere beleving om al varend dichtbij de
grote terminals en de enorme schepen te varen. Als afsluiting van
deze dagtocht brachten we nog een bezoek aan het informatiecentrum Futureland zelf. Daar kon ieder op z’n gemak alle
informatie over de ontwikkelingen op de 2e Maasvlakte nog eens
bekijken. Om 16.15 uur vertrokken wij weer richting Gouda waar
we ondanks de drukte op de weg redelijk op tijd arriveerden. Op
de terugreis vertelde Jan welke reizen er de komende maanden
te verwachten zijn en werd Ed op traditionele wijze bedankt voor
deze zeer geslaagde dagtocht. Degenen die hadden verwacht
dat alle informatie welke wij op deze dag hebben gekregen in dit
verslag zou worden opgenomen moet ik teleur stellen.
Dat zou enerzijds een veel te uitgebreid verslag worden en
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anderzijds zou het onvolledig zijn omdat ik ongetwijfeld veel zou
zijn vergeten te melden. Mijn advies? Ga (nog) eens kijken en
beleef het zelf.
Jan Weggemans.

Wist u dat.

?
De eerste moderne olympische spelen werden gehouden in
Athene in 1896. Er waren 311 mannelijke deelnemers, geen
Vrouwen.
Buckingham Palace meer dan 600 kamers heeft.
Een wolven paar is gesignaleerd in Nederland.
De hofsteden dagen voor de 42ste keer heeft plaats gevonden.
In de vorige eeuw bijna de beslissing werd genomen om het
Plassengebied Reeuwijk in te polderen.
De appelsoort Goudrenet in 1853 is ontwikkeld in Boskoop
door P.A. Ottolander.
De Bloemendaalseweg vroeger de Bloemendaalse Kleiweg
Heette.
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Sfeerverslag jaarvergadering 2019.
We waren op 28 mei bijeen in de Irishof. Helaas viel de
vergadering samen met een staking van het openbaar vervoer.
De nodige leden waren hierdoor niet in staat de vergadering te
bezoeken. Jammer!!
De vergadering heeft Willem Verwoerd herkozen als bestuurslid.
Hij is de enige overgebleven bestuurslid die vanaf de oprichting
van de SVMH in het bestuur zit. Frans de Ruiter is in het bestuur
gekozen. Hij gaat zich bezig houden met de opmaak van Het
Blad. Ook hebben we weer een complete kascontrole commissie.
Anneke Snoek (voor 2 jaar) en Wim Scheur (voor 1 jaar) gaan
volgend jaar de boeken van de penningmeester controleren.
Helaas ontbrak er in het jaarverslag van het secretariaat een
stukje over ons tweede lustrum. Geen van de bestuursleden had
dit tijdens de voorbereiding van de jaarvergadering opgemerkt.
Maar we hebben oplettende leden. Dit wordt gecorrigeerd.
De notulen van de ledenvergadering van 2018 zijn ongewijzigd
goedgekeurd.
Financieel is onze vereniging gezond. Vooral de reizen leverden
dit jaar een positief saldo op. Als er voldoende deelnemers zijn
krijgen we van Eemland een bedrag voor het werk dat de SVMH
voor haar verricht. Dat bedrag is onverwacht beduidend hoger
uitgevallen dan begroot. Voor het komende jaar wordt er
gestreefd inkomsten en uitgaven bij de reizen beter in evenwicht
te krijgen. De begrotingen voor 2019 (herzien) en 2020 zijn
besproken. Deze laten een kleine plus zien. Aangezien Willem
ook het geld van de bingo beheert heeft hij de kascontrole ook
geïnformeerd over de financiën van de bingo. Door deze opzet
is ook voor de bingo een controle door een derde geregeld.
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Tevens heeft hij een begroting voor de bingo voor 2019
gepresenteerd. Deze komt uit op een nulresultaat. De
vergadering keurde de financiële verslagen goed.
In de begrotingen wordt nog steeds gerekend met al jaren
geldende contributie van € 16.50 (één lid) en € 28,50 voor twee
leden op één adres. Dus ook volgend jaar komt er geen
contributieverhoging.
De voorgestelde aanvulling van het huishoudelijk reglement is
door de vergadering goed gekeurd.
Tot slot hebben we Piet Kossen bedankt voor het vele werk dat
hij heeft verricht bij het maken van Het Blad. Helaas was hij door
ziekte afwezig. Twee bestuursleden zullen hem namens de leden
bezoeken, bedanken en een cadeau aanbieden.
Ook Dirk Kortekaas was aanwezig. Hij was tot voor kort onze
vaste chauffeur op onze reizen. We hebben afscheid van hem
(en zijn vrouw) genomen en hem ter herinnering aan de SVMH
een beeldje van een buschauffeur gegeven.
Na de pauze hebben diverse leden de activiteiten van de SVMH
voor het voetlicht gebracht. Veel van de aanwezigen hadden
geen idee dat er zoveel SVMH leden zoveel activiteiten
organiseerden. Het werd als bijzonder nuttig ervaren dat het
bestuur ruimte had ingeruimd om dit een keer te presenteren.
Na een fijne middag zijn de aanwezigen weer naar huis gegaan.

Willem Verwoerd.
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Zebrasafe.
De gemeente Gouda geeft kapitalen uit om een schijn veiligheid
te bieden aan overstekende voetgangers (kinderen). We krijgen
allerlei zaken rond de zebra die de eerste maand de aandacht
van de andere verkeersdeelnemers trekken. Daarna is iedereen
gewend aan deze “versiering” en is het effect in de richting van
veiligheid voor de voetganger minimaal. Dat komt mede omdat
zelden iemand oversteekt als er verkeer langs komt. De pieken
bij het oversteken liggen in de tien minuten voor school aanvang
en sluiting. Daarna is het over. En omdat personen in het verkeer
haast nooit iemand ziet oversteken reageren zij niet meer op dit
straatmeubilair.
Er is een signaleringsysteem ontwikkeld die constateert als er
iemand op of vlakbij een zebra is. Dit systeem is sinds 2010 op
de markt. Via collega’s heb ik in het verleden kennis genomen
van het systeem. Ik kom het systeem al jaren tegen in de
gemeente Oudenbosch, waar we vaak met de kleinkinderen met
vakantie zijn. Hoe werkt het? Langs de zebra zitten LED lampjes
in het wegdek, via systemen met sensoren bij de zebra worden
voetgangers “gezien”. Zodra er een voetganger wordt
gesignaleerd gaan de lampjes aan. In de praktijk blijkt het overig
verkeer daar goed op te reageren. Immers als de lampjes
branden is of gaat er iemand oversteken. En de rest van de tijd
zijn de waarschuwingslichten uit. Dus de verkeersdeelnemers
hoeven niet extra attent te zijn.
In de tijd dat ik in de gemeenteraad zat heb ik de wethouder van
verkeer (groen Links) al geattendeerd op dit systeem. Ik heb haar
aangeboden om naar het bedrijf en de gemeente Oudenbosch te
gaan om zelf te zien wat zo’n systeem voor Gouda kan
betekenen. Via mijn collega had ik daar nuttige ingangen. Helaas
was er bij de wethouder en collega’s in de gemeenteraad geen
belangstelling voor dit systeem. Dus de gemeente blijft maar aanmodderen met systemen die alleen de voetganger (kinderen)
maar een schijnveiligheid bieden. En de gemeenteraad heeft’,
voor mijn gevoel, nog steeds maar weinig interesse in verkeersveiligheid.
Willem Verwoerd.
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Activiteiten in juli
Di…2 Fietsen………….. (oude) Stadhuis……………….9.00 uur
Wo.3 Jeu de Boules…… Wilde Wingerdlaan………….13.30 uur
Do..4 (Nordic) wandelen..Park.pl. Achterwillense bocht10.00 uur
Vr…5 Fietsen…………….Excelsior……………………… 9.30 uur
Di…9 Fietsen……………..Oude Stadhuis………………..9.00 uur
Wo.10 Jeu de Boules…….Wilde Wingerdlaan………….13.30 uur
Do..11 (Nordic) wandelen Park.pl.Achterwillense bocht10.00 uur
Vr…12 Fietsen……………Excelsior………………………9.30 uur
Ma..17 Bingo……………...Buurtstee…………………… 13.30 uur
Di…16 Fietsen……………(Oude) Stadhuis………………9.00 uur
Wo.17 Jeu de Boules…….Wilde Wingerdlaan………… 13.30 uur
Do..18 (Nordic) wandelen Park.pl.Achterwillense bocht10.00 uur
Vr…19 Fietsen…………….Excelsior………………………9.30 uur
Di…23 Fietsen……………..(Oude) Stadhuis)…………….9.00 uur
Wo. 24 Bingo……………….Buurtstee……………………13.30 uur
Wo..24 Jeu de Boules…….Wilde Wingerdlaan…………13.30 uur
Do. .25 (Nordic) wandelen Park.pl. Achterwillense bocht10.00 uur
Vr…26 Fietsen……………..Excelsior……………………...9.30 uur
Di…30 Fietsen……………..(Oude) Stadhuis……………..9.00 uur
Di…30 Handwerken……….Gebouw de Zoutman Zoutmansplein 6a, van 10.00 tot 12.00 uur.
Kosten €0,50 voor de koffie
Vr 12 juli: lange wandeling Breukelen, Vecht, buitenplaatsen en
Polders afstand 10 tot 12 km, op asfalt en half verharde paden.
Verzamelen; 9.10 uur op spoor 3 van station Gouda.
Vertrek: om 9.19 uur met de sprinter richting Uitgeest uitstappen
op station Breukelen.
Vr 19 juli: korte wandeling van ongeveer een uur in het Weegje
Afstand ± 3 a 4 km.
Verzamelen om 9.45 uur bij de bushaltes van station Gouda.
Vertrek om 9.56 met bus 186 perron J richting Boskoop.
Uitstappen halte Noord Ringdijk vanaf de zelfde halte kunnen we
ook weer terug naar Gouda.
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Samen Eten.
Op woensdag 24 juli gaan we weer eten in de Prinsenhof.
Het menu bestaat uit:
Javaanse curry soep,
Babi ketjap,
Komkommersalade, kroepoek,
Witte rijst,
Ananas vla.
Op geven voor 18 juni, dit kan met tel : 0182-602660, of via de
Mail: svmh-bestuur@hotmail.com
Heeft u een dieet of bent u vegetarisch, laat het even aan mij
Weten. Bij de Prinsenhof kan alléén met de pin betaald worden.
Carolien Kanters.
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Een berichtje van Dirk.
Beste mensen,
We kennen elkaar al meer dan 15 jaar op het gebied van reizen.
Het zijn vele jaren geweest, zowel met dagtochten en
meerdaagse reizen. De eerste dag tocht van ons was op 31
augustus 2005. Al 14 jaar geleden. Twee weken later gingen we
In 2005 voor ons eerste gezamenlijke meerdaagse naar
Thüringen, standplaats Tabartz. Een omgeving die we daarna
nog 3 keer als reis doel bezocht hebben. Wat inhoud dat we als
laatste in 2017 de meerdaagse reis in de Harz hebben gedaan
als afsluiting Worbis. Ook de vele reizen naar andere oorden in
Duitsland zullen mij en de meeste van onze medepassagiers
blijvend in gedachten zijn. We zijn als voorbeeld op 1500 meter
Schwarzwaldertaart wezen bakken en we zijn ook op 150 meter
diep onder de grond geweest om kristallen te aanschouwen.
Wat de dagtochten betreft hebben we, denk ik, veel wat
Nederland bieden heeft op cultuur en nationaal niveau wel
bekeken. Vanaf de teelt van kersen onder glas, met de daarbij
behorende likeurproeverij, tot aan het melken van een paard.
Van dit alles is tijdens de dagtochten tekst en uitleg gegeven.
Ik kan geen juiste aantallen noemen, maar van de 12 x 2
meerdaagse reizen en de zeker 10 x 6 dagtochten per jaar
moeten we op z’n minst 200 dagen met elkaar zijn opgetrokken.
In kilometers moet dat op z’n minst 48.000 kilometers samen in
de bus zij geweest.
Bekende uitspraken waren vaak de “meiden”(koeien) onderweg
en “we gaan het bos in”. De reizen gingen altijd in overleg met de
reisleiding. Vermeld moet worden dat de directie van Eemland
reizen, in dit geval dhr. Jan van Leeuwen, heeft gezorgd dat we
bijna altijd samen op pad konden.
Ik heb de samenwerking altijd als prettig ervaren.
Op mijn manier heb ik altijd gezorgd voor de uitvoering maar
vooral voor de veiligheid van de passagiers.
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Aan alles komt een eind. Niet alleen door het bereiken van het
pensioen. Ook fysieke krachten voor dit zware beroep spelen
mee.
Er zijn nieuwe collega’s die het stokje overnemen.
Bedankt voor het vertrouwen al die jaren!!!

Dirk.

.
Foto’s: Klaas Koers
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Info Fietsen SVMH 2019.
Op de dinsdagen en vrijdagen kan er worden gefietst,
kosten geen.
Op dinsdagen is de start bij het stadhuis aan de zijde van de trap.
In april en oktober is de starttijd 10.00 uur, mei t/m september is
de starttijd 9.15 uur.
Contactpersoon Henny Kovács tel: 0182-534355 of 06-12432693
Email: henny.geerdink@gmail.com
Op de vrijdagen is de start bij de Goudse Ren- en Tour Club
Excelsior, Kale Jonkerpad 3 (aan de Goudse Houtsingel)
Vanaf april t/m september is de start om 9.30 uur.
Contactpersoon Joke Lammers tel: 0182-573732 of 06-13046174
Email: svmhjokelammers@xs4all.nl

Voor beide dagen geldt, dat per keer de route wordt bepaald,
ongeveer 30km. We fietsen 15/16 km per uur, met halverwege
een koffiestop (op eigen kosten). Er wordt tegen de wind in
gestart.
Enthousiastelingen kunnen natuurlijk ook buiten deze maanden
Fietsen.

Wij zien jullie graag, Henny en Joke.
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Het bestuur van de SVMH wenst U een
prettige vakantie.
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