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IN MEMORIAM WILLEM BAARDMAN
Op 12 mei bereikte ons het bericht dat onze penningmeester Willem 
Baardman op zondag 9 mei 2021 in de leeftijd van 81 jaar was overle-
den. Vanaf het jaar 2000 heeft de Willem deel uitgemaakt van het be-
stuur van onze KBO. Gezien zijn leeftijd was hij voor die tijd een broekie

die lid werd. Ook in die periode was het al 
moeilijk leden een bestuursfunctie aan te 
smeren, maar soms lukte het wel. 

Willem werd gevraagd de functie van pen-
ningmeester op zich te nemen. Mede gelet 
op zijn ervaring als man van de centjes bin-
nen andere organisaties beantwoordde hij de
vraag positief. Willem beheerde de gelden 
met verve en hield dikwijls de hand op de 

knip, als er iets georganiseerd moest worden. Jarenlang was hij de stu-
wende kracht achter de tweewekelijkse bingo. Hij koppelde er gelijk 
een loterij aan vast om de kas te spekken. Willem heeft ervoor gezorgd 
dat we het 50- en 60-jarig bestaan op een mooie manier konden vie-
ren. De leden van de feestcommissie konden na lang overleg over de 
invulling toch de benodigde gelden gebruiken. Als je zo’n kleine 20 jaar 
met diverse voorzitters en bestuursleden het financiële reilen en zeilen 
van een vereniging tot volle tevredenheid van zowel de kascontrole-
commissie als de leden hebt uitgevoerd, verdien je een pluim. 

Geruime tijd geleden ging het met de gezondheid van Willem achteruit 
en werd er weleens het balletje opgeworpen om een rechterhand 
naast Willem te plaatsen. Dat is niet nodig, was zijn antwoord. Willem 
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hield vol, tot op zijn ziekbed de laatste weken thuis. Maar op 9 mei 
ging het kaarsje uit. Wij, het bestuur en de leden van de KBO, zijn Wil-
lem veel dank verschuldigd voor al het werk dat hij voor onze organisa-
tie belangeloos heeft gedaan. Ook wensen wij hierbij zijn vrouw An, 
kinderen en hun partners evenals de kleinkinderen alle kracht en sterk-
te toe bij dit grote verlies.

DAT HIJ MOGE RUSTE IN VREDE!

Namens het bestuur van KBO Gouda
Koos van Velzen, secretaris 

   
BESTUURSWIJZIGING

Door het wegvallen van Willem Baardman is de functie van penning-
meester vrij gekomen. Simon Koomen 
zal in elk geval tijdelijk deze taak op 
zich nemen. Maar wellicht is er onder 
onze KBO-ers iemand die deze functie 
voor zijn rekening wil nemen. Op onze 

algemene ledenvergadering dit najaar moet worden besloten wie de 
plaats van Willem definitief gaat invullen. Denk er over na en, als u hier
iets voor voelt, meldt u aan bij één van de bestuursleden. Ook los daar-
van: uw bestuur bestaat nu uit 4 personen. Dat is krap en uitbreiding 
van het bestuur kan KBO Gouda e.o. best gebruiken.

Uw KBO-bestuur
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BRIEF AAN DE INFORMATEUR APRIL 2021 
Een Meerjarenplan ouderenhuisvesting en 
een Plan houdbare ouderenzorg. Die zou 
het nieuwe kabinet met spoed moeten op-
stellen. Dat adviseerde de Raad van Oude-
ren in een brief aan informateur Herman 

Tjeenk Willink.

De Raad stelt dat deze plannen noodzakelijk zijn om de maatschappelij-
ke gevolgen van de vergrijzing in samenhang te bezien en prioriteiten 
te stellen. ‘Zo maak je de samenleving ouderenvriendelijk, bevorder je 
de kwaliteit van leven van ouderen en realiseer je een sociaal en finan-
cieel houdbaar stelsel van wonen, welzijn en zorg. Deze plannen komen
niet alleen de ouderen, maar de gehele Nederlandse bevolking ten 
goede’, schrijft de Raad.

De Raad van Ouderen adviseert het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) en andere partijen die actief zijn in de ouderen-
zorg en vraagt aandacht voor relevante thema's. De raad bestaat uit 
ouderen die ook actief zijn in regionale en landelijke ouderennetwer-
ken. 

*************************************************
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.

*********************************************************
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GELUK
Geluk, dat is geen grote zak met geld,
heel rijk zijn of welgesteld.
Geluk is geen villa en wonen op stand
of een tweede huis in het buitenland.
Geluk is geen motorboot of jacht,
geen huis voor, met praal en pracht.
Geluk is geen grote auto of dure slee,
zo weinig parkeerplaats, dus wat moet je ermee.
Geluk is geen dure vakantiereis.
Welnee, maak dat de kat maar wijs.
Geluk is geen goud of mooie juwelen.
Die kun je toch met niemand delen.
Geluk, dat is de glimlach van een kind.
of fietsen, lekker met je haren door de wind.
Geluk is de zon aan de hemel zien staan 
en ‘s avonds prachtig onder zien gaan.
Geluk is een heel mooi bloemenboeket
dat als verrassing voor je op tafel is gezet.
Geluk is met heel weinig dingen toch tevreden zijn
of een vriendelijk woord, dat is ook fijn.
Geluk, dat is iets waar ieder naar moet streven
omdat dat een mens voldoening kan geven.
Geluk dat wens ik aan iedereen
of je nu samen bent of alleen.

Ingezonden door Nel Hoogendoorn
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OPTREDEN ‘SENIOR  STRING  BAND’                
De Senior String Band bestaat uit vier muzikanten die diverse instru-
menten bespelen. Ze gaan ons deze middag vermaken met muziek, ge-
naamd: 

‘AMERIKA IN SONGS’

Het wordt een gevarieerd programma, waar we na de langdurige pan-
demie wel aan toe zijn. 

Kom daarom op zaterdag 2 oktober 2021 naar de Antoniuszaal aan het
Aalberseplein, dan kunt u meegenieten van deze artiesten. PCOB leden
zijn ook van harte welkom.                     

De aanvang is bepaald om 14.00 uur en de zaal is open vanaf 13.30 uur.

Namens KBO Gouda,
Koos van Velzen, secretaris
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PRESENTJE
Afgelopen maand heeft u bij het KBO-PCOB Magazine een presentje in 
uw brievenbus aangetroffen. Het bestuur van KBO Gouda wil onze be-
zorgers/-sters van de bladen hartelijk dankzeggen voor hun inzet door 
deze extra last mee te nemen en bij u als lid in de brievenbus te depo-
neren. Een woord van dank is er ook voor Ineke en Koos die samen de 
525 pakketjes hebben samengesteld en ingepakt voor verzending.         

Tot slot: ieder die de moeite heeft genomen een reactie naar aanlei-
ding van de attentie naar het bestuur te zenden: hartelijk dank daar-
voor.

Uw bestuur

WOORDENSCHATQUIZ JULI 2021
Kent u de volgende woorden? (antwoorden op blz. 20)
1) Je moet hem wel eerst autoriseren.

– machtigen
– beschrijven
– beoordelen

2) Tijdens die demonstratie liepen enkele be-
kende pacifisten voorop.

– mensen die een goede baan hebben
– mensen die vrede nastreven
– mensen die naar meer vrijheid streven

3) Dat water is van inferieure kwaliteit.
– uitstekende
– minderwaardige
– ongekende

Joke Lammers
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Wie heeft – als kind – geen postzegels verzameld en wie – als oudere –
houdt niet van muziek? Ik wel, vandaar dat ondergetekende muziek-

zegels is gaan sparen. Hierbij de tiende aflevering.
EDVARD GRIEG

Edvard Grieg werd op 15 juni 1843 in het drukke Noorse stadje 
Bergen geboren. Zijn vader, de Britse consul in Bergen, was een 
vooraanstaand en rijk koopman, zijn moeder een getalenteerd 
dichteres en musicus. Zij speelde voor de jonge Grieg vaak de 
werken van haar favoriete componisten. Op zijn zesde begon zij 

hem pianoles te geven, maar al gauw bleek 
dat hij liever zijn eigen muziek speelde dan 
die van andere componisten.

Daar er in Noorwegen geen officiële muziek-
opleiding bestond, vertrok Grieg in oktober 
1859 naar het conservatorium in Leipzig. Hij 

was een moeilijke leerling, omdat zijn leraren hem niet begrepen 
en hem alleen maar saaie oefeningen lieten doen. Hij kreeg ande-
re leraren. Eén daarvan, E.F. Wenzel, vormde een grote bron van 
inspiratie voor hem. Maar hij werkte zo hard dat zijn gezondheid 
er onder ging lijden. Hij kreeg zware pleuritis en zijn longen wer-
den dusdanig aangetast, dat hij zijn verdere leven ademhalings-
problemen zou hebben.

Grieg vertrok in 1862 uit Leipzig om terug te keren naar zijn ge-
boortedorp Bergen. Zijn eerste concert (4 pianostukken, opus 1) 
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was een groot succes. Maar hij ontdekte al spoedig dat hij het 
stadje was ontgroeid. Hij vertrok een jaar later naar Kopenhagen.
Een ontmoeting met de Deense componist J.P.E. Hartmann, een 
bekende specialist op het gebied van Scandinavische legenden, 
deed Grieg beseffen dat juist zijn eigen
culturele erfgoed van het grootste be-
lang was. De jonge dichter en musicus
Rikard Nordraak zou een nog grotere in-
vloed op zijn muziek hebben. Zij ont-
moetten elkaar in 1864. Rikart was toen 22 jaar, een jaar ouder 
dan Grieg. Grieg besloot om vanaf dat ogenblik zijn muzikale 
loopbaan te wijden aan het componeren van muziek in de Noorse
sfeer en traditie. 

In 1867 richtte Grieg de Noorse Muziekacademie op. In datzelfde 
jaar werd hij verliefd op zijn nicht, de bekende sopraan Nina Ha-
gerup, en trouwde met haar. Hij droeg een van zijn mooiste melo-
dieën aan haar op: ‘Ich Liebe Dich’, op de woorden van Hans 
Christiaan Andersen. Bjornstjerne Bjornson, een toneelschrijver, 
inspireerde Grieg tot het schrijven van diverse lyrische stukken. 
De bekendste is ‘Sigurd Jorsalfar’, begeleidende muziek bij het ge-
lijknamige toneelstuk.

Tijdens een reis door Europa ontmoette hij in 1870 in Rome Franz
Liszt. Daar kreeg hij te horen dat zijn beste vriend Rikart aan de 
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gevolgen van tuberculose was gestorven. Vol verdriet keerde hij 
terug en vestigde zich in de Noorse Hoofdstad Kristiana (tegen-
woordig Oslo). In 1874 schreef Grieg in opdracht van Henrik Ibsen
zijn meest beroemd geworden compositie: de begeleidende mu-
ziek bij het toneelstuk ‘Peer Gynt’. In 1876 was de eerst uitvoe-
ring van de toneelmuziek. In 1877 vertrok hij naar Lofthus, een 
ideale plek om rustig te kunnen werken. Op zijn 42e (1885) liet hij 
een huis bouwen in het landelijke Troldhaugen. Daar ontstond 
een groot deel van zijn lyrische werken. Drie jaar later was de pre-
mière van Peer Gynt-suite nummer 1. In 1894 ontving hij een ere-
doctoraat in muziek van de universiteit van Cambridge. 

Hoogtepunt van zijn carrière kwam kort nadat hij 55 jaar was ge-
worden: men vroeg hem een festival van 
Noorse muziek te organiseren in het kader
van kunst en ambacht in zijn geboortestad 
Bergen. Ondanks zijn slechte gezondheid 
nam Grieg nog een uitnodiging aan voor 
het prestigieuze Festival van Leeds. Helaas 
verhinderde een hartaanval hem daar aan-
wezig te zijn. Hij stierf in september 1907 
aan de gevolgen van die hartaanval op 64-

jarige leeftijd te Bergen.

Henk van Klaveren
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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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BABBELTRUC
Hoe gaat een oplichter te werk? 
De babbeltruc is een vorm van oplichting die in vele vormen voorkomt. 
De meest bekende is dat oplichters bij u aanbellen en met een smoes 
proberen binnen te komen. Het kan zijn dat ze graag gebruik maken 
van uw toilet of een glaasje water vragen. Vaak zijn ze met z’n tweeën, 
zodat de één u kan afleiden en de ander de diefstal kan plegen. Ook 
kan de oplichter zich voordoen als iemand
anders. Bijvoorbeeld als monteur of ie-
mand van de thuiszorg. Vaak komen ze
betrouwbaar over, omdat zij het uniform
dragen van het betreffende bedrijf.

Wat kunt u zelf doen?

 Open nooit zomaar de deur voor
een onbekende. Maar gebruik bijvoorbeeld een kierstandhou-
der om de deur op een kier te kunnen zetten.

 Laat nooit een onbekende zomaar binnen.

 Vraag om een legitimatie.

 Sluit de deur als u binnen iets gaat halen.

Telefonische babbeltruc
Ook via de telefoon kunnen oplichters u benaderen. De beller doet zich
voor als de bank of een andere belangrijke organisatie. Zij proberen u 
te overtuigen om direct geld over te maken of ze proberen belangrijke 
informatie bij u los te krijgen zoals uw inloggegevens, pincodes of be-
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veiligingscodes. Soms wordt zelfs gevraagd om direct toegang te geven 
tot uw computer.

Wat kunt u zelf doen?
Vertrouwt u het niet helemaal? Verbreek de verbinding en zoek zelf het
telefoonnummer van de orga-
nisatie op. Bel vervolgens de
organisatie om te controleren
of het verzoek dat ze u deden
klopt. Banken en andere orga-
nisaties zullen NOOIT om per-
soonlijke inloggegevens vra-
gen.

Pinnen aan de deur
Oplichters kunnen u ook vragen om te pinnen aan de deur, bijvoor-
beeld omdat ze een pakketje voor u hebben. Als smoes gebruiken zij 
dat de bezorgkosten nog betaald moeten worden. Vervolgens kijken ze 
uw pincode af en wisselen met een slimme truc uw bankpas om voor 
een andere. Met de combinatie van uw pinpas en uw pincode kunnen 
ze uw bankrekening leeghalen.

Wat kunt u zelf doen?

 Pin alleen aan de deur als u zelf iets besteld heeft.

 Sta erop om de betaalautomaat zelf vast te houden.

 Scherm altijd uw pincode goed af.

 Geef uw pinpas nooit uit handen.
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PASSIESPELEN GAAN DOOR!
Twee keer uitstel betekent deze keer geen afstel. De Passiespelen Tege-
len gaan definitief door! Op zaterdag 3 juli vinden in openluchttheater 
De Doolhof de eerste twee voorstellingen plaats. Tot en met zondag 5 
september worden 36 voor-
stellingen gespeeld, telkens
twee maal per dag, zonder
pauze en coronaproof.

Reeds gekochte kaarten blij-
ven geldig en mensen met
een voucher kunnen nieuwe
kaarten kopen en die met de
waarde van de voucher betalen. Kijk voor de korting voor groepen en 
individuen van KBO-PCOB op: www.passiespelen.nl/kbo-pcob. Actieco-
de voor KBO-PCOB is: PASSIE21KPZ 

Op www.passiespelen.nl staat alle informatie. 

Gelezen in KBO – PCOB verenigingsnieuws

**********************************************************
KBO Gouda e.o. houdt op 8 oktober 2021 de 
Algemene Ledenvergadering (ALV). Aanslui-
tend zal Maurits Tompot het een en ander 
vertellen over de Goudse Glazen en zijn boek 

‘Route 777’. Houdt u deze datum alvast vrij in uw agenda!
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WANDELEN MET WIETSKE
Wandelen op vrijdag 9 juli:
We wandelen van Stolwijk langs de Bovenkerkseweg en de Biervlietka-
de naar Vlist. Afstand 7 á 8 km. Gedeeltelijk half verhard pad.
Verzamelen: 9.20 uur bij de bushaltes van Gouda station. 

Vertrek: 9.33 uur op perron A met bus 497 richting 
Schoonhoven. Uitstappen halte Pompstation. In Vlist 
drinken we wat en daarna kunnen we met de bus te-
rug naar Gouda.

Voor informatie: Wietske van den Brink, tel. 0182-338339,
email: wietskevandenbrink@kpnmail.nl

**********************************************************
Levensvragen

-Als je van zwemmen slank wordt, wat doen walvissen dan verkeerd?
-Als maïsolie van maïs wordt gemaakt, hoe zit het dan met babyolie?
-Waarom moet je een afspraak maken voor een be-
zoek aan een waarzegger?
-Als het vandaag nul graden is en het wordt morgen
2x zo koud, hoe koud wordt het dan morgen?
-Als een schizofreen persoon met zelfmoord dreigt,
kan hij dan wegens gijzeling worden veroordeeld?
-Waarom wordt er geen kattenvoer met muissmaak verkocht?
-Waarom loopt je neus, terwijl je voeten ruiken?
-Waarom staat er een uiterste verkoopdatum op een beker zure room?
-Hoe zet men de bordjes met ‘Niet op het gras lopen’ in de grasperken?
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SLOGANS……….EN WAT MEER!
Ik had allang naar de tandarts moeten gaan, maar door corona is het 
nu al bijna een jaar uitgesteld. Ik moet soms denken aan de spreuk die 
vroeger in de wachtkamer hing: ’Snoep verstandig, eet een appel’. Ook 
vandaag de dag zijn spreuken in. Zoals: ‘de appel valt niet ver van de 
boom’ of de wijze uitspraak ‘een appeltje voor de dorst’. In dichterlijke 
vorm:

In iedere kleine appel,
daar lijkt het wel een huis.
Want daarin zijn vier kamertjes,
precies als bij ons thuis.                   
In ieder hokje wonen
vier pitjes zwart en klein.
Die liggen daar te dromen,
van licht en zonneschijn.

Ja, warmte en licht zijn voorwaarden voor een goede fruitoogst. Even 
terug in de tijd: wij hadden thuis een moestuin en boomgaard. In de 
moestuin groeiden spercie- en snijbonen, andijvie, sla, bietjes, kool, 
bessen en ook aardbeien. In de boomgaard: appels, peren en pruimen. 
Dagelijks aten we van de oogst en werd er gehamsterd voor de winter. 
Appeltjes in de kelder, groenten en fruit in weckpotten. Een oude be-
waarmethode was boontjes in een Keulse pot met zout. Het was vaak 
de trots van de huisvrouw: de wintervoorraad op de plank!

Heden ten dage zijn er andere manieren om voedsel houdbaar te ma-
ken. In onze supermarkten kun je groenten en fruit zo uit de diepvries 
nemen en na korte bereiding op tafel zetten. Er wordt tegenwoordig 
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veel geschreven over voeding: wat is gezond en wat niet. Opvallend zijn
de tegenstrijdige berichten. Eet meer verse groenten, vegetarisch, min-
der vlees en iedere dag fruit. Tegengesteld zijn de reclames van snacks 
en snelle hap. En dan de vele kookboeken op de markt met recepten 
uit eigen land en ver daarbuiten. Ik mag graag wat uitproberen, soms 
met succes maar de Hollandse pot blijft in trek.

Jaren geleden leerde ik in de voedingsleer over ‘De Schijf van Vijf’ van 
het Voorlichtingsbureau voor de voeding. Kent u dat ook? Eet iedere 
dag iets uit elk vak. Het wonderlijke is dat zelfs nu  deze aanbevelingen 
– zij het in moderne vorm – nog actueel zijn.
                                                                                          

    En de tandarts……..komt goed, keep smiling!            
Toos Draisma

********************************************************
Adreswijzigingen kunt u melden aan Roos Lafeber (tel. 0182 515530 of 
rooslafeber@versatel.nl ). Dat geldt ook voor uw mailadres.
**********************************************************
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KBO-PCOB FIETSEN
In de vorige Schakel werd het schema gegeven voor de fietsmiddagen 

in 2021. De start zou zijn op woensdag 19 
mei. Helaas, de coronamaatregelen lieten het
niet toe. Maar zo langzamerhand is de vacci-
natie volop op gang gekomen en daarmee 
worden de maatregelen in toenemende mate
versoepeld. Dat heeft ertoe geleid dat – ijs en

weder dienend (om deze termen maar in de zomer te gebruiken) – kort
voor het uitkomen van deze Schakel op donderdag 24 juni al een fiets-
tocht is verreden. De overige fietstochten zullen naar verwachting dan 
ook onverkort plaatsvinden, uiteraard onder het nog steeds geldende 
voorbehoud dat de coronamaatregelen het toelaten. De overige fiets-
data  zijn (alleen middagen):

 dinsdag 10 augustus 
 donderdag 16 september. 

Uiterlijk twee weken van te voren krijgt de fietsgroep bericht of en, zo 
ja, wanneer die tocht doorgaat. Wilt u ook op deze lijst van belangstel-
lenden staan? Meldt u zich dan aan bij Joke Lammers, tel. 573732,     
jokelammers@xs4all.nl.

REIS NAAR BELGIË
Omdat België eind mei nog niet helemaal geel
was gekleurd op de coronasite van het minis-
terie van Buitenlandse Zaken, werd besloten
de tocht uit te stellen. Het vertrek zal nu
plaatsvinden op maandag 16 augustus.
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EERSTE ZOMERDAG 
een meisje in een bloesje
een oude man staat in de zon
alsof hij staat te douchen
bij het Centraal Station
het hoedje in de rechterhand
het hoofd omhoog gericht
zo staat hij al minutenlang
in het warme zonnelicht
’t rumoer rondom, dat deert hem niet
de taxi’s noch de tram
’t is of hij niets meer hoort en ziet
maar de zon, die is van hem

Toon Hermans

*********************************************************
Oplossing van de woordenschatquiz:

1) Je moet hem wel eerst autoriseren.
– Je moet hem wel eerst machtigen.

2) Tijdens die demonstratie liepen enkele bekende
pacifisten voorop.

– Tijdens die demonstratie liepen enkele bekende mensen die 
vrede nastreven, voorop.
3) Dat water is van inferieure kwaliteit.

– Dat water is van minderwaardige kwaliteit.
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RECEPT: BERRY BANANA OAT BARS
Ingrediënten:
– 50 gram havermout
– 1 handje blauwe bessen
– 1 (kleine) banaan
– 20 gram rozijnen
– 1 el lijnzaad
– flinke snuif kaneel
– klein handje walnoten (fijn ‘geknepen’)
– 30 ml (plantaardige melk) – bijv. havermelk
of amandelmelk

 Bereiding:
Verwarm de oven voor op 100 graden. Giet de (plantaardige) melk over
de havermout en laat die zo’n 5 minuten wellen. Al het vocht moet op-
genomen zijn. Snijd de banaan in plakjes en meng deze met de haver-
mout. Roer ook de overige ingrediënten er door. Houd wat banaan, 
bessen, rozijnen en walnoten apart.

Schep het havermoutmengsel over in een (kleine) ovenschaal. Je kunt 
er nu nog wat banaan, blauwe bessen, rozijnen en noten bovenop leg-
gen. Lekker en het ziet er ook nog eens leuk uit. Zet de ovenschaal on-
geveer 20 minuten in de oven. De bovenkant mag een klein beetje 
gaan kleuren. 

Haal uit de oven, even af laten koelen… en genieten maar.

Nel Hoogendoorn
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DE NIEUWE DONORWET
Op 1 juli 2020 is de nieuwe donorwet ingegaan. Intussen zijn we bijna 
een jaar verder. Hoe staan we er nu voor? Ieder die nog niet was gere-
gistreerd, kreeg volgens de nieuwe wet tussen september 2020 en 
april 2021 twee brieven met het
verzoek om de keuze over or-
gaandonatie vast te stellen.
Men kon kiezen uit: ‘ik wil do-
nor worden’, ‘ik wil geen donor
worden’, ‘mijn familie of part-
ner beslist’ of ‘een aangewezen
persoon beslist’. Geeft iemand
na de twee brieven geen keuze
door, dan wordt hij of zij geregi-
streerd als ‘geen bezwaar’. Als deze persoon overlijdt, dan zijn de orga-

nen beschikbaar voor 
donatie. 

In theorie zou de do-
norwet tot een hele 
nieuwe groep donoren 
moeten leiden. Soms 
willen mensen immers 
wel donor zijn, maar 
hebben ze dit niet 
doorgegeven wegens 

tijdgebrek of laksheid. Zij komen dan dus onder de noemer ‘geen be-
zwaar’. Uit de cijfers van het aantal potentiële orgaandonoren is te zien
dat deze inderdaad omhoog zijn geschoten sinds de nieuwe wet. 
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PUZZEL
De oplossing van de puzzel in de Schakel van mei was: ‘pas op voor 
babbeltrucs’. Er waren 18 inzenders. De winnaars zijn:

 mevrouw J.T. van Dijk-Kiss
 de heer S. van Dam
 de heer Peter van Leeuwen 

De oplossing van de woordzoeker kunt u vóór
10 september doorgeven aan Simon Koomen, Gedenklaan 11, 2806 KK,
Gouda (simon.koomen@hetnet.nl  )  . Uit de goede inzendingen worden 
via loting drie winnaars gekozen met voor elk een prijsje van € 5. 
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AARDBEI HITTEGOLF ONWEER VAKANTIE
AUGUSTUS HOGEDRUKGEBIED PARASOL WARM
BAKKEN INSMEREN PICKNICK WATERMELOEN
BARBECUE JULI STRANDBAL ZONNEBRIL
BRUIN KAMPEREN TEMPERATUUR ZONUREN
DUIKEN LIGSTOEL TENT ZWEMBROEK
HANGMAT MIDZOMERNACHT

mailto:simon.koomen@hetnet.nl
mailto:simon.koomen@hetnet.nl


AGENDA
Bij alle onderstaande activiteiten geldt: ze gaan
door mits de coronamaatregelen het toelaten!

KBO BINGO
De bingo vindt plaats in de Antoniuszaal, Aalberseplein 2, 2805 EG 
Gouda. Helaas is de zaal in augustus nog niet beschikbaar.

De bingo begint om 14.00 uur (zaal open van 13.30 uur). NB: Graag 
met gepast of klein geld betalen. 

OVERIGE KBO/PCOB  ACTIVITEITEN 
10 augustus middag KBO-PCOB fietsen
16 –20 augustus Weekreis België
16 september middag KBO-PCOB fietsen
2 oktober 14.00 uur Najaarsfeest Antoniuszaal
8 oktober 13.30 uur ALV KBO Antoniuszaal
20 november 14.00 uur Vrijwilligersmiddag Antoniuszaal
18 december 14.00 uur Kerstmiddag Antoniuszaal

OVERIGE ACTIVITEITEN
9 juli: wandelen met Wietske
*********************************************************
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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September 10 24
Oktober 8 22
November 5 19
December 3 17

http://www.kbozuidhollend.nl/afdelingen

