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  S                 Het Blad 
   M    H      Senioren Vereniging 

       V                   Midden-Holland 

 
 
 

 
Kasteel Doorwerth                                           Foto: F de Ruiter. 

 
 
                Augustus/september 2019: nummer 113 
                               Kopij voor de volgende uitgave 
           inleveren voor 10 september 2019. 
 

             Mét elkaar, Vóór elkaar. 
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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, hand- 
werken, 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    Girorekening 
www.svmh-gouda.nl  NL60INGB0005221323 
     t.n.v.: Senioren Vereniging 
     Midden-Holland te Gouda 

                

http://www.svmh-gouda.nl/
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                          Het Bestuur. 

 
Voorzitter    Vice Voorzitter 
Mevr. C.M. Kanters   Dhr. J. Weggemans 
Rinkelaarwerf 6   Groenhovenweg 215 
2804 LX Gouda   2803 DE Gouda 
T: 0182-602660   T: 0182-570662 
E: svmh-bestuur@hotmail.com M:06-30450652 
     E: j.weggemans3@kpnplanet.nl 
 

Penningmeester en  Secretaris. 
Ledenadministratie Mevr. M. Eichhorn 
Dhr. Verwoerd   Leliepad 11 
Landluststraat 92   2803 AN Gouda 
2804 KT Gouda   T: 012-530823 
T: 0182-532556   E: marion.eichhorn@telfort.nl 
E: verwoerd@xs4all.nl 

                                                             Bestuurslid en 
Bestuurslid            Copy  “Het Blad” 
Mevr. H. de Mooy   Dhr. F de Ruiter 
C. Huygenstraat 93   Ronsseweg 455 
2802 LV Gouda   2803 ZG Gouda 
T: 06-25583666   T: 06-41192711 
E: helmademooy@hotmail.com E fransderuiter050@gmail.com 
           
 

Reiscommissie 
Dhr. Verwoerd   Dhr. J. Weggemans 
Landluststraat 92   Groenhovenweg 215 
8042 KT Gouda   2803 DE Gouda 
T: 0182-532556   T: 0182- 570662 
E: verwoerd@xs4all.nl                 M: 06-30450652   
     E: j.weggemans3@kpnplanet.nl 
 

mailto:svmh-bestuur@hotmail.com
mailto:j.weggemans3@kpnplanet.nl
mailto:marion.eichhorn@telfort.nl
mailto:verwoerd@xs4all.nl
mailto:helmademooy@hotmail.com
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   Lief  en Leed. 
Mevr.  C.M. Kanters   Mevr. I. Stuart 
Rinkelaarwerf 6    Ronsseweg 666 
2804 LX Gouda    2804 WX Gouda 
T: 0182-602660    T: 0182-605534 
E: svmh-bestuur@hotmail.com  E: his.berk@simpe.nl 
 
Mevr. E.W. Straver                                   Bezorging Het Blad. 
R.C.B.v.d. Brinkstraat 11                          Mevr. O. Kanters 
2802 TS Gouda                                          Marga Klompestraat 78 
T: 0182 580805                                    2805 CX Gouda. 
                                                                      T: 0182-559119  
                                                                      E: olga.kanters@gmail.com 
 

        Regelzorg Rijbewijskeuring in Gouda. 
 
Rijbewijskeuringen in Gouda, automobilisten kunnen zich via 
Regelzorg Rijbewijskeuringen op 11 juli, 8 augustus en 12 sep in 
De Buurtstee, Gildenburg 1 medisch laten keuren voor de 
verlenging van hun rijbewijs.  
Een afspraak maken met de arts kan via Regelzorg 
Rijbewijskeuringen: Tel: 088 2323300, U moet zelf een datum 
plannen via: www.regelzorg.nl 
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 40,00 voor 
houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 60.00.  
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en start 5 
maanden voor deze datum. Voordat u een afspraak maakt koopt 
u eerst een gezondheidsverklaring. Aangeraden wordt dit 
digitaal te kopen met behulp van uw DigiD met SMS code op 
mijn.cbr.nl. Een papieren gezondheidsverklaring is verkrijgbaar 
bij de meeste gemeenten, het CBR of Regelzorg. Deze verklaring 
moet u eerst invullen en opsturen naar het CBR. Het kan een 
paar weken duren alvorens u de papieren die de arts moet 
invullen thuisgestuurd krijgt. Aangeraden wordt een afspraak te 
maken bij een arts die uw formulier op de computer kan invullen. 

mailto:svmh-bestuur@hotmail.com
mailto:his.berk@simpe.nl
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                        Van de voorzitter. 
 
Wanneer ik dit stukje schrijf en op de kalender kijk is het alweer 
begin juli. Dan moet ik aan het versje “Uren, dagen, maanden, 
jaren, vliegen als een schaduw heen” denken en zo voel ik dat 
ook wel eens. Voor veel mensen breekt de vakantietijd aan. 
Anderen zijn al geweest of gaan in het najaar of blijven gewoon 
thuis. Ik zelf ben al begin dit jaar geweest, dus doe ik het rustig 
aan. Toch zal ik mij niet vervelen. De Zomerschool gaat 
binnenkort van start met een erg leuk programma en ook de dag- 
tochten van de SVMH zijn leuke uitjes en niet te vergeten de 
meerdaagse reizen. Een ieder die nog met vakantie gaat, wens ik 
een fijne vakantie. 
Carolien Kanters. 
 

                              Samen eten.  
 
Dit keer vermeld ik twee data, wat betreft het eten in de 
Prinsenhof. 
Op 28 augustus is het menu: Champignonsoep. 
Gegrilde kippenpoot met kerrie mayonaise. 
Doperwtjes/worteltjes, Gebakken krieltjes met tuinkruiden, 
En tot slot een Bavarois. 
 
Opgeven voor 21 augustus. 
 
Op 25 september. Het menu voor deze datum is nog niet bekend, 
Maar rond 6 september kan ik de menulijst ophalen. Wilt u het 
menu weten kunt u mij bellen: 0182602660. 
Opgeven voor 18 september, dit kan via de tel:0182602660 of via 
de mail: svmh-bestuur@hotmail.com  
Heeft een dieet of bent u vegetarisch, laat mij het even weten. 
Bij de Prinsenhof kan alleen met de pin betaald worden. 
Carolien Kanters.  
 
 

 

tel:0182602660
mailto:svmh-bestuur@hotmail.com
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       De noodzaak van een boedelbeschrijving 
 
Op een gegeven moment komt voor ieder (echt)paar het moment 
dat de partner overlijdt. Het komt maar al te vaak voor dat er geen 
testament is. De wet geeft dan de langstlevende het recht om 
verder te leven met alles wat samen is opgebouwd. Dat betekent 
wel dat de kinderen de nodige problemen kinnen krijgen als de 
tweede persoon overlijdt. 
Wat is er aan de hand? Even de wet kort uitgelegd, het wettelijk 
erfrecht zegt wel dat de als langstlevende echtgenoot de 
beschikking houd over alles. Deze wet zegt tevens dat de kinderen 
ook erfgenaam zijn. Zij krijgen een niet-opeisbare vordering op u 
ter grootte van hun erfdeel, deze vordering van de kinderen vormt 
een schuld in uw nalatenschap. Daarvoor is het nodig te weten hoe 
groot de erfdelen van de kinderen zijn. Het is dus belangrijk te 
weten wat de erfdelen van de kinderen zijn, en als er veel tijd 
overheen is gegaan kan dat best lastig zijn. Dit is belangrijk omdat 
het bedrag van de oude erfdelen (verhoogd met rente) moeten 
worden afgetrokken van de huidige nalatenschap. 
Is er na het overlijden van de eerste persoon aangifte erfbelasting 
gedaan kan de aangifte worden opgevraagd bij de belastingdienst. 
Er is dan enige houvast. Alleen hoeven de gehanteerde fiscale 
waarden niet gelijk te zijn aan de werkelijke waarde. De waarde 
zijn gebaseerd op de regels van de successiewet. Die gaat bij 
voorbeeld uit van de WOZ-waarde van een woning. De vrije ver- 
Koopwaarde is veelal hoger. En zeker als het gaat om een woning 
waarvan er maar één is, kan dat moeilijk zijn na X jaar goed vast 
te stellen. Voor wat betreft saldo’s op de bankrekeningen geeft dit 
wel een goed houvast. Maar het zou kunnen dat er naderhand nog 
rekeningen van zijn betaald die betrekking hebben op het 
overlijden / de eerste erfenis. Daar moeten deze saldo’s weer voor 
worden gecorrigeerd. Maar dan komen we op de waarde  bepaling 
van de toen in bezit zijnde goederen en de auto. Het is een 
behoorlijke klus die maar al te gemakkelijk de bron kan zijn voor 
ruzie tussen de kinderen. Het advies is een boedelbeschrijving te 
maken. 
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Hebt u geen boedelbeschrijving gemaakt, ga er een keer mee aan 
de slag. Nu kunt u als overgebleven partner nog helpen bi het op- 
Stellen. Voorkom dat uitstel afstel wordt. Helaas wordt niet 
iedereen gezond oud. Ik hoop het niet, Maat het zou zo maar 
kunnen dat u door dementie niet meer in staat bent te helpen. Een 
Boedelbeschrijving geeft uw kinderen een veel grotere kans om  
zonder conflicten uw nalatenschap af te handelen.  
 
Willem Verwoerd.   

 
 
              Jubileum 2018. 
 
In het jaarverslag 2018 is abusievelijk niets geschreven over het  
10 jarig bestaan van de SVMH. 
Wij hebben dit feestelijk gevierd tijdens de jaarvergadering op  
22 mei 2018 in de Irishof, voor de pauze koffie/thee met gebak., 
na de pauze een hapje en een drankje terwijl iedereen genoot van 
een optreden van Linquinda. 
Er waren 70 leden aanwezig die uiterst tevreden waren over de 
activiteiten die de SVMH aanbiedt 
 
Marion Eichhorn. 
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        Reisinformatie augustus/september 
  
We leven al weer in de tweede helft van 2019. En ook met de 
reizen van de SVMH zitten we op de helft. Op 12 juli hadden we 
met 59 deelnemers de vierde dagtocht waarvan u het verslag in 
deze uitgave van Het Blad vindt. Terugkijkend mogen we con- 
stateren dat er vier gezellige en geslaagde dagtochten waren en 
we hadden ook een geslaagde meerdaagse reis naar Irrel die 
Gelukkig door kon gaan omdat we samen met deelnemers uit 
Zeist konden reizen. Er zijn nog wel een paar verbeterpunten 
waar de reiscommissie aandacht voor vraagt. Ten eerste is het 
bij de betaling van de reis soms niet duidelijk wie zich voor een 
reis hebben aangemeld omdat de naam van de deelnemers niet 
altijd overeenkomt met de naam van de rekeninghouder. Daarom 
verzoeken wij u om in het vervolg naast de opstapplaats, de 
datum van de reis en uw eventuele dieet ook uw naam/namen te 
vermelden. Dit wordt in het vervolg ook gemeld op de uitnodiging. 
Ten tweede vragen wij u om de datum van vertrek en de vertrek- 
tijden goed in de gaten te houden. Het is voorgekomen dat aan- 
gemelde deelnemers ofwel te laat bij de bus waren ofwel de 
datum van de reis waren vergeten. Dat is jammer want deze 
deelnemers krijgen hun betaling niet terug en hebben de reis 
gemist. Zie het Huishoudelijk Reglement. U heeft in het vorige 
nummer van Het Blad de uitnodiging voor de dagtocht op vrijdag 
23 augustus ontvangen. U kunt zich nog steeds voor de dagtocht 
aanmelden. De peildatum voor de meerdaagse reis naar Twente 
is inmiddels voorbij maar u kunt nog steeds bij de reiscommissie 
vragen of de reis doorgaat en of er in dat geval nog kamers in het 
hotel in Beuningen beschikbaar zijn. Als de meerdaagse reis 
doorgaat krijgen de aangemelde deelnemers hun bevestiging en 
de daarbij behorende informatie zo spoedig als mogelijk en als de 
meerdaagse reis onverhoopt wegens te weinig deelnemers niet 
doorgaat krijgen de aangemelde deelnemers hun betaalde reis- 
som teruggestort op hun rekening (op 3 juli waren er 16 
aanmeldingen). 
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In deze uitgave van Het Blad  vindt u de uitnodiging voor de dag- 
tocht op dinsdag 15 oktober. Tot nu toe heette de dagtocht in 
oktober de Herfsttintentocht of de Stampottentocht. Deze keer 
heet het “Expeditie naar de Posbank” maar we gaan wel 
stamppot eten (deze keer dus niet bij de Molen in Harskamp) en 
we gaan ook genieten van de herfsttinten. Op vrijdag 15 
november organiseren we een dagtocht met een snertshow met 
zang en muziek. De snert betreft niet de show maar het eten. De 
uitnodiging komt in het volgende Het Blad. Tenslotte kan ik u 
melden dat de reiscommissie in overleg met Eemlandreizen al 
weer bezig is met de plannen voor de dagtochten en meerdaagse 
reizen in 2020. 
De reiscommissie, 
Willem Verwoerd, Jan Weggemans. 
                                 
 
 
 
 
                                   Koffieochtend 
Woensdag 11 september van 10.30 tot 12.00 uur is er weer een 
koffieochtend. We gaan naar een voor ieder welbekende plek 
neem ik aan. We gaan naar het Museumcafé, Achter de Kerk. 
Bij mooi weer kunnen we buiten zitten in de grote tuin en bij koeler 
weer zitten we binnen aan de waterzijde van het café. Iedereen is 
welkom, maar vergeet niet te betalen, dit wordt nog wel eens  
vergeten, de S.V.M.H. moet dan voor de kosten opdraaien! 
Tot ziens. 
Lili Koot        (0182373162) 
Ina Appers   (0182527928)  
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                               Ziende Blind 
 
Mark Rutten maant de werkgevers nu eens met een voorstel te 
komen, de werkende hebben al jaren hun koopkracht niet zien 
toenemen. De laatste tijd zijn de CAO lonen echter met een 
procent of drie gestegen. Je zou toch verwachten dat dit heeft 
geleid tot koopkracht verbetering voor deze mensen. De vraag is 
waar dat extra salaris heen is gegaan? 
 
Voor ik daar op in ga merk ik op dat gepensioneerden er al jaren 
geen pensioen bij krijgen, en de AOW stijgingen zijn veelal 
onvoldoende om de stijging van vaste lasten op te vangen. 
Gepensioneerden zijn inmiddels gemiddeld al rond de 15% gekort 
op hun pensioen, waarom mogen gepensioneerden van onze 
overheid niet delen in de toegenomen welvaart? Dat terwijl de 
pensioenpotten overlopen, er zit nu ruwweg 2 keer zoveel geld in 
als voor de financiële crisis. 
 
Terug naar de eerste vraag. Onderzoekers hebben vastgesteld dat 
vanaf 1 januari de inflatie 3,8% was, dus beduidend meer dan de 
loon stijging. Hierbij  is de inflatie door de prijs explosie, die er 
vanaf september 2018 is opgetreden, niet meegenomen. Dus 
vanaf september gemeten is de inflatie nog hoger. De 
onderzoekers hebben vastgesteld dat de inflatie vanaf 1 januari 
voornamelijk is veroorzaakt door stijging van de belasting en 
heffingen van de overheid. Het geld dat de werkgevers hun 
personeel meer betalen  is naar onze overheden gegaan. Dat 
vonden ze niet genoeg, dus ze hebben ook nog maar wat extra 
geld genomen. Met andere woorden, de overheid heeft de daling 
van de koopkracht per 1 januari veroorzaakt. Dan is het wel heel 
goedkoop om de werkgevers verwijten te maken en te manen 
meer geld aan hun personeel te gaan betalen.     
 
Willem Verwoerd. 
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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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         Uitnodiging: Expeditie naar de Posbank 
                  Stamppotten en Herfsttinten. 
 
SVMH -Reizen, in samenwerking met Eemlandreizen, nodigt u uit              
voor de zesde dagtocht 2019. 
 

                     Dinsdag 15 oktober 2019 
Prijs per persoon bedraagt €37,25 (niet leden SVMH €47,25) 
 
Als u zich aanmeldt voor deze dagtocht verzoek ik u de kosten zo 
spoedig mogelijk , maar uiterlijk  8 oktober 2019, over te maken 
naar bankrekening NL60INGB0005221323 ten name van  
“Senioren Vereniging Midden-Holland Gouda” onder 
vermelding van dagtocht 15 oktober 2019, uw opstapplaats, 
eventueel uw dieet en de naam van de deelnemers.  
 
Uw betaling is de bevestiging van deelname aan deze dagreis, u 
ontvangt dus geen bevestigingsbrief! Denk aan het vermelden van 
de hierboven gevraagde gegevens op uw betaling!  
 
Vertrek: A.u.b. op tijd bij uw opstapplaats, er wordt niet 
gewacht i.v.m. reisschema. 
 
8.15 uur, vanaf de Lekkenburg Gouda, Leckenborchflat 
8.30 uur, vanaf voorzijde NS station Gouda, nabij de bloemen- 
                stal tegenover het station. 
8.45 uur, vanaf Station Goverwelle. 
 
                      Programma voor deze Dagtocht: 
Ca. 10.15 uur: 1x koffie met gebak bij Pannenkoekenhuis bij 
                         de Bijenmarkt in Veenendaal 
Ca. 12.00 uur: bij restaurant De Heideroos in Eerbeek, stamp 
                         potbuffet + dessert 
Ca. 13.30 uur: Postbanktour. 
 
Na de koffie met gebak en het stamppotbuffet vertrekken we met 
de bus om een rondrit te maken via de Posbank, één van de  
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Spectaculairste plekjes op de Veluwe. Een stuwwal, ontstaan in de 
ijstijd met een wisselend landschap van heidevelden, bos met pijn- 
bomen en stuifzand. Het hoogste punt ligt maar liefst op 110 meter 
hoogte boven NAP waardoor u bij mooi weer een prachtig uitzicht 
heeft over het IJsseldal en de Achterhoek. Vanwege de vele haar- 
speldbochten zult u zich in het buitenland wanen. Op de terugreis 
naar Gouda houden we nog een toilet-en consumptiestop op een 
geschikte locatie. 
Thuiskomst in Gouda bij de opstapplaatsen omstreeks 18.00 
uur. 
Voor vragen over de reisbelt u de reisadministratie: 0630450652 
Voor vragen over de betaling belt u met de penningmeester 
SVMH: 0182532556. 
Let op: Aan deze dagtocht kunnen max. 60 personen 
deelnemen i.v.m. de plaatsen in de bus. Na 60 aanmeldingen  
(betalingen) worden de daarna volgende aanmelders op een 
wachtlijst geplaatst. 
De reiscommissie. 
 

                                        Wist u Dat 

                        ? 
De manier om te beginnen, is te stoppen met praten en beginnen 
met doen. 
Het wolven paar dat is gesignaleerd, jonkies heeft. 
De stormvloed kering in Krimpen a/d IJssel het eerste deltawerk is 
dat werd gebouwd. 
Krimpen a/d Lek het oudste dorp van de Krimpeneerwaard is. 
De busreis van 12 juli al ruim voor de peildatum was vol geboekt. 
Tomaten en radijsjes voor 95% uit water bestaan, aardbeien uit 
91%. 
De boerderij “Oudersvrucht” aan de Bloemendaalseweg  gebouwd 
is in 1861. 
Komt u iets leuk tegen wat u met ons wilt delen, mail dan naar: 
Marion.eichhorn@telfort.nl 
 
 

mailto:Marion.eichhorn@telfort.nl
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                         Activiteiten in augustus 

 
Do 1   Nordic Walking  Parkeerplaats Achterwillensebocht  10.00-11.00    
Do 1   Lezing Art Quilts De Bühne Tristanstraat 18,             10.00-12.00   
          Inschrijven via willemijn.svmh@caiway.net of 0182761464. 
Vr  2    Fietsen   Vertrek vanaf Excelsior, Kale Jonkerpad 3 om 9.30 uur 
Vr  2   Wandelen Vertrek met bus 107 om 10.30 vanaf station NS.     
Ma 5   Bezoek gemaal Haastrecht Vertrek met bus107 om 9.31 vanaf 
           Station NS inschrijving: willemijn.svmh@caiway.net 
Ma 5   Handwerken:   voor inlichtingen 0182513799 van     14.00-15.30 
Di  6    Fietsen:                Stadhuis Markt 1               vertrek om  9.15uur 
Di  6    Kennismaking met stoelyoga De Bühne, Tristanstraat 18 
           om 10.00 uur inlichtingen willemijn.svmh@caiway.net 
Wo 7   Jeu de Boules    Wilde Wingerdlaan         aanvang om 13.30 uur 
Wo 7   Wandeling langs bijzondere Goudse gevelstenen verzamelen  
           Om 9.45 Goudse Waag inlichtingen willemijn.svmh@caiway.net 
Do  8   Nordic Walking Parkeerplaats Achterwillensebocht  10.00-11.00 
Do  8   Historisch Gouda in 3-D Chocoladefabriek Steenlandzaal klein 
           Amerika vanaf 10.00uur inschrijving  willemijn.svmh@caiway.net 
Vr  9   Fietsen   Vertrek vanaf  Excelsior, Kale Jonkerpad 3 om 9.30 uur 
Vr  9   Afsluiting Zomerschool, Feestelijke lunch De Bühne, Tristanstr18 
          Vanaf 12.30 uur inschrijven via willemijn.svmh@caiway.net 
Ma12 Bingo  Buurtstee zaal open13.30 aanvang 14.00  kosten € 4.00 
          voor leden € 3.00 
Wo14 Jeu de Boules          Wilde Wingerdlaan          aanvang om 13.30  
Do 15 Nordic Walking   Parkeerplaats Achterwillensebocht 10.00-11.00 
Vr  16 Peildatum  Dagtocht Zonnetrein Schoorl, informatie 0630450652 
Vr  16 Fietsen     Vertrek vanaf Excelsior Kale Jonkerpad 3 om 9.30 uur 
Vr  16 Lange wandeling  De Bieslandse Bosroute              zie pagina 17  
Ma 19 Handwerken:   voor inlichtingen 0182513799 aanvang 14.00 uur 
Di  20  Fietsen:             Stadhuis Markt 1                  vertrek om 9.15 uur 
Wo 21 Jeu de Boules        Wilde Wingerdlaan     aanvang om 13.30 uur 
Do 22  Nordic Walking Parkeerplaats Achterwillensebocht  10.00-11.00  
Vr  23  Dagtocht Zonnetrein Schoorl vertrek 8.15 vanaf Leckenborg, 
           Informatie: 0630450652. 
Vr  23 Fietsen:    Vertrek vanaf Excelsior Kale Jonkerpad 3 om 9.30 uur 
Vr  23 Korte Wandeling. Route nog niet bekend informatie 0182338339 
Di  27 Fietsen:             Stadhuis Markt 1                   vertrek om 9.15 uur 
Wo28 Bingo: Buurtstee zaal open 13.30 aanvang 14.00 kosten €4.00 
          voor leden €3.00 

mailto:willemijn.svmh@caiway.net
mailto:willemijn.svmh@caiway.net
mailto:willemijn.svmh@caiway.net
mailto:willemijn.svmh@caiway.net
mailto:willemijn.svmh@caiway.net
mailto:willemijn.svmh@caiway.net
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Wo28 Samen eten in de Prinsenhof  het menu staat elders in Het Blad 
Wo28 Jeu de Boules          Wilde Wingerdlaan                aanvang 13.30 
Do 29 Nordic Walking Parkeerplaats Achterwillensebocht   10.00-11.00 
Vr  30 Fietsen: Vertrek vanaf Excelsior Kale Jonkerpad 3    om 9.30 uur 
 

                      Activiteiten in September 
 
Ma  2 Handwerken:    voor inlichtingen 0182513799 aanvang 14.00 uur 
Di   3  Fietsen:             Stadhuis Markt 1                   vertrek om 9.15 uur 
Wo 4  Jeu de Boules   Wilde Wingerdlaan                 aanvang 13.30 uur 
Do  5  Nordic Walking  Parkeerplaats Achterwillensebocht  10.00-11.00 
Vr   6  Fietsen: Vertrek vanaf Excelsior Kale Jonkerpad 3    om 9.30 uur 
Ma 9  Bingo: Buurtstee zaal open 13.30 aanvang 14.00 kosten € 4,00 
          en voor leden € 3.00 
Di 10  Fietsen:             Stadhuis Markt 1                   vertrek om 9.15 uur 
10-14 Meerdaagse reis Twente                           informatie 0630450652 
Wo11 Koffieochtend Museumcafé Achter de Kerk  van 10.30- 12.00 uur 
Wo11 Jeu de Boules    Wilde wingerdlaan                 aanvang 13.30 uur  
Do 12 Nordic Walking Parkeerplaats Achterwillensebocht   10.00-11.00  
Vr  13 Strand en duinwandeling vanuit Scheveningen       zie pagina 17 
Ma16 Handwerken:   voor inlichtingen 0182513799  aanvang 14.00 uur 
Di  17 Fietsen:            Stadhuis Markt 1                    vertrek om 9.15 uur 
Wo18 Jeu de Boules  Wilde Wingerdlaan                  aanvang 13.30 uur  
Do 19 Nordic Walking Parkeerplaats Achterwillensebocht   10.00-11.00 
Vr  20 Fietsen: Vertrek vanaf Excelsior Kale Jongerpad 3    om 9.30 uur 
Vr  20 Korte wandeling door  Bisdom van Vliet park           zie pagina 17 
Di  24 Fietsen:             Stadhuis Markt                      vertrek om 9.15 uur 
Wo25 Bingo: Buurtstee zaal open 13.30 aanvang 14.00 kosten € 4,00     
           en voor leden € 3,00 
Wo25 Jeu de Boules   Wilde Wingerdlaan                 aanvang 13.30 uur 
Wo25 Samen eten voor informatie zie pagina 5 of 0182602660 
Do 26 Nordic Walking Parkeerplaats Achterwillensebocht   10.00-11.00 
Vr  27 Fietsen: Vertrek vanaf Excelcior Kale Jonkerpad 3    om 9.30 uur 
Ma30 Handwerken:   voor inlichtingen 0182513799  aanvang 14.00 uur 
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                                 Wandelen. 
 
Vrijdag 16 augustus. 
De Bieslandse Bosroute. Afstand 8 km. Asfalt en half verharde 
paden. Dit is een wandeling van station Delft naarPijnacker. We 
lopen eerst een stukje door het oude Delft en de Delftse Hout, 
dan door het Bieslandse Bos en komen tenslotte in Pijnacker. 
Daar kunnen we met de bus naar station Zoetermeer en vandaar 
met de trein terug naar Gouda, ook is het mogelijk om verder te 
lopen door het Balij bos naar station Zoetermeer, dat is dan nog 6 
km. Er is horeca in Delft, de Delftse Hout en in Pijnacker. 
Verzamelen: Om 9.10 uur op spoor 8 van station Gouda. 
Vertrek: Om 9.22 uur naar Rotterdam, daar overstappen en op 
spoor 9 de trein om 9.48 uur naar Den Haag. Uitstappen in Delft. 

Vrijdag 13 september. 
Lange strand en duinwandeling vanuit Scheveningen, afstand 
circa 10 km. 
Verzamelen: 9.20 uur op spoor 8 van station Gouda. 
Vertrek: 9.32 uur met de intercity naar Den Haag CS. Daarna met 
HTM 9 richting Scheveningen Noord naar het Kurhaus of het 
Noorderstrand. We lopen eerst langs het strand en dan door de 
duinen naar pannenkoekenboerderij  Meijendel. Terug door de 
duinen en via de trap naar de sportvelden en dan verder naar de 
bushalte Witteburgerweg. Hier gaan veel bussen richting station 
Den Haag Centraal. 

Vrijdag 20 september. 
Korte wandeling in een rustig tempo van ongeveer een uur door 
het Bisdom van Vliet park in Haastrecht, Koffie bij de bakker of bij  
“Over de Brug” 
Verzamelen om 9.20 uur bij de bushalte van station Gouda. 
Vertrek met bus 107 op perron E om 9.31 uur, uitstappen halte 
Haastrecht centrum. Terug met de bus.  
Voor informatie: 
Wietske van den Brink. 
Tel: 0182-338339. 
Email: wietskevandenbrink@kpnmail.nl 
 

mailto:wietskevandenbrink@kpnmail.nl
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Foto Willem Verwoerd.                       Slot Loevestein 
 

        Bommelervaart. 
 
 Vrijdag 12 juli was een dag vol regen. Met een echt volle bus 
hebben we de dagtocht Bommelervaart gemaakt. De 
belangstelling was zo groot dat we voor de peildatum, de bus al 
vol hadden. Jammer voor de mensen die op het laatste moment 
zich nog probeerden aan te melden. 
In de ochtend hebben we in een romantisch café bij de kerk in 
Houten koffie gedronken met gebak gegeten. Daarna zijn we 
binnendoor naar Sleeuwijk gereden. Sleeuwijk ligt aan de Boven-
Merwede, schuin tegenover Gorinchem. Schipper Fred heeft ons 
met de Princehof over de rivier gevaren, aan boord hebben we 
genoten van een heerlijke lunch. Het landschap gleed in een 
sappig tempo aan ons voorbij. We hebben vanaf het water diverse 
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dorpjes, de landerijen en het slot Loevestein gezien, u  weet wel, 
het slot waar Hugo de Groot in een boekenkist uit is ontsnapt. 
De hele tijd was het weer wisselvallig, stortbuien afgewisseld met 
lichte regen en droge perioden. Dat betekende voor de reisleiding 
dat het middagprogramma in het water viel. We zouden naar  
’s-Hertogenbosch gaan waar iedereen anderhalf uur vrij zou 
mogen rondwandelen, maar het weer was een te groot risico om 
daar een succes van te maken. Met hulp van Ed (chauffeur van 
Eemland) Hebben we ter plaatse een alternatief bedacht en 
geregeld. We zijn naar Dussen gegaan, een korte rit met een ( auto    
treintje rond Dussen gaf ons een beeld van het dorp en de 
omgeving. Wist u dat Dussen ook een kasteel heeft? Dat is in de 
tweede wereldoorlog door de Duitsers gebruikt als 
commandocentrum. In de bijbehorende winkel hebben de nodige 
personen nog war inkopen gedaan. 
Volgens planning hebben we de rit naar huis aangevangen, en 
wonder boven wonder hadden we haast geen file op de terugweg.  
Even na zes uur waren de laatste personen op hun bestemming . 
Uit de eerste reacties van veel deelnemers bleek ons dat we 
mogen spreken van een succesvolle dagtocht. Vooral omdat daar 
ook de nodige reacties van mensen bij waren die voor het eerst 
mee waren geweest. 
Willem Verwoerd. 
 
 

           
          Foto Willem Verwoerd. 
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                            GFT Containers. 
 
Staan er bij u in de buurt ook die nieuwe GTF containers? Bij de 
gemeente zijn er veel klachten binnen gekomen. Ze zijn smerig, 
de trommelopening is te klein, veel afval valt er naast en ze zijn 
voor veel mensen te hoog en ontzettend lelijk. Vanwege de vele 
klachten heeft de gemeente de plaatsing van de overige 
containers tijdelijk stop gezet. Er is onderzocht of de vulopening 
vervangen kon worden, maar dat kost €250.000 en dat is te DUUR 
Vindt het college. De overige containers gaan dus gewoon 
geplaatst worden en de burger mag lekker doormodderen met 
deze gedrochten. Wel komt er een betere voorlichting voor het 
gebruik van de container. Ieder huishouden dat gebruik maakt van 
de GFT container krijgt binnenkort een informatiepakket. De 
praktijk zal het uitwijzen of dat verbetering geeft. Ik ben benieuwd 
en blijf het volgen. 
Carolien Kanters.    
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