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

Het Bestuur.
Voorzitter

Vice Voorzitter

Penningmeester en
Ledenadministratie

Secretaris.

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

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

Bestuurslid

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

Reiscommissie

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

Mevr. M. Eichhorn
Leliepad 11
2803 AN Gouda
T: 0182-530823
E: marion.eichhorn@telfort.nl

Bestuurslid en
Copy “Het Blad”

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

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

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@simpc.nl
Bezorging Het Blad.
Mevr. O. Kanters
Marga Klompestraat 78
2805 CX Gouda.
T: 0182-559119
E: olga.kanters@gmail.com

VAN DE VOORZITTER.
De grote vakantie is weer voorbij en ook de zomer
geeft tekenen, dat de herfst er langzamerhand aan komt.
Verenigingen en clubs gaan ook weer van start.
Gelukkig stopten de activiteiten van de SVMH niet
en was er zelfs een extra activiteit nl. de Zomerschool,
wat weer een groot succes was, mede door de geweldige inzet
van de vrijwilligers. Maar ook de inzet van de vrijwilligers van
de andere activiteiten waarderen wij zeer.
Voor wie nog op vakantie gaat, omdat in het naseizoen het
wat rustiger is, wens ik een fijne vakantie.
Carolien Kanters.
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Belangrijke telefoonnummers.

Algemeen alarmnummer…………………………………………112
Politie niet spoedeisend………………………………….0900-8844
Ambulance Post Gouda……………………………….0182-560164
Brandweer Hollands Midden………………………….088-2465000
Sociaal Team Gouda…………………………………..088-9004321
Huisartsenpost Gouda: (Buiten kantooruren)……….0182-322488
Dienst Apotheker Midden Holland………..0182-698820 (keuze 4)
Groene hart Ziekenhuis………………………………..0182-505050
Vierstroom………………………………………………….0900-9300
Zorgpartners Midden Holland…………………………0182-723723
Thuiszorgwinkel / Mediapoint…………………………088-1020100
Vrijwilligers infopunt……………...0182-588295 / 588659 / 588357
Burennetwerk Gouda..(alléén tussen 9 en 12 uur)... 0182-235082
Groene hart Hopper algemeen/info en klachtennr...0900-6008008
Reserveren Klantnummer bij de hand houden…….0900-9988778
Vervoerspunt Gouda op werkdagen van 9 tot 7 uur..06-51433031
Groene hart maaltijdservice van 8.39 tot 12.00 uur...0182-342453
Stichting Senioren Platvorm Gouda…………………..06-20004059
WMO loket Gem Gouda………………………………..0182591732
Ouderenvoorlichting
Gem
Gouda……………………..0182149182
ook
via
de
mail……………………...ouderenvoorlichting@gouda.nl

Al deze tel nummer en ons andere informatie kunt u ook vinden
op onze website :www.svmh-gouda.nl

5

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
bloemenstal 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
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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
Spectaculairste plekjes op de Veluwe. Een stuwwal, ontstaan in
de ijstijd met een wisselend landschap van heidevelden, bos met
pijnbomen 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
haarspeldbochten 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 ?
Houten een Ufo landingsbaan heeft.
IJsselstein ook Apenluiders wordt genoemd.
Ameide koopmans woningen heeft uit 1760.
In Nederland nog 24 vestigings stadjes zijn.
Picknick oorspronkelijk uit Frankrijk komt,
daar heet het Pique-Nique.
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Een stekelvarken blijft drijven.
Blauwe besjes dragen bij aan een beter geheugen
en zuiveren het bloed.
Aardbeien foliumzuur bevatten die zorgen voor energie.
Komt U iets leuks tegen wat U met ons wilt delen, mail dan
Marion.eichhorn@telfort.nl

Samen eten.
Woensdag 30 Oktober gaan we weer eten in de Prinsenhof.
Het menu is:
Bospaddenstoelen soep.
Beenhammetje met bruine pepersaus.
Sperziebonen met spekjes en ui.
Gebakken aardappelschijfjes.
Advocaat vla.
Opgeven voor 23 Oktober. Dit kan via de mail
svmh-bestuur@hotmail.com of telefonisch 0182-602660.
Heeft U een dieet of bent U vegetarisch meld het even.
Bij de Prinsenhof kan alleen met de pin betaald worden.

Woensdag 2 oktober.
Speciaal menu voor de week van de eenzaamheid!
Live Pianomuziek!
Het menu is:
Rundvleessalade, stokbrood en kruidenboter.
Kip stroganoff.
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Macedoine.
Aardappel gratin.
Bavaroistulband dessert speciaal.
Uiterlijk opgeven voor 27 September bij de Prinsenhof.
Tel: 0182-595000. Er kan alleen met de pin betaald worden.

Activiteiten in oktober.
Di 1
Wo 2
Wo 2
Do 3
Vr 4
Vr 4
Ma 7

Fietsen:
Stadhuis Markt 1
vertrek om10.00 uur
Jeu de Boules Wilde Wingerdlaan
aanvang 13.30 uur
Samen eten
Prinsenhof
zie blz 8
Nordic Walking Parkeerplaats Achterwillensebocht 10.00-11.00
Fietsen: Vertrek vanaf Excelsior Kale Jonkerpad 3 om 9.30 uur
Nationale ouderendag.
Zie blz 15
Bingo: Buurtstee zaal open 13.30 aanvang 14.00 kosten € 4,00
en voor leden € 3.00
Di 8 Fietsen:
Stadhuis Markt 1
vertrek om10.00 uur
Wo 9 Jeu de Boules Wilde Wingerdlaan
aanvang 13.30 uur
Do 10 Nordic Walking Parkeerplaats Achterwillensebocht 10.00-11.00
Do 10 Thema ochtend: onderwerp de Heemtuin. Aanvang 10.00-11.30
Vr 11 Fietsen: Vertrek vanaf Excelsior Kale Jonkerpad 3 om 9.30 uur
Vr 11 Lange wandeling, Route zie blz 20
info 0182-338339
Ma14 Handwerken: voor inlichtingen 0182513799 aanvang 14.00 uur
Ma14 Bingo: Buurtstee zaal open 13.30 aanvang 14.00 kosten € 4,00
Voor niet leden en voor leden € 3,00.
Di 15 Dagtocht zie pagina 5 en 6.
Di 15 Fietsen:
Stadhuis Markt 1
vertrek om10.00 uur
Wo16 Jeu de Boules Wilde Wingerdlaan
aanvang 13.30 uur
Do 17 Nordic Walking Parkeerplaats Achterwillensebocht 10.00-11.00
Vr 18 Fietsen: Vertrek vanaf Excelsior Kale Jongerpad 3 om 9.30 uur
Vr 18 Wandelen ,
Zie blz 20
info 0182-338339
Di 22 Fietsen:
Stadhuis Markt
vertrek om 10.00 uur
Wo23 Bingo: Buurtstee zaal open 13.30 aanvang 14.00 kosten € 4,00
en voor leden € 3,00
Wo23 Jeu de Boules Wilde Wingerdlaan
aanvang 13.30 uur
Do 24 Nordic Walking Parkeerplaats Achterwillensebocht 10.00-11.00
Vr 25 Fietsen: Vertrek vanaf Excelcior Kale Jonkerpad 3 om 9.30 uur
Ma28 Handwerken: voor inlichtingen 0182513799 aanvang 14.00 uur
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Di 29 Fietsen
Stadhuis Markt 1
vertrek om 10.00 uur
Wo30 Jeu de Boules Wilde Wingerdlaan
aanvang 13.30 uur
Wo30 Samen eten
Prinsenhof
zie blz 8
Do31 Nordic Walking Parkkeerpl. Achterwillensebocht 10.00-11.00uur
De fietstochten op Dinsdag starten vanaf 1 sept tot
april 2020 om 10.00 uur vanaf de Markt.

Reisinformatie september 2019
Het is eind september! De belangstelling voor de dagtocht met de
Bommelervaart was zo groot dat we helaas een aantal leden moesten
teleurstellen omdat er geen plaats meer was in de bus. Ook besloten
we om een aantal stoelen in de bus te reserveren voor de deelnemers
die opstapten bij de Stations Gouda en Goverwelle. Ook daar waren
deelnemers die graag bij elkaar wilden zitten en dat hebben we met de
gereserveerde plaatsen kunnen realiseren.
De tweede meerdaagse reis naar Twente ligt ook al weer achter ons.
Het verslag zult u in de volgende uitgave van Het Blad vinden. Het is
elke keer weer spannend of de meerdaagse reis door kan gaan want
het benodigde aantal deelnemers wordt vaak met moeite gehaald.

Het kan zijn dat de prijs van de 1-persoonskamers voor sommige
leden te hoog is en dat is heel begrijpelijk. In één van de
uitzendingen van ‘Max vakantieman’ werd uitvoerig stil gestaan
bij het grote verschil tussen de prijzen van 1- en 2persoonskamers. Onderzoek heeft uitgewezen dat een 1persoonskamer gemiddeld 32 % duurder is dan een 2persoonskamer. Dit probleem ligt voornamelijk bij de hotels die
vooral 2-persoonskamers hebben en nog niet inspelen op het
gegeven dat er steeds meer alleenstaanden komen die ook
graag de privacy van een 1-persoonskamer willen. Het is te
hopen dat het voor de hotels duidelijk wordt dat er aandacht moet
worden gegeven aan een ontwikkeling die al een tijd gaande is
en er ofwel verbouwd moet gaan worden of dat de prijsverschillen
tussen de verschillende kamers minder groot moeten worden.
Wij maken in 2019 nog drie dagtochten. De aanmeldingen voor
de dagtocht op dinsdag 15 oktober komen nog steeds binnen en
de uitnodiging voor de dagtocht op vrijdag 15 november vindt u in
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deze uitgave van Het Blad. De uitnodiging voor de laatste
dagtocht vindt u in het oktobernummer van Het Blad.
De plannen voor 2020, de door ons gewenste data en reisdoelen
liggen bij Eemland-reizen. Dit geldt voor de dagtochten en voor
de meerdaagse reizen. Wij houden u op de hoogte via Het Blad
en via de veel gelezen website van de SVMH.
Namens de reiscommissie,
Jan Weggemans
Gereserveerde plaatsen in de bus.
Bij ons dagreisje van de Bommelervaart waren wij, het
Goverwelle-groepje, blij verrast dat er gereserveerde plaatsen
voor ons waren. Dat wij nu niet, omdat wij bijna altijd de laatsten
zijn die opstappen in de bus, dan altijd achterin zitten. Nu was het
mooi verdeeld! Dus hartelijk dank daarvoor en we hopen dat dit
nog vaker gebeurt.
Namens het Goverwelle-groepje,
R. Stubbe

Thema ochtend 10 oktober.
Themaochtend 10 oktober 10.00-11.30 over de Heemtuin in de
Goudse Hout! De Buurtstee,Gildenburg1,entr.3,50 euro incl.2
koffie/thee. Spreker: Hans Schaap.
Hans gaat beginnen met beelden en vertelling van en over: de
geschiedenis van de Heemtuin en de ontwikkeling van de
vegetatie.! Na de pauze volgt een overzicht van de vogels, die
voorkomen in en rondom de Heemtuin Goudse Hout.
Het wordt weer een interessante ochtend !
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Tot ziens namens de werkgroep, Eildert, Cocky, Kitty, Corrie,
Gepke en Gerda.!

Zomerschool 2019.
De 10e Zomerschool in Gouda, georganiseerd door leden van de
SVMH, die op 29 juli startte, ligt op het moment dat u dit verslag
leest al weer enige tijd achter ons.
De eerste dag van onze Zomerschool stond o.a. in het teken van
elkaar weer ontmoeten en de leden bleken er ‘zin’ in te hebben.
‘Zin’ was het thema van deze interactieve lezing, die deskundig
begeleid werd door Mirjam van Esschoten. De dagelijkse dingen
die zin in en aan het leven geven kwamen ter sprake, maar ook
de wat diepere levensvragen kwamen aan de orde. De open en
ontspannen sfeer droeg bij aan het waardevolle karakter van
deze ochtend en men had ‘zin’ in de hierna volgende dagen van
de Zomerschool.
Op dinsdag 30 juli stond er een lezing over vogels op het
programma. Door een technische storing moest onze inleider,
Ton van Rossum, aanvankelijk zijn programma aanpassen, maar
dat deed hij op een leuke manier door ons vogelgeluiden te laten
horen die geraden moesten worden.
De deelnemers deden hun uiterste best om de geluiden te
herkennen en er bleken echte vogelkenners onder het publiek te
zijn.
Na de pauze werkte de apparatuur gelukkig weer en konden we
de vogels zien die we voor de pauze gehoord hadden.
Uiteindelijk kwam het dus allemaal goed.
Op woensdag 31 juli trof een aantal leden elkaar op de gezellige
Jeu de boulesbaan. Een 18tal spelers ging de strijd met elkaar
aan en de weergoden waren ons deze ochtend goed gezind, een
vriendelijk zonnetje begeleidde ons spel. Na deze sportieve
prestatie, die voor het derde achtereenvolgende jaar werd
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gewonnen door Betty Heeremans, sloten we af met een
eenvoudige, maar smakelijke lunch.
Op donderdag 1 augustus verraste Henk Lijding ons opnieuw,
zoals we van hem gewend zijn, met een boeiende en
interessante lezing.
Dit keer vertelde Henk Lijding over het fenomeen ‘Art Quilts’. Hij
illustreerde zijn lezing met prachtige dia’s en in de zaal waren
twee mooie quilts van zijn vrouw Nanda te bewonderen.
De stroomstoring, die gelukkig maar kort duurde, had gelukkig
geen invloed op de verder uitstekend verlopen ochtend.
Over de fietstocht die we dit jaar op 1 augustus maakten, zal nog
weleens gesproken worden.
We begonnen de tocht met 21 fietsers onder een schuchter
zonnetje, maar al snel moest de regenkleding worden
aangetrokken. Het zonnetje kwam gelukkig weer even terug,
maar een kwartier voordat we het doel van deze dag, Theetuin
De Kwakel, bereikten, barstte er een enorme regenbui los, zodat
we als ‘verzopen katten’ aankwamen. Vlak voor ons doel haalden
we de 10 wandelaars in die aanzienlijk droger waren dan de
fietsers, omdat zij gebruik konden maken van de luxe van
paraplu’s. Maar ook zij hadden toch ook wel wat last van natte
voeten. Al die nattigheid kon de pret toch niet drukken en
welgemoed werd na een eenvoudige lunch de
terugtocht aanvaard. Na een tussenstop bij De Kersentuin In
Hekendorp gingen we op eigen gelegenheid naar Gouda terug
en iedereen is uiteindelijk toch min of meer droog, misschien wel
dankzij de stevige tegenwind, thuis gekomen.
De tweede week begon op maandag 5 augustus met een
bijzonder interessant bezoek aan het Gemaal De Hooge Boezem
achter Haastrecht. De sympathieke gids Hans Kattenwinkel
vertelde op een inzichtelijke wijze allerlei wetenswaardigheden
over de historie van het polderlandschap en de
waterhuishouding, maar ook de actuele informatie ontbrak niet.
Het was een aangename en leerzame ochtend.
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Dinsdag 6 augustus stond in het teken van yoga en de betekenis
van meditatie. O.l.v. Lies
Terlouw, die ons inleidde in de wereld van de ‘stoelyoga’, die
voor de oudere mens helend en waardevol kan zijn, maakten we
de spieren en de geest op een aangename manier los.
Op woensdag 7 augustus stond de wandeling langs Goudse
gevelstenen georganiseerd door het Goudse gidsengilde op het
programma. Een deskundige gids leidde onze groep langs allerlei
interessante oude panden die versierd zijn met de meest
originele en vaak nog niet eerder opgemerkte gevelstenen.
Deze activiteit was helaas snel volgeboekt, zodat we wel wat
mensen teleur moesten stellen.
Maar wellicht kan deze wandeling op een ander moment nog
eens georganiseerd worden.
Op de een na laatste dag van de Zomerschool, donderdag 8
augustus, waren we te gast bij het Streekarchief in de
Chocoladefabriek. Wat was het voor velen een feest van
herkenning om het Gouda uit het verleden op oude foto’s terug te
zien in 3D! Enthousiast werd er gereageerd op de oude beelden
in een modern jasje. De stemming zat er goed in.
Als u meer wilt weten over het Streekarchief en wat er allemaal
georganiseerd wordt, dan kunt u informatie vragen bij Cristel
Stolk, de medewerkster die de presentatie verzorgde en u kunt
zich inschrijven voor de nieuwsbrief van het Archief
www.samh.nl/nieuwsbrief.
De laatste dag van de Zomerschool op 9 augustus, stond
traditiegetrouw in het teken van de afsluitende lunch. Zoals
gewoonlijk hebben de commissieleden hun uiterste best gedaan
u eens makkelijke lunch aan te bieden. Gezien de eetlust meent
de commissie daarin geslaagd te zijn. De lunch werd ook dit jaar
weer voor een groot deel ruimhartig gesponsord door AH
Bloemendaal.
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Wij bedanken de winkelmanager, Linda Noteboom, heel hartelijk
voor alle goede gaven.
De commissieleden willen de 90 verschillende deelnemers die
met elkaar zo’n 250 keer inschreven voor de verschillende
activiteiten hartelijk bedanken voor de positiviteit, de
hartelijkheid, de interesse en het enthousiasme zoals wij die
ervaren hebben.
Cobi, Cocky, Gerda, Joke, Loes, Nel en Willemijn.

Nationale Ouderen dag
Vrijdag 4 oktober 2019.
Met veel genoegen organiseren de gezamenlijke Rotaryclubs
van Gouda weer een gratis dagje uit voor ouderen, die om welke
reden dan ook weinig tot geen gelegenheid hebben om er eens
gezellig-alleen of met anderen-op uit te gaan.
Op 4 oktober is de inloop om 08.30 uur in:
“De Buurtstee”(Gildenburg 1), Buurtcentrum “De Walvis”
Walvisstraat) en Nelson Mandela Centrum (Bernadottelaan).
Voor verdere informatie over deze dag kunt u contact opnemen
met het Buurtcentrum en/of Sociaal team van uw wijk.
Contactpersoon op 4 oktober 2019: Sibbe van Egmond .
sibbevanegmond@gmail.com Mobiel: 06 53733654.
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Uitnodiging: Snertshow met zang en muziek
SVMH-Reizen, in samenwerking met Eemlandreizen, nodigt u uit
voor de zevende dagtocht 2019:
Vrijdag 15 november 2019
De prijs per persoon bedraagt €39,50 (niet leden SVMH
€49,50)
Als u zich aanmeldt voor deze vrolijke dagtocht verzoek ik u de
kosten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 8 november 2019,
over te maken naar bankrekening NL60INGB0005221323 ten
name van ‘Senioren Vereniging Midden-Holland Gouda’
onder vermelding van ‘Dagtocht 15 november 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 vertrektijd!
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

Programma voor deze Dagtocht:
Ca. 10.15 uur: 1x koffie met gebak bij Restaurant 3 Zussen in
METEREN
Ca. 12.15 uur: bij Restaurant Het Witte Huis in ZEELAND
(Noord-Brabant), de Snertshow met zang en muziek
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Aan het einde van het jaar bieden wij u een gezellige en
vrolijke middag. De Dutch Company treedt voor ons op en
neemt ons mee terug naar die tijd van vroeger, toen geluk
nog heel gewoon was. Gezellige liedjes van Swiebertje tot De
Jantjes, alles komt voorbij. Bij aankomst in Zeeland kunt u
genieten van onbeperkt snert met roggebrood en spek en
een sorbet, aangeboden door SVMH-reizen. Voor vertrek
naar Gouda krijgt u nog twee belegde broodjes en een kopje
koffie.
En zoals wij gewend zijn zal er zoveel mogelijk toeristisch
gereden worden met de bus.
Terug in Gouda bij de opstapplaatsen tussen circa 18.0019.00 uur.
Voor vragen over de reis belt u de reisadministratie: 06-30450652
Voor vragen over de betaling belt u met de penningmeester
SVMH: 0182-532556
LET OP: Aan deze dagtocht kunnen maximaal 60 personen
deelnemen i.v.m. de plaatsen in de bus. Na 60 aanmeldingen
(betalingen) worden de daarna volgende aanmelders op een
wachtlijst geplaatst!

Unieke dagtocht naar Schoorlse Duinen
Op 23 augustus was het zover. Met een volle bus gingen we op
pad naar Schoorl. Jammer voor een paar mensen die op een laat
tijdstip belden omdat ze alsnog mee wilden, maar er waren maar
60 plaatsen beschikbaar in de zonnetrein. Met Wilma achter het
stuur hebben we een voorspoedige reis gehad.
De eerste stop was de koffiepauze. De koffie en het gebak
smaakten prima. Aangesterkt zijn we weer op pad gegaan. Na
een mooie rit door de polders van Noord-Holland kwamen we in
Schoorl. Het restaurant was op de eerste duin aan de zuidkant
van de Honds Bossche zeewering. Dat is de 5,5 kilometer lange
dijk waar in de middeleeuwen de duinen bij een storm zijn
weggeslagen. Op school heeft u geleerd dat er drie dijken waren,

17

de waker, de slaper en de dromer. Maar sinds de zeewering op
deltahoogte is gebracht zijn de slaper en dromer afgegraven. We
moeten het nu met één dijk doen.De Schoorlse Duinen zijn een
uniek stiltegebied. Langzaam wordt het gebied steeds meer
ingericht zoals het honderden jaren geleden was. Zo is er in de
duinenrij langs de Noordzee een inham gegraven waar bij storm
en springtij de zee weer een stuk landinwaarts kan stromen. Ook
meer landinwaarts zijn er diverse maatregelen genomen om de
natuur alle kans te geven zich in oude glorie te herstellen. Door
deze maatregelen zijn de Schoorlse Duinen een uniek
natuurgebied geworden met de kenmerkende flora en fauna
passend in gebieden met zoutwater en daar aangrenzende
gebieden.Na de lunch zijn we in de Zonnetrein gestapt. We
hebben de bossen, heide en duinen van de Schoorlse Duinen
ontdekt. Een uitkomst voor onze leden omdat deze vaak minder
goed ter been zijn of niet zo van wandelen houden. Meer dan 60
kilometer paden brengen bezoekers naar stuivende duinen, de
hoogste duinen en de oudste bossen. De boswachters van
Staatsbosbeheer hebben ons de mooiste plekken en uitzichten
laten zien. Waar vroeger bomen werden aangeplant laat om
stuiven van zand te voorkomen heeft nu op bepaalde stukken de
wind en het zand weer vrij spel. Ook groeien er de nodige redelijk
unieke planten. Dankzij het zoute zeewater in de lagune kunnen
planten zoals zeekraal, zeegras en schorrenzoutgas hier weer
groeien. En in hun spoor zijn vogels en duinhagedissen gevolgd.
Dit leidt tot de conclusie dat het hier vroeger beter was. De weg
terug heeft al tot veel verbetering geleid. Een groene
bijkomstigheid van ons bezoek aan dit duingebied is dat de
Zonnetrein deel op zonne-energie rijdt! Op de website staan
inmiddels een aantal foto’s van de natuur in het
duingebied.Teruggekomen hebben we nog even wat gedronken
of rondgewandeld. Daarna zijn we zonder fileproblemen, nog
nagenietend, naar huis gereden.
Willem Verwoerd.
Schoorlse Duinen

18

Foto’s Willem Verwoerd.

Vrijdag 11 oktober .
Wandeling door Dordrecht : Oude havens en
parken . Afstand 7 km. Misschien iets meer.
Verzamelen ; 9.20 uur op spoor 8 van station
Gouda Vertrek ; 9.37 uur , intercity naar Rotterdam .
Daar overstappen naar spoor 6 en om10.06 uur de
intercity richting Vlissingen . Uitstappen in Dordrecht
.
De wandeling gaar eerst door het oude centrum van
de stad , daarna langs de havens en tenslotte door
enkele parken terug naar het station .
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Vrijdag 18 oktober .
Korte wandeling in een rustig tempo van circa 3 à 4
km. door het Weegje . Ongeveer halverwege is er
horeca.
Verzamelen om 9.20 uur bij de bushaltes van
station Gouda . Vertrek om 9.30 uur met bus 175
van Arriva , richting Rotterdam Nesselande op
perron H . Uitstappen halte Noordringdijk . Op
dezelfde halte kunnen we ook weer terug naar
Gouda . Mocht het Praathuis gesloten zijn dan
verzinnen we een alternatief .
Voor informatie:
Wietske van den Brink .
Tel. 0182-338339.
Email: wietskevandenbrink@kpnmail.nl
Dat was het dan weer . Met vriendelijke groet ,
Wietske van den Brink.
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