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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, samen eten museumbezoek, handwerken, 
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/


                                             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@xs4al l.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:fransderuiter050@gmail.com
mailto:fransderuiter050@gmail.com
mailto:j.weggemans3@kpnplanet.nl


                                
                                 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.

Wanneer U dit stukje leest, loopt het jaar 2019 al weer op zijn eind.
Het reisprogramma voor 2020 stond alweer in het vorige blad. Ook
hoopt het bestuur, volgend jaar, wanneer de oude bibliotheek 
in Bloemendaal verbouwd is, wat meer activiteiten te kunnen aanbieden.
De opening van dit gebouw is eind 2020 gepland. 
In December zijn er nog verschillende activiteiten  en daarna komen de 
feestdagen er aan. Wat gaat de tijd toch snel! Een jaar is zo voorbij. Zelf
ben ik alleen, maar ze toch een kerstboom neer en maak mijn huis 
gezellig, want gezelligheid moet je ook een beetje zelf maken. Rest mij 
nog, om ook namens het bestuur  iedereen goede feestdagen toe te 
wensen en hopelijk tot ziens in 2020.
Carolien Kanters.       

mailto:olga.kanters@gmail.com
mailto:his.berk@simpc.nl


             
         Belangrijke telefoonnummers.

Alarmnummer Politie, Brandweer en Ambulance…………112

Politie niet spoedeisend………………………………….0900-8844
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
                                                                                                             

              
              

                                                                                                             
                                                                                                             



              Voorlopig Reisschema 2020 SVMH.

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.nlen reisinfo in het Blad

                    



Activiteiten in December.
Do..5.Nordic Walking Parkeerplaats Achterwillensebocht…10.00-11.00
Vr…6.LangeWandeling… Route zie blz ……...….....info 0182-338339
Ma..9 Handwerken:….. inlichtingen 0182513799……aanvang 14.00 uur
Ma..9 Bingo: Buurtstee zaal open 13.30 aanvang 14.00... kosten € 4,00
          Voor niet leden en voor leden € 3,00.
Di..10 Peildatum………….Kerstreis…………………….info 06-30450652
Wo.11Kerststukjes maken………………………
Do.12.Nordic.Walking Parkeerplaats Achterwillensebocht…10.00-11.00
Do.12.Henk Lijding en Kerstlunch……………..
Vr..13.Zingen met Erica de Wijs……………….
Vr..13.Korte wandeling……………………………
Di..17.Kerstreis met diner..Royal Den Haag en historische tram     
          Rotterdam, Info 06-30450652.
Wo18.Kerstbingo & lunch Buurtstee aanvang lunch 12.45 aanvang 
           Bingo14.00 uur kosten € 4,00 euro leden  € 3,00 
Do.19 Nordic Walking Parkeerplaats Achterwillensebocht…10.00-11.00
Do.19 Thema ochtend………………………….
Vr..20 Korte wandeling…………………………

Activiteiten in Januari 2020.

Do..2.Nordic Walking Parkeerplaats Achterwillensebocht…10.00-11.00
Ma..6 Handwerken:….. inlichtingen 0182-513799….aanvang 14.00 uur
Do..9.Nordic.Walking Parkeerplaats Achterwillensebocht…10.00-11.00
Ma.13.Bingo…..Buurtstee, zaal open 13:30, aanvang 14.00 kosten €4 
           voor  leden € 3,00 
Do 16.Thema ochtend………………………Onderwerp nog niet bekend 
Vr..17.Lang wandeling…Route nog niet bekend……info 0182-338339
Ma.20 Handwerken…..inlichtingen 0182-513799….aanvang 14.00 uur
Wo.22 Bingo….Buurtstee, zaal open 13.30, aanvang 14.00 kosten €4
           Voor leden € 3,00
Do.23 Nordic.Walking……Parkeerpl, Achterwillensebocht..10.00-11.00
Vr 24.Korte wandeling…Route nog niet bekend……. Info 0182-338339
Do.30 Nordic Walking ….Parkeerpl..Achterwillensebocht…10.00-11.00 

              



Betalingsverzoek contributie 2020.
Het jaar 2019 is bijna voorbij. Een aantal leden vindt het lastig dat
alleen in “Het Blad” een betalingsverzoek staat. Daar komen we 
graag aan tegemoet. Vandaar dat u naast het bericht in Het Blad 
ook een losse brief met het betalingsverzoek krijgt. De brief kan u
bij de te betalen rekeningen leggen of afgeven aan een persoon 
die u helpt bij het afhandelen van uw rekeningen. Dan kan u “Het 
Blad” ongeschonden bewaren.

De contributie voor 2020 is gelijk aan hetgeen we vanaf 2015 
berekenen. De contributie voor één persoon is 16,50 euro. Voor 
twee personen op één adres is de contributie 28,50 euro. 
Uiteraard mag u ook meer betalen. We zijn u hiervoor uiterst 
dankbaar.

Ik verzoek u de contributie op korte termijn over te maken op giro 
NL60INGB0005221323 welke op naam staat van Senioren 
Vereniging Midden-Holland. Deze rekening moet u ook gebruiken
voor het betalen van reizen en andere activiteiten van de SVMH.

Ik hoop dat u in goede gezondheid een voorspoedig 2020 zult 
hebben en nog lange tijd zult genieten van uw lidmaatschap.

Met vriendelijke groet,

Willem Verwoerd, penningmeester

               

           



                Reisverslag dagtocht 15 oktober 2019
Met 55 deelnemers vertrokken wij richting Veenendaal om bij 
Pannenkoekenhuis De Bijenmarkt van koffie met gebak te 
genieten. Hoewel dat een eenvoudige rit zou moeten zijn zorgde 
fileleed ervoor dat onze chauffeur Theo een andere weg moest 
kiezen om dat doel te bereiken. En dat betekende dat wij heel 
toeristisch via IJsselstein en uiteindelijk zonder al te veel 
problemen en met weinig tijdverlies bij De Bijenmarkt 
aankwamen. De koffie was lekker en het gebak was groot en ook
heel smakelijk. Het weer was beter dan was voorspeld en 
daarom besloten we de suggestie van chauffeur Theo over te 
nemen om na de koffie richting de Posbank te vertrekken. De 
verwachtingen waren hoog en de Posbank ook! Via smalle 
weggetjes en spannende haarspeldbochten heeft Theo ons de 
Posbank van alle kanten laten zien. Prachtig, we werden er stil 
van. Alle herfstkleuren waren te bewonderen en we konden ons 
verbazen over alle omgewoelde aarde door de wilde zwijnen. 
Wat is het een mooi gebied, dit is zeker de moeite waard om nog 
eens te bezoeken en dan ook graag in de periode dat de heide 
bloeit. Hoewel we best wat langer bij de Posbank hadden willen 
blijven werd het tijd om toeristisch naar Eerbeek te vertrekken 
waar bij Restaurant De Heideroos een ruim voorzien 
stamppotbuffet voor ons klaar stond. En na de vriendelijke 
ontvangst mochten we tafel na tafel onze borden vullen met 
boerenkool, hutspot, speklap, rookworst, gehaktballen, 
spekjesjus en twee soorten zuur. En het werd weer stil. Na deze 
lekkernijen bood de reiscommissie nog een heerlijk dessert en 
een kopje koffie aan. Welgevuld en goedgemutst stapten we 
weer in de bus en via een mooie route over de Veluwe gingen we
weer naar Gouda. Ook op de terugweg wist Theo de files te 
ontwijken zodat iedereen weer rond de geplande tijd kon 
uitstappen bij hun uitstapplaats.

Jan Weggemans
                 



             Reisinformatie november/december

Dit is de laatste reisinformatie van het jaar 2019. Nu ik dit noteer 
(1 november 2019) gaan we nog twee keer een dagtocht 
ondernemen. Op 15 november gaan we naar Zeeland voor de 
Snertshow en het lijkt erop dat er wat minder liefhebbers zijn van 
snert of van een show want het aantal aangemelde deelnemers 
blijft wat achter bij het gemiddelde aantal deelnemers per 
dagtocht van dit jaar. En voor de dagtocht op 17 december naar 
Den Haag, Scheveningen en Rotterdam komen de aanmeldingen
al binnen. De verslagen van deze dagtochten zullen verschijnen 
in het eerste nummer van Het Blad in 2020.

Als we terugkijken naar het reisjaar 2019 van de SVMH kunnen 
we vaststellen dat we acht leuke, gezellige en geslaagde 
dagtochten hebben gemaakt met bijna 400 deelnemers en dat er 
ook twee meerdaagse reizen zijn geweest met iets minder 
deelnemers dan wij hadden gehoopt maar wel met deelnemers 
die enthousiast waren over deze reizen. Met deze deelnemers 
waren we het eens dat het zeer prettig was om de dag rustig te 
beginnen met ruim tijd voor het ontbijt en met een niet te zwaar 
overladen programma opdat ieder de tijd had om zich rustig voor 
te bereiden voor het diner.

Het programma voor 2020 heeft u kunnen lezen in het vorige 
nummer van Het Blad en de reiscommissie is verheugd dat hier 
al heel positief op wordt gereageerd. Zoals u heeft gelezen heeft 
de eerste meerdaagse reis het motto “Er gaat niets boven 
Groningen” en het is ook de bedoeling dat we dat met elkaar 
zullen onderzoeken maar we hebben gepland dat wij tijdens deze
meerdaagse reis zullen verblijven in het mooie en vriendelijke 
Brinkhotel in Zuidlaren (u kent dat wel van Berend Botje) en dat 
ligt op de rand van Groningen, maar wel in Drenthe. Het is altijd 
moeilijk om kamers in een hotel te reserveren als er nog geen 
idee is op hoeveel deelnemers wij kunnen rekenen. U kunt ons 
helpen als u nu al wilt aangeven of u belangstelling voor deze 
reis hebt. Wij kunnen dan een indicatie geven van het aantal te 



verwachten kamers zodat de hoteleigenaar daar alvast rekening 
mee kan houden. Deze belangstelling zal ook zeker gepeild 
worden tijdens de twee laatste dagtochten die wij maken dit jaar. 
Daarnaast is het altijd mogelijk om even te bellen of een e-mail te
sturen. In januari vindt u de uitnodiging voor de eerste 
meerdaagse reis in Het Blad.

Tenslotte wil ik u namens de reiscommissie hartelijk bedanken 
voor uw deelname aan de reizen die we dit jaar met elkaar 
hebben gemaakt, voor uw vertrouwen in de reiscommissie en 
voor uw mede uitvoeren tijdens alle reizen van ons motto “Met 
elkaar, Voor elkaar”. Met deze instelling zal het ook volgend jaar
weer mogelijk zijn om samen mooie en gezellige reizen te 
maken!

Namens de reiscommissie,

Jan Weggemans

                       Nagekomen bericht:
Na intensief overleg met de directeur van Eemland-reizen en de 
directie van het Brinkhotel in Zuidlaren is het gelukt om de 
uitnodiging voor de eerste meerdaagse reis in dit nummer van 
Het Blad te plaatsen. Als u belangstelling voor deze reis hebt 
verzoek ik u zo spoedig mogelijk u aan te melden en niet te 
wachten tot de peildatum. Hoe eerder wij kamers kunnen 
reserveren hoe meer keuze en invloed we hebben!



                             Blij en tevreden!
Ik wil even mijn gevoel met u delen. Een gevoel van tevredenheid
dat mij plotseling overviel in de afgelopen week, de laatste week 
van oktober. Tijdens het rondbrengen van Het Blad kwam ik in 
gesprek met een van onze leden die net haar werkzaamheden in 
haar voortuin aan het beëindigen was. Gewoon een gezellig 
praatje over van alles en over onze vereniging. Gewoon een 
onderonsje met een tevreden lid. En wat ik nu zo leuk vond? 
Deze mevrouw vertelde mij dat zij met een paar dames, 
waaronder ook leden van de SVMH, naar de bioscoop was 
geweest. En daar kreeg ik een blij en tevreden gevoel over. 
Senioren die elkaar ontmoeten, ook bij de SVMH, maar ook 
daarbuiten en SAMEN een activiteit ondernemen. Dat klinkt 
helemaal niet bijzonder, maar dat vond ik prachtig om te horen. In
diezelfde week waren we SAMEN uit eten bij de Prinsenhof, een 
activiteit waaraan steeds meer leden deelnemen omdat het zo 
gezellig is. Tijdens de maaltijd kwam een lid van ons, hij zat met 
een andere groep aan tafel, met een briefje met twee namen. 
Twee nieuwe leden! En ook dat gaf mij een blij en tevreden 
gevoel. Niet alleen omdat het altijd prettig is om nieuwe leden te 
verwelkomen maar vooral om te ervaren dat onze leden het de 
moeite waard vinden om de activiteiten van de SVMH te 
promoten en nieuwe leden te werven. Was dat bijzonder? Toch 
wel! Voor mij twee ervaringen welke ik even met u wil delen.

Heb ik het nu over uitzonderlijke ervaringen? Nee, natuurlijk niet. 
Het hele jaar door ontmoeten leden van ons elkaar binnen en 
buiten de vereniging en zijn er leden die Het Blad aan buren, 
kennissen laten zien om hen erop te wijzen dat er vele activiteiten
worden georganiseerd door de vrijwilligers van de SVMH en dat 
het de moeite waard is om lid te worden. Er wordt nu gewerkt aan
een nieuwe folder van de SVMH en als deze klaar is komt de 
folder ook beschikbaar voor de leden die dit kunnen gebruiken 
voor promotie van onze vereniging.

Het blije en tevreden gevoel wil ik met u meenemen naar 2020 en
dan hoop ik dat we aan het eind van 2020 SAMEN kunnen 



zeggen: We hebben een tevreden en blij gevoel als wij denken 
aan de activiteiten die we SAMEN deden in 2020.

Ik wens u een gezond, blij en tevreden 2020.

Jan Weggemans.

                     WIST U DAT ?

Een rozemarijn struik wel 2 m. hoog kan worden.
Verse kruiden even kneuzen als ze in een koud gerecht gaan, 
komen de aroma’s vrij.
Salie ontsmettend werkt en ontstekings remmend is. 
Oregano ook wilde marjolein wordt genoemd.
In september 1968 werd de Fabeltjeskrant voor het eerst 
uitgezonden. 
In september 1697 de vrede van Rijswijk werd gesloten.
Erwtensoep is al bekend vanuit de oude  Griekse beschaving
van ca. 500 voor Christus.
In Nederland werd begin 16de eeuw erwtensoep bekend.
Het woord “Snert” komt uit het Fries. “Snert” en “Snirt” is in
de betekenis van erwtensoep bekend sinds 1768.
Ook wordt het woord “Snert” in verband gebracht met 
het woord “Snerten”, wat zoveel betekende als “winden” laten.
Wat het ook is, erwtensoep smaakt heerlijk

 
Komt U iets leuks tegen wat U met ons wilt delen, mail dan naar:
marion.eichhorn@telfort.nl
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Uitnodiging Vijfdaagse reis: Verrassend Noord-
Nederland

LEDEN krijgen op deze reis €20,00 (per deelnemer) korting
vanuit reserve van reisbudget

Dinsdag 12 mei tot en met zaterdag 16 mei 2020

Standplaats: Brinkhotel in Zuidlaren

Met korting is de prijs: € 486,50 per deelnemer (niet-leden €
516,50)

*Toeslag voor een 1-persoonskamer is € 80,00 pp. (totaal dan €
566,50 per deelnemer

en € 596,50 voor niet-leden)

Houdt a.u.b. rekening met extra kosten (ongeveer 50,00 euro pp.)
voor toegangsbewijzen, mogelijk een lunch tijdens een excursie. 
Dit wordt afgerekend met de chauffeur gedurende de reis.

Als u zich voor deze verrassende meerdaagse reis aanmeldt 
verzoeken wij u de kosten zo spoedig mogelijk, maar vóór 12 
maart 2020 (peildatum), over te maken naar bankrekening 
NL60INGB0005221323 ten name van ‘Senioren Vereniging 
Midden-Holland te Gouda’ onder vermelding van ‘MD-reis mei 
2020’

Verzorging: 

 Verblijf op basis van halfpension in een 2-persoonskamer 
met ontbijtbuffet en elke avond een driegangen diner 

 Op de heenreis koffie met gebak en een koffietafel

 Op de terugreis een koffietafel en 3-gangen afscheidsdiner

 Excursies: elke dag in overleg met de chauffeur van 
Eemlandreizen ter plaatse rekening houdend met 
weersomstandigheden. 

 Mogelijke excursies zijn: een bezoek aan de vestingstad 
Bourtange, kloosterboerderij Bleyendaal, brinkentoer door 
Drenthe, rondrit door Het Hogeland (provincie Groningen) 



en veel meer leuke en interessante excursiemogelijkheden
en misschien heeft u zelf een wens (graag in overleg met 
de reisleiding)

Een fantastisch stuk Nederland, zo kunnen we de noordelijke 
provincies Friesland, Groningen en Drenthe het beste 
omschrijven. In het noordoosten van Drenthe ligt Zuidlaren even 
ten zuiden van het Zuidlaardermeer. Zuidlaren is een typisch 
Drents brinkdorp met ons hotel midden in het dorp, zodat u, na 
de mooie excursies, ook op eigen gelegenheid iets kunt 
ondernemen. Het Brinkhotel combineert modern comfort met 
ouderwetse gastheerschap en gezelligheid. Het beschikt over 
een gerenommeerde keuken en een goed verzorgd restaurant. 
De hotelkamers hebben alle faciliteiten die u van een eersteklas 
hotel mag verwachten. Tijdens uw verblijf zullen gezellige 
avondactiviteiten worden georganiseerd.

De deelnemers ontvangen na 12 maart 2020 een bevestiging van
deelname aan deze reis, registratieformulier, reistips en 
vertrektijden vanaf de drie opstapplaatsen.

Een reisverzekering (zeer wenselijk) en/of een 
annuleringsverzekering (na afmelding voor deze reis krijgt u geen
kosten retour van de SVMH) dient u zelf af te sluiten!

Voor vragen over de reis kunt u bellen met Jan Weggemans:       
06-30450652 

Voor vragen over de betaling kunt u bellen met Willem Verwoerd:
0182-532556

                       Kerststukjes Maken!!!!!!!!! 
Woensdag 11 december, De Buhne,10.-11.30 uur ,5 euro (incl.2 
koffie) Kerststukjes maken. !!!!!!!! Ria Warnink en Nelleke 
Vermeij. Ook dit jaar gaan we onder begeleiding van Ria en 
Nelleke weer prachtige kerststukjes maken, zodat U ze beslist 
niet hoeft te kopen ,trouwens wat is nu leuker dan er zelf een te 
maken. Ria en Nelleke ,die al vele jaren deze kunst uit oefenen, 
komen ons daarbij helpen en ook inspireren met leuke ideeën. 
Tot ziens



                                   Donderdag 12dec

Buurtstee,Gildenburg1,10.00-11.30u. 3,50( incl.2 koffie. Na 
afloop trakteren wij de deelnemers aan de ochtend op een 
eenvoudige lunch.! Kerst in Noord Nederlandse miniaturen. Henk
Lijding ! Noord Nederland kende eind 14e en in de 15e eeuw een 
bloeiende productie van Manuscripten, handgeschreven en met 
de hand geïllustreerde boeken. Het was toen voor die kunstvorm 
een Gouden Eeuw. Prachtige miniaturen gevat in even mooie 
randversieringen. Omdat die boeken altijd gesloten bewaard zijn 
gebleven, zijn de kleuren nog net zo sprankelend als toen. In de 
kerstlezing op 12 december zal Henk Lijding de Gouden Eeuw 
van de Noord Nederlandse miniaturen bespreken aan de hand 
van de “Geboorte cycli”; de miniaturen die betrekking hebben op 
Kerstmis. Tot ziens…… 

                              Vrijdag 13 dec. 
De Bühne ,10.00-11,30 uur. Entree 5 euro incl.2 koffie plus 
kerstliedjes , hun betekenis en afkomst. Erica de Wijs !!!!!!!!!!! Bij 
kerstmis horen kerstliedjes; je hoort ze de hele dag in 
winkelcentra en door de stad schallen en ook op radio en TV 
ontkom je er niet aan. Het is natuurlijk ook een mooie traditie, 
denk maar aan de Goudse Kaarsjesavond, die mede vanwege de
muziek landelijke bekendheid heeft gekregen! Naast de ‘gouwe 
ouwe’ als Stille Nacht en Jingle Bells zijn er nog veel meer mooie,
bekende en onbekende kerstliederen, in het Nederlands en in 
alle andere talen. Zo is het bijvoorbeeld in Griekenland traditie 
dat kinderen met een triangel langs de deuren gaan (maar je ziet 
en hoort ze ook op straat en in de metro!) om kerstliedjes te 
zingen en dan natuurlijk een beloning te krijgen. Heel bekend is 
ook het “caroling” in Engeland, waar kleine groepjes mensen 
(vaak ook kinderen) op straathoeken kerstliedjes zingen en 
daarmee geld voor goede doelen ophalen. En natuurlijk zijn er 
altijd de vele kerstconcerten die door allerlei koren, kerkelijk en 
niet-kerkelijk worden georganiseerd. We zullen een heel 
gevarieerd assortiment aan kerstliederen zingen; liederen die 
betrekking hebben op het kerstfeest zelf en de geboorte van 



Christus, maar ook liederen die de sfeer rondom deze winterse 
periode (al dan niet met sneeuw) bezingen. Tot ziens.!!!!!! 

                Inschrijven tot/met 6 december !
 U kunt zich inschrijven bij Joke Lammers. 
svmhjokelammers@xs4all.nl Graag uw telefoonnummer 
vermelden in de e-mail. En ook als u meerdere personen opgeeft,
wilt u dan de namen vermelden. Tevens is het handig te 
vermelden of U lid bent. U kunt ook Joke bellen( 0182-
573732),maar alleen als u geen andere mogelijkheid heeft.!

                         Belangrijke mededeling.
Het is altijd gezellig om met elkaar te eten in de Prinsenhof.
Maar helaas komt het regelmatig voor, dat leden zich opgeven,
maar zonder af te zeggen, niet op komen dagen.
Dat is vooral voor de Prinsenhof erg vervelend.
Hun inkopen zijn gebaseerd op het aantal opgegeven
personen. In overleg met de Prinsenhof is nu besloten,
dat degene die niet komt opdagen en zich niet heeft
afgemeld, de maaltijd in rekening wordt gebracht.
Dus bent U verhinderd, meldt het alstublieft! 

                             
                           Samen eten.

Op 22 Januari 2020 gaan we weer eten in de Prinsenhof.
Opgeven voor 16 Januari. Dit kan via de mail: svmh-
bestuur@hotmail.com
of telefonisch: 0182-602660.
Het menu is nu nog niet bekend. Dit weet ik omstreeks 7 Januari.
Wilt U graag weten , wat we dan eten, bel mij dan op 
bovenstaand telefoonnummer: 0182-602660
Heeft U een dieet of bent U vegetarisch meldt het mij even.
In de Prinsenhof kan alleen met de pin betaald worden.
Carolien Kanters.

mailto:svmh-bestuur@hotmail.com
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                         Koffieochtend

Woensdag 29 januari van 10.30 tot 12.00 uur is er weer een 
koffieochtend. We gaan naar het restaurant van de 
Chocoladefabriek genaamd 'Kruim', voor de meesten van ons 
een bekende plek. Voor wie nog niet zo lang in Gouda woont, in 
de voormalige fabriek is nu een mooie Bibliotheek gevestigd. We 
mogen aan de lange tafel zitten, direct bij binnenkomst aan de 
linkerkant. Tafel 36. 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      (0182-373162)  
Ina Appers (0182-527928)

   

                              

                                    Snerttocht

Op 16 november was de 9e reis van 2019. Een snert begin 
omdat er 4 leden op het laatste moment afgemeld werden. In 
ieder geval de zieken van harte beterschap gewenst.

Wilma kwam keurig op tijd met de bus. Alle deelnemers kwamen 
op tijd en we konden precies op tijd vetrekken. De heenweg was 
waarlijk een toeristische route. Zo reden we over de 
klinkerbestrating van Benschop. Het dorp met een multinational 
waar speciale auto’s worden gemaakt die wereldwijd worden 
verkocht voor werk op vliegvelden. We reden over wegen die niet
veel breder waren dan de bus. Op een gegeven moment zijn we 
de in de Betuwe terecht gekomen. We hebben een koffiestop 



gemaakt bij “De drie zusters”. Heerlijk gebak met een kopje koffie
of thee. En daar zijn we, rijdend over de nodige dijken langs de 
rivieren, in Zeeland aangekomen. Niet de provincie, maar de 
plaats met deze naam. 

Daar hebben we ons tegoed gedaan aan snert met worst en 
roggebrood met spek. Dat ging er wel in. Tot slot kregen we nog 
een traktatie van de SVMH. Een sorbet met slagroom. Daarna 
wisten we niet goed wat we konden verwachten. Dat is 100% 
meegevallen. Twee dames van de Dutch Show Company hebben
ons muzikaal door de tijd gevoerd. Eerst op initiatief van de 
zangeressen. Daarna met verzoeknummers vanuit het publiek. 
Dat met muziek en liedjes die de hele groep heeft meegezongen.
Het was een dolle boel. Een aantal dames heeft gedanst. Er werd
polonaise gelopen. En voor we het wisten was de middag om. Na
een kop koffie of thee zijn we naar huis gegaan. In de bus was 
het ongewoon stil. Blijkbaar was er erg veel energie gebruikt 
tijdens de feestmiddag. Op de website staan inmiddels de nodige
foto’s van deze tocht. Ze geven een goede indruk van het plezier 
dat iedereen had. 

Willem Verwoerd 
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