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Foto Frans de Ruiter                                                              Herfst 

 
 
 
 
                         November 2019: nummer 115 

                                 Kopij voor de volgende uitgave 

              inleveren voor 10 november 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: 0182-530823 

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@kpnpl               
 
 
 

mailto:svmh-bestuur@hotmail.com
mailto:j.weggemans3@kpnplanet.nl
mailto:marion.eichhorn@telfort.nl
mailto:verwoerd@xs4all.nl
mailto:verwoerd@xs4all.nl
mailto:helmademooy@hotmail.com
mailto:j.weggemans3@kpnpl
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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@simpc.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 

 

  
 

                                   Van de Voorzitter. 
 
Even was ik blij, dat ik geen auto had, toen regelmatig in 

de krant te lezen was, dat in Mei en Juni in Gouda 24 auto’s 

in de brand waren gestoken. 
Wel was ik in gedachten bij de eigenaren van de auto’s 

die dit waren overkomen. 
Je zult maar ,door hard te werken, een auto aan kunnen 

schaffen en onderhouden en deze dan letterlijk in rook 

zien opgaan! 
Er zijn drie tieners opgepakt, twee van 16 jr. en een van 

17 jr. die hiervan verdacht worden. Met verbazing las ik de 

leeftijd van het trio. Wat doen zij op die leeftijd om die tijd op straat! 
Toen mijn kinderen zo oud waren, lagen zij om die tijd op bed. 
De volgende dag moesten zij weer naar school. 
Ik hoop, dat de schade op de daders verhaalt kan worden, 
want de verzekering  dekt de schade helaas niet. 
              
 
 

mailto:svmh-bestuur@hotmail.com
mailto:his.berk@simpc.nl
mailto:olga.kanters@gmail.com
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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………………………………..0182-591732 

Ouderenvoorlichting Gem Gouda……………………..0182-149182 

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 
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              Voorlopig Reisschema 2020 SVMH. 
 
Dagtocht……………………Uitnodiging in het Blad van januari 
Vrijdag 13 maart  Robèrt Heel Holland Bakt en het Brabantse 
leven 

 
Dagtocht…………………..Uitnodiging in het Blad van februari 
Dinsdag 7 april…………………………Overdekte Tulpenpracht. 
 
Meerdaagse reis…………..Uitnodiging in het Blad van januari 
Van 12 mei t/m 16 mei vijfdaagse reis: er gaat niets boven 

Groningen 

 
Dagtocht……………………….Uitnodiging in het Blad van april 
Vrijdag 19 juni…………………….Museumeiland in de Biesbos 

 
Dagtocht………………………..Uitnodiging in het Blad van mei 
Dinsdag 7 juli………………………………...Friesland anno 1666 

 
Dagtocht………………………..Uitnodiging in het Blad van juni 
Vrijdag 14 augustus……………….Zeehondensafari in Zeeland 

 
Meerdaagse reis……………….Uitnodiging in het Blad van mei 
Van 14 sept t/m 19 sept…. zesdaagse reis Ardennen/Limburg 

 
Dagtocht……………………Uitnodiging in het Blad van juli/aug 

Dinsdag 6 oktober…………………..Witlofweetjes + Schokland 

 
Dagtocht……………….Uitnodiging in het Blad van september 

Vrijdag 20 november………………...Dekselse Winterpannetjes 

 
Dagtocht…………………...Uitnodiging in het Blad van oktober 

Zaterdag 12 december…..Stoomtrein VSM Apeldoorn naar 

                                            Dieren en Kerstmarkt Beekbergen. 
 
Zie website SVMH: www.svmh-gouda.nl en reisinfo in het 
Blad 

http://www.svmh-gouda.nl/
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 VERSLAG MEERDAAGSE REIS TWENTE SEPTEMBER 2019 

1e Dag: Na 22 deelnemers opgehaald te hebben bij de bekende 
opstapplaatsen kon de reis beginnen. Om 10.00 uur zaten we al 
gezellig bij Restaurant Boschzicht in Scherpenzeel om te 
genieten van ons eerste kopje koffie met gebak. Via een 
toeristische route arriveerden we bij de fraaie Museumboerderij 
van Erve Brooks in Gelselaar waar we genoten van een zeer 
uitgebreide en goed verzorgde lunch. Er was ook nog even 
gelegenheid om rond te kijken bij alle bezienswaardigheden van 
deze boerderij. Daarna hebben we de reis voortgezet naar Hotel 
Dinkeloord in Beuningen. Het ziet er erg goed uit en op de 
kamers aangekomen viel dat niet tegen. Om 18.00 uur was het 
diner wat goed was. Ieder kon de avond doorbrengen naar eigen 
behoefte en voor de spelletjesliefhebbers was er een zaal 
gereserveerd waar ongestoord gespeeld kon worden. 

2e Dag: Om 10.00 uur vertrokken we na het ontbijt naar 
Enschede voor ’n bezoek aan de mooiste Synagoge van 
Nederland. De rondgang was geweldig, je keek je ogen uit. De 
mevrouw die ons rondleidt heeft ons veel verteld over de 
Synagoge en de geschiedenis. Er was veel te vertellen. Het 
bezoek werd beëindigd met een koosjer lunch, simpel maar 
goed. We hadden ruimschoots de tijd. Daarna zijn we naar het 
Oranje Museum in Diepenheim gegaan wat heel leuk was. We 
zouden eerst gaan winkelen in Enschede, maar de regen gooide 
roet in het eten hetgeen wij niet erg vonden. Weer terug in het 
hotel konden we een uurtje rusten of genieten op het terras en 
daarna het diner wat weer erg goed was. In de avond was er voor 
de liefhebbers weer gelegenheid om een spelletje te spelen of te 
wandelen en voor anderen om rust te nemen op hun kamer. 

3e Dag: Het ziet er somber uit en af en toe regent het. Na het 
ontbijt, elke keer goed verzorgd, vertrokken we om 09.30 uur 
naar een kaasmakerij in Deurningen, dat was een boerderij met 
veel koeien. We zijn in de stal geweest en daar hebben we een 
uitgebreide rondleiding gehad van de boerin. Daarna was er 
gelegenheid om de boerderijwinkel te bezoeken en om in het 
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restaurant nog wat te eten. In de middag vertrokken we naar 
Enschede, waar nu wel de zon scheen, waar we konden 
rondkijken en tenslotte met z’n allen een terrasje hebben gepakt. 
Heel gezellig! Terug in het hotel was er weer tijd voor verblijf op 
het terras. Het diner was weer voortreffelijk en ’s avonds werd er 
onder leiding van Marja en Willem Verwoerd bingo gespeeld. 

4e Dag: Wij zijn om 10.00 uur vertrokken na een heerlijk ontbijt. 
Eerst hebben we een eindje rondgetoerd richting Duitsland door 
Nordhorn. Dan richting Ootmarsum, een mooi stadje, een echte 
kunstenaarsstad. We kregen de tijd om rond te kijken en te 
lunchen tot 13.30 uur want moesten wij ons melden bij de 
glasblazerij waar we een demonstratie glasblazen en glaskunst 
kregen van een glaskunstenaar die alles tot een grapje maakte, 
maar ook gelijk doorwerkte aan een mooie vaas die hij maakte. 
Deze vaas hebben we niet echt af gezien want die moest nog tot 
de volgende morgen in de oven staan om langzaam af te koelen. 
Na deze demonstratie hebben we nog rondgewandeld in 
Ootmarsum tot het weer tijd was om naar het hotel te gaan waar 
wij om 16.30 uur aankwamen. Na een goed diner konden de 
koffers worden ingepakt want de volgende dag gaan we weer 
naar huis. Een aantal deelnemers gingen nog een 
avondwandeling maken en er werd nog een spelletje gespeeld. 

5e Dag: Na een heerlijk ontbijt zijn we om 10.00 uur vertrokken na 
eerst een groepsfoto gemaakt te hebben. We kregen een 
rondtoer van chauffeur Ed door de mooie omgeving. Om 10.30 
uur gestopt bij restaurant Tante Sientje in Vasse voor een kopje 
koffie en via een toeristische route zijn we gearriveerd in Marle 
waar de lunch klaar stond. Na deze lunch kregen we een 
prachtige tour over de Sallandse Heuvelrug, de Holterberg met 
prachtige vergezichten over de al uitgebloeide heide. Na een 
extra stop bij Restaurant La Place Struik Holten gingen we verder 
naar Restaurant Boschzicht in Scherpenzeel voor het 
afscheidsdiner wat heerlijk uitgebreid was. Nu wordt de terugreis 
aanvaardt die wordt gereden door Wilma omdat Ed een 
familiefeest had. Mijn dank aan Jan en Willem. 

Lini Straver 
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Foto Klaas Koers                                                                                                               
 
 

                        Uitgave van Het Blad. 
 
De volgende uitgave van Het Blad is voor de maanden 

December en januari hiervoor kunt u uw copy inleveren tot 
10 november 2019 op het volgende email adres: 
                           fransderuiter050@gmail.com 

 
 
                     
 
 
 

mailto:fransderuiter050@gmail.com
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                  Activiteiten in November. 
 
Do..7.Nordic Walking Parkeerplaats Achterwillensebocht…10.00-11.00 

Vr..8..Peildatum..Snerttocht met Dutch Show Company….06 30460652 

Vr..8..LangeWandeling… Route zie blz 19……...….....info 0182-338339 

Ma11 Handwerken:….. inlichtingen 0182513799……aanvang 14.00 uur 
Ma11 Bingo: Buurtstee zaal open 13.30 aanvang 14.00... kosten € 4,00 

          Voor niet leden en voor leden € 3,00. 
Do.14.Nordic.Walking Parkeerplaats Achterwillensebocht…10.00-11.00 

Do.14.Thema ochtend….Buurtstee Gildenburg1………………zie blz..16 

Vr..15.Dagtocht…..Snerttocht…………………………..Info 06-30460652 

Vr..15.Korte wandeling…Route zie blz 19……………..Info 0182-338339 

Wo20 Koffieochtend..Banketbakkerij-tearoom Herfst aanvang 10.30uur 
Do 21 Nordic Walking Parkeerplaats Achterwillensebocht…10.00-11.00 

Ma25 Handwerken……inlichtingen 0182513799……aanvang 14.00 uur 
Wo27 Bingo. Buurtstee zaal open..13.30 aanvang..14.00 kosten € 4,00 

          voor niet leden en voor leden € 3,00. 
Wo27 Samen Eten………....zie blz 20 …………Informatie 0182-602660 

Do28 Nordic Walking  Parkkeerpl. Achterwillensebocht  10.00-11.00uur 
 
 
 
         
 

                           Beste fietsers, 
 
Vanaf november stopt het fietsseizoen, zowel op de dinsdag als 
op de vrijdag. 
Enthousiastelingen kunnen natuurlijk ook buiten het seizoen 
fietsen. 
Kijk dan bij het startpunt of er iemand is of neem van te voren 
contact met iemand op. 
We zien jullie graag weer in april 2020. 
Hartelijke groet, Henny Kovács en Joke Lammers 
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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 
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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 

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 18.00- 
19.00 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! 
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                   Wist U dat ? 

 
  

Gouda de kaasmarkt van Stolwijk afpikte. 
Ze kunnen zich er nog boos over maken in Stolwijk. 
Gouda pikte in de middeleeuwen brutaal hun kaasmarkt in. 
Alsof de kaas in de stad werd geproduceerd. Stolwijk had 

daarvoor een grote kaasmarkt, maar de boer wilde meer 
omzet. Eenmaal per week ging hij met paard en wagen naar 

Gouda om zijn producten te verkopen. Vanwege het uitbreken 

van de pest verhuisde de Stolwijkse kaasmarkt in de 16e eeuw 

tijdelijk naar Gouda. Die verhuizing kreeg echter een permanent 
karakter. Onze heerlijke Stolwijkse kaas werd helaas Goudse 
kaas 

en later een wereldberoemd zuivelproduct, klagen lokale historici. 
In de streek wordt gelukkig nog over Stolwijkse kaas gesproken. 
Het gemeente wapen van Stolwijk bestaat uit drie kazen en 

een klont boter 
Marja en Willem Verwoerd op Kaarsjesavond meespelen met het 
Orkest Caecilia in de Goudse Schouwburg. 
De Graaf Florisweg vroeger Oude Gouwe heette. 
Elias Howe de eerste naaimachine presenteerde in september 
1846 

Komt U iets leuks tegen wat U met ons wilt delen, mail dan naar: 
marion.eichhorn@telfort.nl 

         

 
 
 
 
 
 

                                        

mailto:marion.eichhorn@telfort.nl
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                                     Koffieochtend 

  

Op woensdag 20 november van 10.30  tot 12.00 uur is er weer 
een koffieochtend en we hebben nu gekozen voor 
Banketbakkerij-tearoom Herfst. 
Deze banketbakkerij-tearoom is gevestigd op de Lange 
Tiendeweg 43 en kent een lange historie. 
Ooit bestond het pand uit 2 aparte huizen die rond 1874 werden 
afgebroken en als één geheel herbouwd. 
Rond 1930 werd het pand overgenomen door Herfst. De winkel is 
in de loop der tijd ingrijpend verbouwd en uitgebreid met een 
tearoom. 
Een mooie plek dus om daar koffie (met gebak) te gebruiken. 
Iedereen is welkom maar vergeet niet je eigen consumptie te 
betalen. 
  
Lili Koot 0182373162 

Ina Appers 0182527928 

 
 

                   Reisinformatie oktober 

De meerdaagse reis naar Twente is succesvol verlopen. Wij 
reisden met 22 deelnemers en dat was heel gezellig en intiem 
maar voor de volgende meerdaagse reizen mogen er best nog 
wel wat meer deelnemers aangemeld worden. Het verslag van 
deze reis is geschreven door Lini Straver en de groepsfoto is 
gemaakt door een medewerkster van het hotel en afgedrukt door 
Klaas Koers. Beide bedankt en hun bijdragen leest en ziet u ook 
in dit nummer. Nog meer foto’s, wel gemaakt door Klaas Koers, 
en het reisverslag zijn inmiddels bezorgd bij de deelnemers aan 
de reis. 

De reiscommissie is op bezoek geweest bij Eemland Reizen om 
de reisplannen voor 2020 te bespreken. Het voorlopige 
reisschema voor 2020 vindt u ook in dit blad. Noteer alvast de 
data in uw agenda en/of bewaar dit schema. Deze gegevens 

https://www.google.com/maps/search/Lange+Tiendeweg+43?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Lange+Tiendeweg+43?entry=gmail&source=g
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vindt u ook op de website van de SVMH. Als er 
wijzigingen/aanvullingen komen dan worden deze aangegeven 
op de website en ze worden tijdig gemeld in Het Blad. 

Op 15 oktober zijn we met bijna 60 deelnemers op expeditie 
geweest naar de Posbank en hebben we stamppotten in Eerbeek 
gegeten. Het verslag komt in het volgende nummer van Het Blad. 

Vrijdag 15 november gaan we met elkaar naar het dorp Zeeland 
in Noord-Brabant. De aanmeldingen voor de snertshow komen al 
binnen maar u kunt zich tot 8 november nog aanmelden voor 
deze gezellige dagtocht. 

In dit blad staat ook de uitnodiging voor de dagtocht op dinsdag 
17 december. Op deze laatste dagtocht van 2019 van de SVMH 
drinken we koffie (met gebak) in Royal Den Haag, dineren we 
met zicht op zee in Scheveningen en gaan we naar Rotterdam 
voor een rondrit met een historische tram (museumtram). Dat 
wordt een mooie afsluiting van dit reisjaar! Meldt u op tijd aan, 
want er is plaats voor maximaal 55 deelnemers in de 
museumtram. En … leden van de SVMH kunnen deelnemen 
aan deze dagtocht met een leuke korting, mogelijk gemaakt 
door de reiscommissie! 

Tenslotte voor deze maand: tot nu toe hebben wij 14 deelnemers 
die gemeld hebben dat zij voorin de bus moeten/willen zitten 
wegens een medische reden. Daarom kan het zijn dat de stoelen 
op de eerste drie rijen voor deze deelnemers worden 
gereserveerd. De proef om ook stoelen te reserveren voor de 
deelnemers die opstappen bij de stations Gouda en Goverwelle 
is enthousiast ontvangen. Zie ook de brief van mevrouw Stubbe. 
Dat continueren we dus. 

Namens de reiscommissie, 

Jan Weggemans 
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Uitnodiging dagtocht (met korting voor leden): 

Royal Den Haag en rondrit met historische tram 
door Rotterdam 

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

dinsdag 17 december 2019 

De prijs per persoon bedraagt €55,00, de reiscommissie 
geeft leden voor deze laatste dagtocht in 2019 een korting 
van €5,75 (niet leden SVMH betalen €70,75) 

Als u zich aanmeldt voor deze laatste en bijzondere dagtocht 
verzoek ik u de kosten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 10 
december 2019, over te maken naar bankrekening 
NL60INGB0005221323 ten name van ‘Senioren Vereniging 
Midden-Holland Gouda’ onder vermelding van ‘Dagtocht 17 
december 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! 

8.45 uur, vanaf de Lekkenburg Gouda, Leckenborchflat 

9.00 uur, vanaf Station Goverwelle 

9.15 uur, vanaf voorzijde NS Station Gouda, nabij de 
bloemenstal tegenover het station 
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Programma voor deze Dagtocht: 

 

Ca. 10.00 uur: 1 x koffie met gebak bij Paviljoen Malieveld in 
DEN HAAG 

Ca. 12.30 uur: 3-gangendiner bij Brasserie Palace in 
SCHEVENINGEN 

Om 15.15 uur: rondrit met de historische tram (verwarmd) in 
ROTTERDAM 

Na de koffie met gebak rijden we toeristisch door Royal Den 
Haag naar Scheveningen om te genieten van een goed diner 
met zicht op zee en de pier. ’s Middags maken we een fraaie 
rondrit in de historische tram van Stichting RoMeO door 
Rotterdam. Het belooft een bijzondere dag te worden! 

En zoals wij gewend zijn zal er zoveel mogelijk toeristisch 
gereden worden met de bus. 

Terug in Gouda bij de opstapplaatsen circa 18.00- 19.00 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 55 personen 
deelnemen i.v.m. de plaatsen in de tram. Na 55 aanmeldingen 
(betalingen) worden de daarna volgende aanmelders op een 
wachtlijst geplaatst! 
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                            Vrijdag 8 november . 
 
 

Lange wandeling . Afstand circa 7 km. We wandelen van 
Hekendorp langs de Hoenkoopserijweg en het fietspad richting 
Vlist . Bij de springschans slaan we rechtsaf naar Haastrecht  . 
Daar drinken we koffie en daarna met de bus terug naar Gouda .  
Verzamelen  9.20 uur bij de bushaltes van station Gouda . 
Vertrek om 9.31 uur met bus 107 richting Oudewater en Utrecht . 
Uitstappen halte De Klomp. 
 
 
 

                              Vrijdag 15 november .  
 

Korte wandeling in rustig tempo van ongeveer een uur door de 
Noorderhout .  
Verzamelen om 9.30 uur in het winkelcentrum van 
Bloemendaal  bij lunchroom  
“ Binnen bij Don “ Lekkenburg 67 . Dat vind je dicht bij de ingang 
van het centrum aan de kant van Lekkenburg . We wandelen via 
Steinenburg  en Watergras naar de Omloopkade en via deze 
kade naar de Noorderhout . Dan terug naar het winkelcentrum .  
 
Voor informatie : 
Wietske van den Brink .  
Tel. 0182 - 338339 . 
Email: wietskevandenbrink@kpnmail.nl 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:wietskevandenbrink@kpnmail.nl
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Voorlopig Kerstpr.gr.door de Zomerschoolcom. en 
de themaochtendenwerkgr. 

 

Beste leden van de SVMH, 

We zijn bezig een mooi kerstprogramma te maken voor 11,12,en 
13 december ! 

In december kunt u dat voluit in dit blad verwachten. Nu is het 
misschien wel handig, die dagen in uw agenda vrij te houden.!!! 

De 11e maken we kerststukjes, de 12e komt Henk Lijding en 
bieden we U een gratis lunch aan en….. 

tot slot komt Erica de Wijs, want bij Kerst horen kerstliedjes! We 
zingen…een heel gevarieerd assortiment aan kerstliederen en 
iedereen kan zingen volgens Erica! 

 
 

                          

                   Themaochtend 14 november. 

 

Themaochtend 14 november 10.00-1130. De 
Buurtstee,Gildenburg 1,entr.3,50 euro incl.2 koffie! 
Verbondenheid als medicijn tegen Eenzaamheid! Arie Jan van de 
Wetering en Gerda Paans. 

Wat kunnen we als oudere generatie bij dragen aan de jongere 
generaties? In onze individualistische samenleving zijn de 
generaties vaak los van elkaar komen te staan. Een van de 
problemen is de eenzaamheid van zowel jongeren als ouderen.! 
Hoe kunnen wij met onze schat aan levenswijsheid en ervaring 
deze delen met de jongere generaties. 

Tot ziens namens de werkgroep,Eildert,Cocky,Kitty,Corrie,Gepke 
en Gerda 
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                                     SAMEN ETEN 

 

Woensdag 27 november a.s. gaan we weer eten in de 
Prinsenhof, dit 

keer voor het laatst in dit jaar, 2019. 

Het menu ziet er als volgt uit: 

Tomatensoep, Jachtschotel, Gestoofde appeltjes, 
Aardappelpuree gratin, Bavarois. 

Opgeven voor 20 november. Dit kan via de mail: svmh-
bestuur@hotmail.com’ 

Of telefonisch: 0182 602660. 

Heeft U een dieet of bent U vegetarisch, meld het dan even. 

Bij de Prinsenhof kan alleen met PIN betaald worden. 

Als gemeld: in DECEMBER is er GEEN SAMEN ETEN! 

Carolien Kanters 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
 

mailto:svmh-bestuur@hotmail.com
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                 Jeu de Boules voorbij. 
 
 
 

Doordat de gemeente geen onderhoud meer wil 
doen  voor het baantje  aan de Wilde Wingerd laan is het 
intussen zo overwoekerd geworden door onkruid dat het 
niet meer prettig is om er te spelen. We harkten wel elke 
week , en we sproeiden  soms met azijn(met name Cor 
deed dat, hij kwam speciaal uit Moordrecht om te helpen.), 
maar dat was niet genoeg  om het bespeelbaar te houden. 
Jammer voor het enthousiaste stel spelers dat elke week 
kwam. We hebben intussen de sleutels van het kantoortje 
van de huismeester , waar we koffie konden drinken, 
ingeleverd en we gaan nog met de trouwe deelnemers 
even gezellig ergens koffie drinken. 
Intussen hoorde Iet dat er bij Olympia aan de Bodegraafse 
straatweg ook elke woensdag middag gebouled wordt , ik 
ben er even gaan kijken  en we zijn welkom om mee te 
doen . 
Ieder woensdag om kwart over een aanwezig zijn en om 
half twee beginnen ze, na twee partijtjes pauze en daar na 
eventueel nog een potje tot vier uur. Geen kosten  alleen 
natuurlijk voor de consumptie in de pauze.  
Van november tot februari wordt er niet gespeeld. 
Ik ga er zeker heen . 
Else Kossen. 
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 Bezoek aan het CODA museum in Apeldoorn. 
 
 
 

Veel mensen waren er al geweest en misschien heeft men 
het niet gelezen op de website. Toch zijn we er nog met 
zijn drieën 8 oktober heen geweest. We waren er niet al te 
vroeg en gingen eerst koffie drinken en omdat het erg druk 
was en we tamelijk lang moesten wachten gingen we gelijk 
ook maar lunchen. Daarna naar de tentoonstelling om ons 
te verbazen wat kunstenaars wereldwijd van papier weten 
te maken. Hier en daar ook filmpjes erbij zodat je het 
proces kon volgen. Bijvoorbeeld van een Japanse 
kunstenaar die eerst objecten in elkaar vouwde en ze dan 
keer op keer ging schuren en weer verven tot het er uit zag 
als gepolitoerd. Er was te veel om op te noemen Je moest 
het gezien hebben. 
We waren om vier uur thuis , wel moe maar heel tevreden 
over deze indrukwekkende tentoonstelling. 
Ik zal kijken of ik in januari weer een leuke tentoonstelling 
vind om naar toe te gaan. 
Else Kossen. 


