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VAN DE VOORZITTER
Het afgelopen jaar was een moeizaam en zeer spannend verenigings-
jaar met ups en downs. Voor onze Goudse KBO-organisatie was het ook
ingrijpend dat mevrouw J. van den Hondel dit voorjaar ons bestuur 
heeft verlaten. Daarom vroegen we in de vorige Schakel of er in ons be-
stand van 500-600 leden kandidaten voor het bestuur waren. Het ver-
heugt me dat ik u kan meedelen dat de heer Ton de Witte zich heeft 
aangemeld. We hebben een uitgebreid gesprek met hem gehad en hij 
wil zich graag aan u voorstellen (zie verder in deze Schakel).

Corona overviel ons nogal in maart van dit jaar. Voor iedereen was dit 
een nare gewaarwording. Veel activiteiten konden en mochten niet 
doorgaan. Ondanks de strenge maatregelen waren er gelukkig toch nog
beperkt kleine mogelijkheden in vergelijking met de landen om ons 
heen. Vaak konden we niets organiseren, gezien het aantal personen 
dat altijd op onze oergezellige
middagen kwam (bijvoorbeeld
de bingo). 

Ook de weekreis in 2020 naar de
Belgische Ardennen moesten we
twee keer annuleren. Maar er
zijn nieuwe afspraken gemaakt. Deze reis staat onder dezelfde voor-
waarden en kosten nu gepland voor 26 april 2021. Ik bedank de men-
sen die mee willen voor hun inzet en geduld om te wachten. Leden die 
alsnog mee willen, kunnen contact opnemen met Peter Geurts. Leden 
die zich na hun aanmelding hebben afgemeld, maar toch weer mee 
willen, betalen de prijs van € 399,00 minus wat bij de annulering was 
ingehouden.
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Terwijl ik dit aan het schrijven ben, is de tweede coronagolf over het 
land gerold. In mijn contacten met KBO-leden merk ik meer berusting 
dan dit voorjaar. Helaas zien we het aantal slachtoffers van het virus 
weer toenemen, ook onder onze leden. Onze gedachten gaan uit naar 
de nabestaanden. Deze verliezen zijn onvervangbaar, maar we moeten 
verder. Laten we hopen dat we na deze periode weer kunnen genieten 
van een vrijer leven. Ik hoop dat ook de bingomiddagen in het nieuwe 
jaar weer opgestart kunnen worden. Velen zien hier naar uit.

Het einde van het jaar 2020 is al weer in zicht. 
De maand december staat voor de deur en dat 
betekent een zalig kerstfeest. Maar waar staat 
kerst voor en wat betekent het eigenlijk? De 
naam kerst is afkomstig van Christus. Want ker-
stenen betekent namelijk ‘christelijk maken’. 
Wat veel mensen bijna vergeten zijn, is dat met 
kerst de geboorte van de heer Jezus wordt ge-
vierd. Laten we onder het licht van Christus in 
deze dagen met elkaar er voor zorgen dat coro-
na verdwijnt. 

En ik hoop dat we ons in het nieuwe jaar mogen verheugen op een 
goed en voorspoedig 2021. Namens het bestuur wens ik u allen dit toe.

Zalig kerstfeest!

Peter Geurts                           
Voorzitter KBO Gouda
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ALGEMENE LEDENVERGADERING PER MAIL
Aan de oproep in de Schakel van oktober zich aan te melden voor het 
bijwonen van onze ALV heeft slechts een enkeling gehoor gegeven. Het 
bestuur heeft daarom besloten de vergadering af te blazen. Dit heeft 

wel consequenties, want volgens de statuten moet er 
jaarlijks een ALV worden gehouden. Hoe hebben we dat 
opgelost om aan onze verplichtingen te voldoen? 

In de vorige Schakel was al een agenda opgenomen. In 
aanvulling daarop hebben degenen die zich hadden aangemeld, een 
mail ontvangen ter ondertekening van de volgende stukken:

 Voorstel tot benoeming van Ton de Witte als bestuurslid.
 Financieel overzicht in- en uitgaven 2019 en begroting 2020.
 Een door de kascontrole commissie ondertekende verklaring 

van akkoord met het financieel overzicht 2019. 
De aangemelde leden hadden geen opmerkingen en
hebben zich allen akkoord verklaard. Dit is voor het be-
stuur een instemming met het gevoerde beleid.

Bij de bezorging van ons Magazine en deze Schakel in
december, treft u in uw brievenbus een attentie (in de
vorm van een opvouwbare tas) van onze KBO Gouda aan. We hebben 
elkaar het afgelopen jaar weinig ontmoet tijdens de bingo of een gezel-
lige middag. Hopelijk is dat in 2021 anders en kunt u de tas meebren-
gen om uw prijsjes in te doen.

Namens ons bestuur wens ik u fijne kerstdagen en een gezellig, maar 
vooral gezond nieuwjaar. Wij hopen u weer snel te ontmoeten.

Namens het bestuur van KBO Gouda,
Uw secretaris, Koos van Velzen
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Algemeen alarmnummer 112 
Politie (niet spoedeisend) 0900-8844
Ambulancepost Gouda 0182-560 164 
Brandweer Hollands Midden 088-246 5000 
Sociaal Team Gouda 088-900 4321
Huisartsenpost Gouda 0182-322 488(buiten kantooruren)
Dienstapoth. Midden Holland0182-698 820 (buiten kantooruren)
Groene Hart Ziekenhuis 0182-505 050 
Vierstroom 0900-9300 
Zorgpartners Midden Holland 0182-723 723
Thuiszorgwinkel / Medipoint 088-102 0100 
VrijwilligersInformatiePunt 0182 - 588 295 / 588 659 / 588 357
Burennetwerk Gouda 0182-235082 (tussen 9 en 12 uur)
Groene Hart Hopper 0900 - 600 80 08 (algemeen / Info)

0900 99 88 77 8 (reserveren, klantnr. bij 
de hand houden!)

VervoersPunt Gouda 06 514 33031 (werkdagen 9.00-7.00)
Groene Hart Maaltijdservice 0182-342 453 (08.30 - 12.00 uur)
Stichting Seniorenplatform Gouda 06 200 04 059
Wmo loket gem. Gouda     0182 591732
Ouderenvoorlichting gem. Gouda 140182
Ouderenvoorlichting gemeente Gouda: ouderenvoorlichting@gouda.nl
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EVEN VOORSTELLEN
Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Ton de Witte en ik ben 
recent toegetreden tot het bestuur van KBO Gouda en omstreken. Zo-
als de foto al weergeeft, is zang mijn grote passie en dan vooral 
Weense- en operettemuziek. Ik ben voorzitter van het Antoniuskoor 
van de geloofsgemeenschap Heilige Antonius van Padua. Verder zing ik 
bij Wiener Melange en bij het Gouds Muziektheater. Ook presenteer ik 
bij Gouwestad Radio eenmaal
per maand ‘Gouwestad Klassiek’,
gewijd aan operettemuziek, en
tijdelijk ook eenmaal per maand
het programma ‘Gast van de
Week’. Ik ben ruim twintig jaar
weduwnaar en vader van een
zoon en opa van Bram en Thom.

Naast mijn werk op achtereenvolgens de Ministeries van Verkeer en 
Waterstaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Defensie heb ik di-
verse bestuursfuncties vervuld binnen de kerkgemeenschap, eerst in 
de Sacramentsparochie en daarna in de parochie O.L.V.-Hemelvaart. 
Tot voor kort was ik coördinator van het Rouw & Trouwkoor. Verder 
was ik voorzitter van de medezeggenschapscommissie van de Roncalli-
school en lid van de ouderraad van het Antoniuscollege. Bij de woning-
bouwvereniging was ik lid van de ledenraad.

Na de diverse oproepen van uw bestuur om versterking van het be-
stuur heb ik na zorgvuldige afweging besloten om mijn diensten aan te 
bieden. Dat heeft er toe geleid dat ik in de jaarvergadering ben toege-
treden tot het bestuur. Welke taken ik op me ga nemen, vormt nog 
bron van overleg binnen het bestuur.
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GOUDA
Gouda, Gouda met je mooie grachten

en je bruggen, waar je voor moet wachten
met je hobbelige straten

met je hoeken en je gaten
met je plassen aan de rand,

ben je ‘t mooist van heel ons land.

Gouda, Gouda ik kan je niet vergeten,
als ik dwaal in verre streken.

‘t Liefste plekje uit mijn prille jeugd,
daaraan denk ik steeds met vreugd’.

Stadje aan de IJsselrand:
je bent ‘t mooist van heel ons land.

D. Lemond (1931)
*********************************************************
Mijn geheugen gaat sterk achteruit, Marie, dus verander-
de ik mijn wachtwoord naar ‘onjuist’. Als ik nu inlog met
het verkeerde wachtwoord, zal de computer mij vertellen:
‘Uw wachtwoord is onjuist’. 
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KBO VERENIGINGSJAAR 2019 
Dit is het eerste deel van het verslag over het verenigingsjaar dat uitgesproken had

moeten worden tijdens de ALV. Het tweede deel komt in de volgende Schakel.

Het begin van een nieuw jaar is altijd gezapig, want men moet nog op 
gang komen. Bingo gaat echter gewoon door, evenals het wandelen 
door Wietske v/d Brink. Op 8 januari is bij onze zustervereniging PCOB 
de eerste ledenmiddag in Gouwestein. Deze is gewijd aan Rembrandt. 
Onder de aanwezige toehoorders zijn weinig KBO’ers.

Op 21 maart organiseert de SSG in samen-
werking met Veilig verkeer Nederland de
gehele dag een Opfriscursus Rijvaardigheid
in zorgcentrum de Prinsenhof. De opzet is
tweeledig. Er wordt zowel theoretisch door middel van beeld en geluid 
een test gedaan, waarna de ogen- en orentest aan de beurt zijn. Als 
laatste gaat men met zijn eigen auto en een gediplomeerde rijinstruc-
teur een rondje rijden. Voorwaar een goed idee van de SSG. Men kan 
niet zakken voor de test, maar als een instructeur vindt dat het wel wat
beter kan, geeft hij de leerling een wijze les mee.                                        

Op 28 maart geeft Jan de Wit van de PCOB bij ons een presentatie over
de Matthäus Passion. Jan heeft met plaatjes en muziek en daartussen-
door zijn stem geprobeerd iets van het bijzondere aan dit stuk over te 
brengen aan de toehoorders. We kennen toch allemaal de overbeken-
de jaarlijkse uitvoering in de Grote Kerk van Naarden. De landelijke 
KBO/PCOB heeft een onderzoek gedaan naar de huisvesting van oude-
ren. Men is tot de schrikbarende ontdekking gekomen dat twintig pro-
cent van de ondervraagden zijn woning een onvoldoende geeft. Het 
betreft trappen, drempels, geen toilet op slaapniveau en de begane 
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grond ongeschikt voor rollators en rolstoel. Een zorgelijke zaak. Op 30 
maart bracht het gezelschap 5beaufort ons een gezellige en sfeervolle 
muziekmiddag. De al wat oudere heren hebben ons uitstekend ver-
maakt. Onze mensen van de belastingservice zijn inmiddels ook weer 
aan de slag. Waar nodig staan zij onze leden terzijde om hun AOW en 
pensioencentjes goed op papier naar
die lastige belastingdienst te sturen.
Want laten we eerlijk zijn: daar wor-
den wat fouten gemaakt, als we de
media moeten geloven.

Op 17 mei hebben we de ALV, waar ieder op de hoogte wordt gebracht 
van het wel en wee van onze KBO. De vergadering startte met een 
dienst van woord en gebed onder leiding van Leon Everts. Het thema 
was: ‘Hier ben ik’. Dat wordt verwoord met de vraag: ‘Onze ouders 
hebben ons laten dopen, maar hoe staan we daar nu in als christen? 
Wie helpt mij? De mensheid heeft geen liefde meer voor elkaar’ (kijk 
naar alle politieke problemen ook in ons eigen land). Er worden 7 kaar-
sen aangestoken, waarna Leon een dankwoord uitspreekt en de dienst 
beëindigt met het lied ‘U zij de Glorie’. 

Daarna opent vicevoorzitter Janny v/d Hondel de vergadering. Ze wijst 
de aanwezigen erop dat op 23 mei de mogelijkheid aanwezig is om te 
gaan stemmen. ‘Maak gebruik van uw stemrecht’, drukt ze de aanwezi-
gen op het hart. Ze bedankt Simon Koomen voor de organisatie van de 
Verkeersdag. Voor wat betreft het financiële reilen zeilen van onze ver-
eniging heeft penningmeester Willem Baardman de kascontrole inzicht 
gegeven in alle cijfertjes die hij op diverse A4-tjes had verzameld. Sipke 
Draisma doet verslag van de kascontrole: alles was in orde bevonden. 
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Sipke stelt de vergadering voor de penningmeester en het bestuur de-
charge te verlenen. Dit werd met handgeklap aanvaard.

Omdat het bestuur incompleet is, heeft men Peter Geurts bereid ge-
vonden het voorzittersstokje te gaan hanteren. Het was voor de verga-
dering geen probleem om goedkeuring te geven, want het is bijna on-
mogelijk om tegenwoordig mensen voor een bestuurlijke functie te vin-
den. Peter licht zijn besluit toe aan de vergadering, maar vraagt de toe-
hoorders tevens of er ook onder de aanwezigen mensen zijn die het 
bestuur willen helpen. Nu blijft het stil. Tijdens de rondvraag worden 
de gebruikelijke vragen gesteld, zoals: ‘Waarom niet meer activiteiten?’
Als antwoord worden de PCOB ledenmiddagen als mogelijke activiteit 
gegeven. Maar onze leden bezoeken die slecht. Iedereen is daar wel-
kom, dus wat let u om er te komen. Kijk in de Schakel wat PCOB u te 

bieden heeft en beslis of u 
gaat.

De voorzitter sluit de verga-
dering en wenst ons allen 
een prettige voortzetting met
verhalenverteller Eric Borrias.

Als ieder een consumptie heeft genuttigd, begint Eric zijn verhaal met 
de titel ‘De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween’. Eric 
heeft geprobeerd diverse personages uit het verhaal uit te beelden. Op
indrukwekkende wijze hield hij ons één uur lang in spanning met ge-
bruik van weinig attributen. Koos bracht onderwijl nog een hartige hap 
rond. Na afloop kreeg Eric een verdiend applaus.

Uw secretaris, Koos van Velzen 
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MOOI NEDERLAND: LEES EN HOU VOL ALLEMAAL!
Door de kale lege straten, hangt de stilte in de lucht.
De vogels hoor je praten, zijn zich nergens van bewust
van de ademende zorgen, door de longen van ons land.
Niemand loopt meer hand in hand.
Morgen zal het beter zijn, morgen is de reden.
Nu doet het nog even pijn, dat kunnen we delen.

Voor je opa of oma of je broertje en je zus,
voor je vader of je moeder of de mensen in de bus,
samen voor het leven in dit mooie Nederland.
Niemand loopt meer hand in hand.
Morgen zal het beter zijn, morgen is de reden.
Nu doet het nog even pijn. Alles gaat een keer voorbij.
Voor je opa of oma of je broertje en je zus, 
voor je vader of je moeder of de mensen in de bus.
Iedereen weer hand in hand, in dit mooie Nederland.

*********************************************************
In december start een nieuwe aanbesteding van de GroeneHartHop-
per. De gemeente heeft de Goudse CliëntenRaad (GCR) verzocht daar-
over advies uit te brengen. De GCR wil daarom zoveel mogelijk ervarin-
gen verzamelen van gebruikers van de GroeneHartHopper. KBO-leden 
kunnen die ervaringen melden (zoals over: op tijd rijden, de 4 uren 
voor aanmeldtijd, de bejegening van de chauffeurs, etcetera). Stuur 
een mail naar simon.koomen@hetnet.nl of stuur een briefje naar       
Simon Koomen, Gedenklaan 11, 2806KK Gouda.
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SSG-NIEUWSBRIEF OKTOBER 2020
Dit is een deel van de SSG-Nieuwsbrief van oktober. De complete tekst 

kunt u lezen op: https://seniorenplatformgouda.nl/.

Mede als gevolg van corona moet Gouda bezuinigen. De grootste be-
zuinigingspost is het sociaal domein. Onderwerpen
die de jeugd aangaan, worden daarbij specifiek
vermeld. Senioren worden niet genoemd en moe-
ten maar invullen op welke voor hen belangrijke
posten bezuinigd gaat worden. De SSG vindt dat er
zowel een jongeren- als ouderenbeleid moet worden ontwikkeld.

Het is nog lang niet zeker of het bij dit aanhalen van de broekriem zal 
blijven. Een vraagteken is op zijn plaats alleen al gelet op het feit dat 
deze bezuinigingsmaatregelen afhankelijk zijn van de vraag of het kabi-
net de claim van Gouda, groot € 24,6 miljoen, gaat honoreren.

Zoals het er nu naar uitziet, gaat de gemeente Gouda de komende ja-
ren verder met bezuinigen, o.a. in de Wmo, cultuur, sport & recreatie, 
en wonen en de leefomgeving. De conclusie van SSG is dat onze doel-
groepen hiervan de nadelige gevolgen zullen ondervinden. Zo ontstaat 
er verpaupering van onze mooie stad.

De Wmo heeft maatwerkvoorzienin-
gen, afgestemd op één persoon zoals 
hulp in de huishouding, de Wmo-ver-
voerspas, individuele begeleiding, 
dagbesteding op maat, aanpassingen 

aan de woning, een rolstoel of scootmobiel, respijtzorg en ondersteu-
ning van mantelzorgers. Wat blijft hiervan overeind? 
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In 2016 heeft de GGD een rapport gepubliceerd over kwetsbare bur-
gers in Hollands Midden. Enkele conclusies voor burgers Midden-Hol-
land: grote moeite om rond te komen 21.800 mensen, problematische 
schulden 37.000, zwaar belaste mantelzorgers 9.200, kwetsbare ge-
zondheid 134.000, en sociaal uitgeslotenen 18.400. SSG vraagt zich af 
hoe die situatie nu is of wordt als gevolg van corona.

*********************************************************
Adreswijzigingen kunt u melden aan Roos Lafeber (tel. 0182 515530 of

rooslafeber@versatel.nl ). Dat geldt ook voor uw mailadres.
*********************************************************
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NEEM
EVEN

DE
TIJD

In ons huis hangt een oude klok, waar de
uren in Romeinse cijfers worden aangege-
ven en met een sleutel waarmee je het uur-
werk kunt opwinden. Het doet wat nostal-
gisch aan. Ik wind deze klok niet op, maar toch heeft het een symboli-
sche betekenis in deze onzekere tijd. Dagelijks worden wij geconfron-
teerd met de wereldwijde corona pandemie en de regels, waaraan wij 
ons moeten houden. Mijn gedachten gaan uit naar het boek Prediker 
uit de Bijbel. Het behoort tot de zogeheten wijsheidsliteratuur. Doel-
treffend staat in de Bijbeltekst van Prediker: ‘Alles heeft zijn Tijd’. Er vol-
gen dan allerlei gezegden over het leven met zeker raakvlakken naar 
ons leven in deze tijd. Een klok houdt ons levensritme in de gaten:

‘De klok kan stil gaan staan, maar de tijd niet’.
Hoe is de tijd ontstaan? De eerste metingen waren zonnewijzers, de 
zon, maan en sterren. Een bekende uitvinder van ons uurwerk was 
Christiaan Huygens (17de eeuw). Er zijn veel spreuken over de tijd zoals:

‘Tijd is het kostbaarste dat een mens kan uitgeven’.
‘Met passen en meten wordt de meeste tijd versleten’.
‘Komt tijd, komt raad’. ‘De tijd verstrijkt’. ‘Tijd is geld’.
‘Gezelligheid kent geen tijd’.

Met dit laatste gezegde zouden wij graag verder willen gaan. Nog even 
en het is weer kerstfeest. We verlangen naar lichtpuntjes voor alle 
mensen in deze tijd: de kerstboom, een kerststal, een feestelijke gedek-
te tafel, sfeervolle muziek, maar bovenal verlangen we naar het samen 
zijn. Het kerstfeest zal anders zijn. Laten we vooral omzien naar elkaar.
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Daarna staan we al snel op de drempel van het nieuwe jaar. We verlan-
gen naar betere tijden. Wat zal 2021 ons brengen? De klokken zullen 
luiden en we wensen elkaar bovenal een gezond nieuwjaar. De volgen-
de gedachten spreken mij altijd bijzonder aan. Het komt van de dichte-
res Ida Gerhart.

Zoals het strijklicht op een muur verstrijkt,
verstrijkt het uur, verstrijkt de tijd.

Totdat de tijd het nieuwe jaar bereikt
en onverstoorbaar verder glijdt.

                                                                Toos Draisma
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Ik, Corrie Geurts, brei heel veel 
voor Roemenië, maar ik raak 

door mijn wol heen.
Is er iemand die wol
voor mij over heeft?

U zou mij daar ontzettend veel 
plezier mee doen. U kunt naar 
06-30690959 bellen en dan 
kom ik de wol heel graag bij U 
halen. Alvast hartelijk bedankt.

Groet, 
Corrie Geurts



Wie heeft – als kind – geen postzegels verzameld en wie – als oudere – 
houdt niet van muziek? Ik wel, vandaar dat ondergetekende muziekze-
gels is gaan sparen. Hierbij de zevende aflevering.

FRANZ PETER SCHUBERT
Franz Peter werd geboren in een klein keukentje op 31 januari 1797 te 
Wenen als 12e uit een gezin van 14 kinderen. Zijn vader was een arme 
onderwijzer die thuis les gaf. Franz Peter was klein van stuk (1 meter 
52) en van zijn geboorte af bijziend. Zijn vrienden zouden hem later 
‘Schwammerl’ noemen (vrij vertaald: dikzak). Franz Peter was echter 

ondanks zijn gesteldheid al op zeer jonge 
leeftijd een muzikaal genie. Hij componeer-
de liederen voor familieleden en schreef op 
zijn tiende composities voor de buurtkerk, 
waar hij ook koorleider was.

Hij kreeg op zijn elfde een beurs voor het koor van de Weens Hofkapel, 
waar hij werd aangenomen als jongenssopraan. Door de strenge regels 
en het slechte eten had hij het er niet naar zijn zin. In 1812 ging hij stu-
deren bij hofkapelmeester Antonio Salieri, maar een jaar later krijgt hij 
de baard in de keel en verlaat dan het inter-
naat. Hij wordt hulponderwijzer bij zijn va-
der. In die tijd schreef hij zijn eerste symfo-
nie. Omdat zijn vader hem slecht betaalde,
stopte hij eind 1816 met les geven.

Eén van zijn mooiste liederen schreef Schubert al in 1817: ‘Die Forelle’. 
Zijn vrienden organiseerden muzikale avonden onder de naam ‘Schu-
bertiade’. Samen met zijn goede vriend en dichter Mayerhofer betrok 
hij een etage in het centrum van Wenen. `s Ochtends wijdde hij zich  
daar intensief aan het schrijven van muziek en `s middags hing hij rond 
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in de Weense cafés, samen met andere musici en dichters. Schubert 
was een stevige wijndrinker en moest `s avonds regelmatig door zijn 
beste vrienden naar bed geholpen worden.

In oktober 1822 schreef hij één van zijn vele
onvoltooide werken: symfonie nr. 8 in b klein,
de ‘Unvollendete’. Het zou later één van zijn
bekendste werken worden. Een maand later
liet hij zich door zijn vrienden overhalen om
mee te gaan naar een bordeel. Typerend voor de pech die hem achter-
volgde, was dat hij de enige was die die avond syfilis opliep. Zowel de 
ziekte als het kwikzilver dat hij ter genezing innam, ondermijnden zijn 

toch al slechte conditie en zijn gezondheid. Hier-
door namen zijn depressies toe, wat resulteerde in
het schrijven van de mistroostige en zwaarmoedi-
ge liederencyclus ‘Winterreise’. Zelf zijn beste 
vrienden begonnen te wanhopen, toen ze deze lie-
deren hoorden.

In 1827 was Schubert kaarsdrager bij de begrafenis van Ludwig van 
Beethoven. Een jaar later componeerde hij de 9e symfonie (de Grote). 
Het noodlot liet hem niet met rust. Zijn eerste en enige openbare con-
cert op 26 maart 1828 was een succes, maar werd door de muziekcriti-
ci genegeerd. Zij gaven de voorkeur aan de zojuist in Wenen opgedoken
jonge vioolvirtuoos Nicolò Paganini. Na een korte vakantie in Eisen-
stadt, die hij merendeels doorbracht bij het graf van Haydn, keerde hij 
eind oktober terug naar Wenen, waar hij tyfus opliep. Met de woorden
‘dit is mijn einde’ overleed hij op 19 november 1828.
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Franz Peter Schubert werd slechts 31 jaar. On-
danks dat schreef hij o.a. 6 symfonieën, piano-
muziek, kamermuziek, meer dan 600 liederen 
en koormuziek, waaronder 7 missen met als be-
kendste de Deutsche Messe en het Oratorium 
Lazarus.

Henk van Klaveren

SPELLINGQUIZ DECEMBER 2020
Hoe spelt u de volgende woorden? (antwoorden op blz. 22)
1) Haar blouse zag er ………… uit.

-verfomfaaid
-verfromfraaid
-verfomfraaid

2) Er stond een negatieve ………. in de krant.
-recentie
-recensie
-resensie
-resentie

3) Ik ga naar een ………… feest.
-chick
-chic
-chique
-chik

**********************************************************
Als u vragen heeft over computer, laptop of tablet, kunt u terecht  op

het PC-VRAGENUURTJE van de Rotonde (Zuidhoef 138, Gouda): donder-
dag van 14.00-16.00 uur. Kosten € 1,- per half uur.

*********************************************************

19



RECEPT: BORRELHAPJE
Ingrediënten:
1 kilo kip TV-boutjes zout
1 scheutje zonnebloemolie peper
klontje margarine kerrie
oregano bloem

Bereiding:
Meng het zout en de kruiden door elkaar in
een ruime kom. Schep de kipstukjes hier door-
heen. Neem een handje bloem en strooi dat
over de kipstukjes. Het geheel goed door el-
kaar schudden. Verhit de olie en de margarine in een grote koekenpan. 
Bak de kipstukjes mooi goudbruin in ca. 30 minuten. Zowel koud als 
warm is dit een heerlijk hapje.

Eet smakelijk!
Wil Vroling

**********************************************************
Zend ons een engel in de nacht
als alles ons een raadsel is, 
als ons de zekerheid en kracht
ontvallen in de duisternis.

Zend ons een engel met uw licht
in onze slaap, de metgezel
die troost brengt in het vergezicht
van God met ons, Immanuel.

Michel van der Plas
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FIETSTOCHT 16 SEPTEMBER
In de zomer leek het wel voorbij met de corona. Er waren nauwelijks 
meer beperkende maatregelen. Wel begon in september het virus 
weer de kop op  te steken. Maar voor een fietsmiddag op 16 septem-

ber leek geen vuiltje aan de lucht. Het was dan ook 
niet gek dat een grote groep KBO-PCOB-ers van hun 
vrijheid wilde gaan genieten door gezamenlijk een 
stukje te fietsen. Maar misschien was de in de uitno-
diging aangegeven KBO-borrel na afloop wel een ex-
tra stimulans voor deelname.

Met 20 fietsers ging de rit vanaf het Steinse Groen 
via Haastrecht door de polder naar Oudewater om 

tenslotte uit te komen bij Theetuin De Kwakel. De afgelopen twee jaren
was de Theetuin ook met een be-
zoek vereerd, maar dan telkens na
een natte fietstocht. Dit keer kwa-
men we droog over, want het was
prachtig weer.

Op de terugweg maakte de groep
een stop bij de Steinse Tuin, die
deze namiddag speciaal voor de
fietsgroep open was. Daar trak-
teerde de KBO ter afsluiting van
het fietsseizoen op de beloofde borrel. Dat bleek niet tegen dovemans-
oren gezegd, uiteraard allemaal op anderhalve meter afstand.

Na deze gezellige afsluiting legde de groep de laatste van de in totaal 
30 kilometer op deze middag terug naar Gouda af.
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WANDELEN MET WIETSKE
Wandeling op vrijdag 8 januari
Rondwandeling door de Goudse Hout. Ongeveer 1.5 uur tot 2 uur lo-

pen. We wandelen langs de Heemtuin tot we bij het
Vaantje aan de Korssendijk komen. Daar drinken we 
wat en daarna lopen we terug naar de startplaats. 
Omdat het Vaantje pas om 12 uur open gaat, star-
ten we later dan gewoonlijk. 
Verzamelen: 10.45 uur op de grote parkeerplaats 

van de Goudse Hout. Dit is de parkeerplaats dicht bij het vroegere tuin-
centrum Live and Garden. Vertrek 10.50 uur.

De wandeling kan uiteraard niet doorgaan als er nog altijd beperkende 
maatregelen zijn in verband met corona. De horeca is bijvoorbeeld nog 
gesloten en /of er mogen geen groepjes mensen bij elkaar. Twijfel je, 
dan maar even mailen of bellen.
Verdere informatie bij Wietske van den Brink, 
tel. 0182-338339, email wietskevandenbrink@kpnmail.nl
*********************************************************
Oplossing van de spellingquiz:
1) In het woord 'verfomfaaid' staat geen r na de f's. Het
werkwoord 'verfomfaaien' (toetakelen) is afkomstig
van het Duitse 'verfumfeien' 
2) De juiste schrijfwijze is 'recensie'. Een recensie is een
(kritische) bespreking van een boek, film, videospel, toneelvoorstelling,
muziekuitvoering of enige andere culturele uiting, veelal gepubliceerd 
in een krant of tijdschrift of op het internet.
3) Je schrijft 'chic' als je 'sjiek' hoort: een chic feest. Je schrijft 'chique' 
als je 'sjieke' hoort: het chique feest.
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SAMEN OPTREKKEN
De eenzaamheid kan hard toeslaan, als vrienden en familie wegvallen.
Met name in deze coronatijd missen we vaak directe nabijheid. We 
missen Iemand, die met regelmaat langskomt en met ons praat over 
wat ons dwarszit. Waar die behoefte er is, kunnen onze vrijwilligers on-
dersteunen.

Bij ontslag, functieverlies, echtscheiding en andere problematische za-
ken word je plotseling helemaal op jezelf teruggeworpen. Dan kan een 
steuntje in de rug helpen weer op te krabbelen. Velen van u krijgen 
minder bezoek of kunnen minder ondernemen, omdat er zoveel activi-

teiten weggevallen zijn. Samen met een Hu-
manitas vrijwilliger kan worden besproken, 
wat nog wel mogelijk is. 

Eenzaamheid is een gevoel en u moet daar 
dan ook zelf aan werken. Wel kunnen we sa-

men werken aan beter omgaan met die gevoelens. Wij kunnen uw een-
zaamheid niet oplossen….., maar wij trekken samen met u op.

Als dit u aanspreekt en u voldoende vitaal bent, kunt u zich ook aan-
melden als vrijwilliger. Een ander ondersteunen kan ook veel voldoe-
ning geven. 

Wilt u meer informatie? Stuur dan een mail of bel ons: 
*s  amenoptrekken@humanitas-mh.nl   of 
*tel. 06 23637274 of 06 57685341.

*********************************************************
Kijkt u weleens op onze website? Daar vindt u alle informatie over KBO 
Gouda: www.kbozuidhollend.nl/afdelingen en daarna onder G: Gouda.
*********************************************************
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PUZZEL
De oplossing van de puzzel in de Schakel van oktober was: ‘Joost mag 
het weten’. Er waren 17 inzenders. De winnaars zijn:

 H. J.v.d.Kleij
 I. Baas
 mevr. L. Sikken – de Lange

De oplossing van de woordzoeker kunt u
vóór 9 februari doorgeven aan Simon Koomen, Gedenklaan 11, 2806 
KK, Gouda (simon.koomen@hetnet.nl). Uit de goede inzendingen wor-
den via loting drie winnaars gekozen met voor elk een prijsje van € 5. 
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AANGENAAM FONDUE LEUK SPELLETJE
AARDIG GEZELSCHAP NATAFELEN THUIS
CADEAUTJE KAARSJE ONDERONSJE UITGAAN
CHAMPAGNE KAMPVUUR POPULAIR VERTROUWD
DENNENBOOM KERSTMIS SAMENZANG VRIENDENKRING
EIKENHOUT KNUSHEID SFEER WARMTE
ENGEL
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