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VOORJAAR
Ondanks wind, regen en zonneschijn: de natuur ontwaakt! We gaan 
naar buiten, want zonlicht doodt bacteriën en
schimmels en doet hopelijk het virus verdwij-
nen. Vroeger bestond de grote schoonmaak.
De kolenkachel ging vóór de Pasen uit en alle
kamers moesten schoon. Het gezegde: ‘Laat
licht en lucht uw woning binnen treden’ is oud,
maar zeker van toepassing. In de jaren ‘60 had-
den we de kolenhaard. Wat gaf dat een stof! Later kwam de gashaard, 
centrale verwarming en momenteel wordt er veel geëxperimenteerd 
met aardwarmte. De grote schoonmaak zoals vroeger bestaat niet 
meer. Het onderhoud gaat nu gemakkelijker.

In het jaar 2000 (het millennium jaar) werd in Noord-Holland bij een 
evenement een oproep gedaan om een boek samen te stellen over de 
gebeurtenissen in de afgelopen eeuw. Het moest hoofdzakelijk gaan 
over alledaagse, veelal huishoudelijke dingen met als titel: ‘Kijk ons 
eens’. Ik schreef toen een artikel: ‘Van de was tot in de kast’. Het kwam 
met een foto in het boek te staan. Het is vermakelijk om het in te zien 
en te lezen hoe alles toen ging en hoe wij nu – anno 2021 –  in het  le-
ven staan. Hoeveel handelingen doen wij om onze kleding en ander 

wasgoed weer gewassen en schoon in de kast te 
krijgen? En dan de vele wasmiddelen. Hier zal ik 
niet over uitweiden, maar één ervaring wil ik ver-
melden.

Ooit gaf ik een cursus getiteld: ‘Naar een toe-
komst zonder gif’. Het ging o.a. over veilige cosmetica, maar ook over 
wasmiddelen. Wel eens gehoord van zeepnoten? In India en Nepal 
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wordt veel gewassen met de vruchten van de Sapindus Mukorossi, de 
zeepnotenboom. De schalen van de noten bevatten de stof saponine, 
die een sterke waskracht heeft wanneer het in contact komt met warm 
water. Het is 100 procent plantaardig en huidvriendelijk. Het is geschikt
voor zowel witte, bonte, wol als zijde was. Ik heb het toen ook toege-
past, maar eerlijk gezegd nu niet meer. Toch heb ik nog een doosje 
wasnoten bewaard. Ik ga het vast nog eens toepassen. Ongeveer 6 no-
ten in een katoenen zakje doen en zo in de wasmachine…… Het werkt 
echt!!

Toos Draisma

WOORDENSCHATQUIZ MEI 2021
Kent u de volgende woorden? (antwoorden op blz. 22)
1) Door dat incident zijn de controverses toegenomen.

– slachtoffers
– tegenstellingen
– vergissingen

2) Dat te laat komen is symptomatisch.
voor zijn instelling.

– bepalend
– typerend
– slecht

3) Die politicus is voor nivellering van de inkomens.
– gelijkmaking
– verbetering
– bestudering

Joke Lammers
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DE SPUIT
Wat begon als een ver van mijn bed show, is uitgelopen op een pande-
mie van ongekende omvang. Degene die weleens in Aziatische landen 
op vakantie is geweest, kan meepraten over wat daar allemaal te koop 
is op markten, om nog maar niet te spreken over de aangeboden 
etenswaren. Op 1 december 2019 werden in de plaats Wuhan in China 

de eerste symptomen bekend van het Covid-19. 
Het was een soort longontsteking van onbeken-
de oorsprong. 

In veel landen werd gedacht dat ze er geen last 
van zouden krijgen. Maar inmiddels heeft het virus zich verspreid over 
onze gehele aardbol. Begin maart 2021 waren +/- 120 miljoen mensen 
ziek geworden en daarvan zijn er 3 miljoen overleden. In ons land zijn 
het er ongeveer 17.000, misschien wel een familielid of kennis van u. Ik
wil u dan alsnog condoleren met dit vreselijke verlies. Het maatschap-
pelijke leven kwam in een aanzienlijk deel van de wereld grotendeels 
tot stilstand, waardoor zich een recessie aandiende. 

Inmiddels zijn na gedegen onderzoek (normaal een proces van jaren) 
diverse vaccins gevonden die het nog steeds voortwoekerende virus 
een halt moeten toeroepen. Er is op enig moment met vaccinatie be-
gonnen met het merk Pfizer. Langzamerhand werden andere vaccins 
ingevoerd en nu zijn er vier. 

Maar o, wat een gedoe die SPUIT voordat hij in je arm geplaatst kan 
worden. Hier een bloemlezing over hoe bij mij die vaccinatie tot stand 
kwam. Ik kreeg een brief thuis met de mogelijkheid een afspraak te 
maken om de prik te halen. Ik zocht telefonisch contact en, jawel, na 20
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minuten was ik eindelijk aan de beurt. Na al mijn antecedenten te heb-
ben gemeld, te beginnen met mijn burgerservicenummer, ging de be-
treffende medewerker van de GGD op zoek naar een locatie waar ik de 
prik kon halen. In mijn optiek zijn deze mensen geografisch weinig on-
derlegd, want ze willen je van je woonplaats Gouda naar Emmen, Go-
rinchem of Zwolle laten afreizen om de spuit te laten plaatsen. Daar zal
je dan ook na 6 weken je tweede spuit moeten gaan halen. 

Toen ik aangaf dit belachelijk te vinden in verband met de reistijd en de
aanwezigheid van een priklocatie in Gouda, moest ik nog maar eens te-
rugbellen. Dat deed ik en bij de tweede maal bellen werd gezegd: ‘U 
kunt de spuit halen op Schiphol’. Weer gaf ik aan waar mijn woonplaats
was en toen kreeg ik de opmerking: ‘Probeer het nog maar eens op-
nieuw’. ‘Dat is niet klantvriendelijk’, zei ik. ‘Het kan niet anders, want 
het is veel te druk’ was het antwoord. Bij de derde keer bellen lukte het
mij de eerste spuit in Gouda te halen,
maar de tweede moest in Alphen a/d
Rijn op zondagmorgen om 09.00 uur. Ik
heb dit geaccepteerd. Later belde ik nog
maar eens of de locatie gewijzigd kon
worden en toen was het geen probleem.

Inmiddels is de spuit gezet in de Dick van Dijkhal aan de Groenhoven-
weg, waar men keurig ontvangen wordt en snel via diverse paden op 
de prikstoel terecht komt. Nu maar hopen dat ik gevrijwaard blijf van 
het corona virus. Het kopje koffie of thee om na afloop de 15 minuten 
uit te zitten smaakte prima en alles is daar goed verzorgd. 

Wat ik probeer met dit verhaal duidelijk te maken is dit: als u nog ge-
vaccineerd moet worden, maak dan duidelijk dat u in uw woonplaats 
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Gouda de SPUIT geplaatst wil zien. Het is te realiseren. Velen hebben 
geen eigen vervoer en zijn afhankelijk van kinderen of derden. Dat kan 
dus niet altijd naar een plaats ver buiten uw eigen stad. Wees dus ge-
waarschuwd.    

Koos van Velzen, secretaris
 

INTERNETTEN
Onze moeder was een schat, die kookte, naaide, dagelijks bad.

Nimmer was haar iets te veel, ieder kreeg op tijd zijn deel.
En vader kreeg voor ieder klusje altijd weer een dankbaar kusje.

‘s Avonds rustig bij de haard –  ‘s zondags lekker appeltaart.
Helaas, ‘t is over met de pret. Mammie is aan ‘t INTERNET!

Nog steeds is Pappie in de weer, maar hij krijgt geen kusje meer,
zit vaak zielig bij de buis. Mammie liefkoost nu een muis!

Nooit meer is er appeltaart. ‘t Is HOTMAIL, DOT.COM, APESTAART!
Zelden is er warm te eten, haar kookkunst is ze mooi vergeten!!

Internetten: uur na uur, eten trekken uit de muur. 
Een bal gehakt en een kroket, want Mammie is aan ‘t internet.

Laatst verloor zij duizend yen, poker spelend met Dzjapaen.
En een man uit San Francisco wil nu met haar naar de disco.

Ze deed zich voor als een jonge meid en nu raakt ze ‘m niet meer kwijt.

Pappie gaat alleen naar bed ………….
want Mammie is aan ’t INTERNET!!!!

ingezonden door Nel Hoogendoorn
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ROTTERDAMPAS
Met de Rotterdampas kunt u meer dan 750 leuke dingen doen in Gouda of de
regio. Gratis naar de film, het zwembad, de Euromast en Spido. Stap zo vaak 
je maar wil gratis binnen bij bijna alle musea in Rotterdam, Den Haag en Delft.
Krijg flinke korting bij Plaswijckpark en talloze attractieparken. Pak een gratis 
ijsje, een koffie en proef eens iets anders met korting. Leer tijdens een work-
shop of reis af naar de mooiste bestemmingen. Heel het jaar door worden ac-
ties toegevoegd. Bekijk alle acties op de website van de Rotterdampas 
(https://www.rotterdampas.nl/).

Waar je woont maakt niet uit, echt
iedereen kan een Rotterdampas be-
stellen. Het pasjaar loopt van 1
maart tot 1 maart. U betaalt altijd
hetzelfde bedrag. Ook als u de pas
later in het jaar koopt. U kunt de pas kopen via de website van de Rotterdam-
pas. 

Voor de pas betaal je standaard € 60,- maar als je in Gouda woont, een laag 
inkomen hebt, studeert of 65-plus bent, dan kun je in aanmerking komen 
voor een reductietarief. Inwoners met een laag inkomen (tot 120% bijstands-
norm) kunnen de Rotterdampas met korting kopen. Als u recht heeft op de 
korting kost de pas € 5,- per persoon. U vraagt de Rotterdampas met korting 
aan via de site van de gemeente Gouda. 

Bron: site Rotterdampas en gemeente Gouda

*********************************************************
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 GOUDA WEEKREIS 2021 HOUFFALIZE BELGISCHE ARDENNEN
Er komt altijd een nieuw begin. Ook nu weer. We moeten nog wel even
volhouden en dat valt niet altijd mee. Op zijn persconferentie van 23
maart gaf de minister-president aan dat door de derde coronagolf het
negatief reisadvies voor buitenlandse reizen tot 15 mei van kracht blijft.
Dat bracht met zich mee dat onze weekreis op 26 april moest worden
verschoven. Helaas is het voor de derde keer dat we dit hebben moe-
ten besluiten. De nieuwe datum is 28 juni aanstaande. Dat is intussen
door de reisorganisatie bevestigd. In de periode van maandag 28 juni
tot vrijdag 2 juli is voor de KBO het hotel in Houffalize gereserveerd. 

Hopelijk zijn dan de nodige versoepelingen ingetreden. Vrijwel alle ou-
dere mensen zijn aan het eind van de maand mei gevaccineerd, zodat
we mogen verwachten dat er dan veel meer vrijheid zal komen. Dat ho-

pen we natuurlijk allemaal.

Voor de leden die zich hadden 
opgegeven, blijft alles bestaan 
zoals bevestigd. Zij hoeven niets 
te ondernemen. Leden die heb-
ben afgezegd, kunnen zich op-
nieuw inschrijven. Zij betalen 

deze prijs minus wat bij de annulering is ingehouden. Ook andere leden
zijn welkom om in te schrijven. De totaalprijs blijft € 399,00 voor een 
tweepersoonskamer (extra € 49,00 voor een eenpersoonskamer).  

Als u ook gebruik wil maken van deze fantastische weekreis met de 
KBO, dan dient u dit kenbaar te maken aan Peter Geurts (tel. 06 
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30690959 of per email p.geurts@xs4all.nl). Wij zullen dan het gehele 
programma en het inschrijfformulier naar u toe zenden.

Wij kijken met plezier uit naar deze reis in de zomertijd.

Reisleider Peter Geurts

WINKELGEDACHTEN
In het afgelopen jaar was ‘shoppen’ niet zo aantrekke-
lijk. Vanwege Corona waren de winkels dicht of men
mocht op afspraak een korte tijd winkelen. Zo ook
voor kledingzaken. Wij vrouwen – en misschien ook
mannen – keken eens in onze kledingkast en vonden

nog genoeg keus. Zelfs waren we vindingrijk 
door te combineren. Het is opvallend dat jon-
geren veel vaker nieuwe kleding en schoenen 
kopen! Elk seizoen heeft

weer een nieuwe trend en daar wil de jeugd graag
aan mee doen.

Enige gedachten over kleding kopen:
Een tiener…………………………………..: ‘Ik zou alles willen kopen’.
Een vrouw tussen de 25 en 35 jaar: ‘Ik kan van alles gebruiken’.
Een vrouw tussen de 35 en 45 jaar: ‘Ik kan dat best gebruiken’.
Een vrouw tussen de 45 en 55 jaar: ‘Zou ik dat kunnen gebruiken?’
Een vrouw tussen de 55 en 65 jaar: ‘Ik kan er niets meer bij hebben’.
Een vrouw boven de 65 jaar………..: ‘Ik wil niets meer hebben’.   

                                                                                      Toos Draisma
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MUSEUMBEZOEK VANAF DE BANK
Een museum bezoeken ondanks dat het gesloten is? Dat kan nog 
steeds. En wel gewoon vanuit uw huis. Het leuke is, dat we naar musea
kunnen over de hele wereld! Een groot aantal musea heeft hun digitale
deuren geopend voor het publiek. Via hun websites of social media 
kunt u hun collecties bekijken en zelfs rondleidingen volgen.  Via de site
https://langerthuisinhuis.nl/online-museumbezoek/     kunt u musea be-
zoeken als:

 Rijksmuseum, Amsterdam

 MoMA, New York

 British Museum, Londen

 Musée d’Orsay, Parijs

 Uffizi, Florence

Er zijn meer soortgelijke sites. Zo heeft Seniorweb een site  
(https://www.seniorweb.nl/artikel/virtueel-museum-bezoeken)  
waarin u met het programma Google Arts & Culture virtueel door mu-
sea kunt wandelen. Het Google Arts & Culture Project is een online ver-
zameling van afbeeldingen van kunstwerken uit musea over heel de 
wereld. Ook zijn er virtuele rondleidingen mogelijk. Seniorweb geeft 
precieze instructies hoe u dit moet aanpakken.  

11

https://langerthuisinhuis.nl/online-museumbezoek/
https://www.seniorweb.nl/artikel/virtueel-museum-bezoeken


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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LEVENSTESTAMENT
Hieronder citeren we voornamelijk uit de ‘Checklist Levenstestament’, 
een publicatie van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). 
De checklist zelf hebben we weggelaten, maar de teksten gehandhaafd.

Dat geeft u een goede indruk wat een levenstesta-
ment voor u kan betekenen.  

In een levenstestament legt u keuzes en wensen vast 
voor uw eigen toekomst. Wat er moet gebeuren, als 

u zelf niet meer kunt handelen. Dat kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld door 
een ziekenhuisopname. Maar ook permanent, bijvoorbeeld door de-
mentie. U bepaalt wie namens u beslissingen mag nemen en waarover.
Over geld en bezittingen, maar ook over medische en persoonlijke za-
ken. Het levenstestament blijft gelden, als u niet meer in staat bent de 
beslissingen waar u voor staat, voldoende te overzien. Zo houdt u de 
regie over uw leven, juist als u zelf niet (meer) kunt beslissen. 

Op het moment van opstellen, moet u
de beslissingen die u in het levenstesta-
ment neemt goed kunnen overzien. U
bent dan wilsbekwaam. Het is de taak
van de notaris om te controleren of u dat bent. Bij twijfel kan hij met 
uw toestemming een arts inschakelen om vast te stellen of u wilsbe-
kwaam bent. Dat voorkomt dat er achteraf vragen kunnen komen over 
de geldigheid van uw levenstestament. 

De Checklist van de KNB helpt u bij het nadenken over de mogelijkhe-
den van het levenstestament. Voor welke situaties wilt u zaken gaan re-
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gelen en wie vraagt u om uw zaken waar te nemen, als u hier zelf niet 
meer toe in staat bent? De antwoorden zijn afhankelijk van uw levens-
situatie, wensen en behoeften. Dat heeft een zakelijk kant: wat is no-
dig? Maar ook een sociale kant: wat vindt u belangrijk in het leven? De 
vragen zijn bedoeld om u inzicht te geven in de keuzes die ú heeft. Be-
spreek deze checklist ook met uw naasten.

De ingevulde vragenlijst kunt u gebruiken als voorbereiding op het ge-
sprek met de notaris over uw levenstestament. De vragen laten u na-
denken over de keuzes die u kunt maken. In het gesprek met de notaris
kunt u doorpraten over de voordelen en nadelen van deze keuzes. Of 
extra uitleg krijgen bij de vragen die
u nog niet kunt beantwoorden. In
deze checklist staan de volgende
onderwerpen: 

 Wat gaat uw vertrouwenspersoon voor u doen? 

 Wie wordt uw vertrouwenspersoon? 

 Hoe wilt u het toezicht regelen? 

 Wat kunt u regelen voor onvoorziene omstandigheden? 

 Wie informeert u over uw levenstestament? 

Voor meer informatie: https://www.notaris.nl.
*************************************************

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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Spleen

Ik zit mij voor het vensterglas
onnoemlijk te vervelen.
Ik wou dat ik twee hondjes was,
dan kon ik samen spelen.

Michel van der Plas
*********************************************************

MANIFEST WAARDIG OUDER WORDEN 2.0
Op 12 december 2020 hebben de ChristenUnie, Omroep Max en KBO-
PCOB, samen met verschillende maatschappelijke organisaties, het Ma-
nifest ‘Waardig Ouder Worden 2.0’ ondertekend. In het manifest staan 
tien voorstellen voor een samenleving, waarin ouderen kunnen blijven 
meedoen en zich gezien en gewaardeerd voelen. Waarin jong en oud 
niet tegenover elkaar staan, maar naast elkaar. Waarin ruimte is om te 
wonen, elkaar te ontmoeten en voor elkaar te zorgen.

Het is een vervolg op het Manifest Waardig Ou-
der Worden uit 2017. Dat manifest werd één-
op-één overgenomen in het regeerakkoord van 
het huidige kabinet.

Een belangrijk punt in het nieuwe manifest is 
dat er 1 miljard euro moet worden uitgetrokken voor de bouw van 
nieuwe woonvormen voor ouderen. Met dat geld moeten nieuwe, 
kleinschalige woonvormen worden ontwikkeld om de kloof tussen een 
eengezinswoning en het verpleeghuis te verkleinen.
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VALPREVENTIE: 6 TIPS EN OEFENINGEN VOOR OUDEREN
Vallen kan vervelende gevolgen hebben. Je kunt lichamelijke schade 
oplopen, zoals een (schaaf)wond, een kneuzing of zelfs een botbreuk. 
Maar de mentale schade, ook wel ‘valangst’, is net zo vervelend. Het is 
daarom heel belangrijk om valpartijen zoveel mogelijk te voorkomen, 
zeker als je al wat ouder bent. Valpreventie is alles wat je doet om te 
voorkomen dat dit gebeurt. Voorkom een valpartij met deze 6 tips:

1. Controleer je lichamelijke gezondheid regelmatig. Hoe fit ben jij op 
dit moment? Het is handig om dit regelmatig te (laten) controleren. 
Veel ouderen vallen bijvoorbeeld, omdat ze zich duizelig voelen. Duize-
ligheid wordt dan weer vaak veroorzaakt door medicijngebruik of een 
hoge bloeddruk. En hoe zit het eigenlijk met je evenwichtsgevoel? Ook 
slechte ogen zijn een belangrijke oorzaak voor valpartijen. Laat regel-
matig je bloeddruk en je ogen opmeten, ook als je geen klachten hebt. 
Sommige medicijnen kunnen voor concentra-
tie- en evenwichtsproblemen zorgen. Heb je
hier last van? Bespreek dit dan met je huisarts.

2. Zorg voor voldoende beweging. Het klinkt
misschien tegenstrijdig, maar om valpartijen te voorkomen is het be-
langrijk dat je voldoende beweegt. Door bijvoorbeeld elke dag een 
stukje te wandelen blijven je spieren en gewrichten sterk. Loop je niet 
meer zo gemakkelijk? Er zijn verschillende hulpmiddelen die je hierbij 
kunnen helpen, zoals een wandelstok, looprek of rollator. Je kunt ook 
verschillende oefeningen doen om je lichaam sterk te houden.

3. Eet gezond. Gezonde voeding zorgt voor sterke spieren en botten. Zo
verklein je de kans op een valpartij. En mocht je toch onderuit gaan, 
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dan zorgt een gezond en gevarieerd dieet er voor dat je veel sneller ge-
neest. Vitamine D zorgt voor stevige botten. Het zit onder andere in 
vlees, eieren en vette vis. Vitamine D-supplementen koop je bij bijna 
iedere drogist of apotheek. Ook zonlicht is een belangrijke bron.

4. Draag stevige schoenen. Je valt veel minder snel als je stevig in je 
schoenen staat. Zorg dus voor een stevig paar schoenen. Gebruik een 
schoenlepel om ervoor te zorgen dat ze goed aan je voeten zitten, 
draag geen hoge hakken en kies voor een rubberen zool. Rubber zorgt 

voor goede grip, ook op gladde oppervlak-
ken. Er bestaan verschillende speciaalzaken
waar je stevige schoenen kunt kopen of 
zelfs kunt laten aanmeten. Bezoek er eens 
een en laat je adviseren. Dat is een veel ge-
vallen helemaal gratis.

5. Zorg voor een veilig huis. De meeste val-
partijen vinden in en rondom het huis plaats. Controleer daarom iede-
re ruimte van je woning op mogelijke gevaren. Voorkom dat je struikelt 
over losse snoeren. Of uitglijdt over een glad vloerkleed. Maar denk 
ook aan de hoogte van je stoel of van je toilet. Een sta-opstoel helpt 
bijvoorbeeld om rustig omhoog te komen. En met anti-sliphulpmidde-
len voorkom je dat je uitglijdt. Denk bijvoorbeeld aan een douchemat.

6. Ga op cursus. Er bestaan verschillende zorgorganisaties die valpre-
ventie-cursussen aanbieden. Hier leer je bijvoorbeeld hoe je kunt voor-
komen dat je valt, hoe je je evenwicht verbetert en hoe je stabieler 
loopt.

Bron: Vegro
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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 negende aflevering.

ANDRÉ RIEU
André werd geboren op 1 oktober 1949. Hij zou bijna een Amsterdam-
mer geweest zijn, daar zijn ouders net voor de be-
valling  verhuisden naar Maastricht. Hij had op dat
moment twee oudere zussen en naderhand kreeg
hij nog twee broertjes en een zusje. 

Zijn muzikale talenten had hij te danken aan zijn
vader, die dirigent was van het Limburgs Symfonie
Orkest. Via de conservatoriums van Luik en Maastricht – waar hij les 
kreeg van Jo Juda en Herman Krebbers – sloot hij in 1977 zijn studie af 
in Brussel met de Premier Prix. Intussen trouwde hij in 1975 met Mar-
jorie, zijn grote liefde. In Brussel ontwikkelde hij ook zijn voorliefde 
voor salonmuziek en in het bijzonder voor de wals. 

In 1978 werd zijn eerste zoon, Marc, geboren. 
In dat jaar richtte hij zijn eerste orkest op: het 
Maastricht Salon Orkest. Het echtpaar kreeg in 
1981 hun tweede zoon, Pierre. In diezelfde tijd 
tot 1989 speelde hij ook viool in het orkest van 
zijn vader.  

Na een half jaar repeteren met maar 12 leden werd in 1987 het Johann
Strauss Orkest opgericht. Het orkest speelde muziek van deze tijd, po-
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pulair bij dansliefhebbers en ouderen. Het eerste concert werd op 
Nieuwjaarsdag 1988 gegeven en daarop volgde een aantal korte tour-
nees door de Benelux en Duitsland.

Thans speelt hij met 50 man, komend uit heel de 
wereld, op grote podia en vele bekende artiesten 
willen bij hem optreden. In Nederland zijn de Vrijt-
hofconcerten de bekendste. 

Henk van Klaveren

WANDELEN MET WIETSKE
Als alles goed gaat kunnen we na 21 april weer wat drinken op een ter-
ras. Ik hoop dat het door kan gaan. Over met meerdere mensen bij el-
kaar hoor ik niet zoveel meer. Ik vertrouw wat dat betreft maar op ‘t je 
goed houden aan de regel: 1 ½ meter afstand houden. Daarbij denk ik 
dat de meeste mensen van ons in mei wel 1 of 2 prik-
ken hebben gehad. Maar: horeca dicht, niet wandelen. 

Vrijdag 14 mei: Wandeling vanaf de parkeerplaats van
sportcentrum de Zebra bij de Goverwellebrug. Het is de
bedoeling dat jullie hier met de fiets naar toe komen. Verzamelen om 
10 uur, vertrek 10.05 uur. Afstand circa 5 km. We wandelen langs het 
fietspad naar Haastrecht. Daar drinken we koffie bij Over de Brug. Ik 
overleg van te voren over reserveren. Terug over de dijk en eventueel 
nog een stukje door het Steinse Groen.

Voor informatie: Wietske van den Brink, tel. 0182-338339,
email: wietskevandenbrink@  kpnmail.nl  
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KBO-PCOB FIETSEN
In de vorige Schakel werd nog hoopvol gesproken over een fietstocht in

april. Helaas, de coronamaatregelen lieten het niet 
toe. Maar er komt licht aan het eind van de tunnel. 
Dus gaan we plannen voor de rest van dit jaar, uiter-
aard onder het voorbehoud dat de coronamaatre-

gelen het toelaten. Dan moeten we dus met een groep mogen rijden 
en er moet onderweg gelegenheid zijn om even te rusten en een 
drankje te gebruiken. Onder dit voorbehoud gaan we fietsen op de vol-
gende data (alleen middagen):

 woensdag 19 mei

 donderdag 24 juni

 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.

**********************************************************
Oma heeft zin in een ijsje. Opa biedt heel lief aan om dat
te halen. Wat voor ijsje ze dan wil? ‘Een bolletje vanille,
chocolade en aardbei. Zal ik het even opschrijven?’
Vraagt ze lief. Nee, hoeft echt niet. ‘Echt niet?’ ‘Nee, echt
niet.’ Hij hield bij hoog en bij laag vol dat hij dat heus nog wel kon ont-
houden. Komt ie terug met 2 zakken patat. Foetert oma: ‘Zie je nou 
wel! Ben je toch nog de mayonaise vergeten!’ 
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RECEPT: HARTIGE PANNENKOEKJES
250 gram bloem 5 gram zout
1 eetlepel olie 2 vleestomaten
50 gram boter of margarine 2 ½ dl water
100 gram salami in plakjes 1 ei
100 gram belegen kaas in plakjes
(eventueel  nog:  100 gram champignons,  100 gram
ham en 4 ansjovis-filets)

Maak een pannenkoekenbeslag van het bloem, de 1 dl water, het ei en 
het zout. Doe er al roerend de rest van het water en de olie bij. Doe 
een klontje boter in de pan en voeg wat beslag toe en zet de pan op 
een laag vuur. Doe hier de hartige ingrediënten op. Doe wat beslag 
daar overheen. Draai de pannenkoek, als de onderkant is gebakken en 
bak hem aan de andere kant (het draaien van een pannenkoek gaat ge-
makkelijk als je hem eerst op een deksel laat glijden).

Eet smakelijk!
Wil Vroling

**********************************************************
Oplossing van de woordenschatquiz:
1) Door dat incident zijn de controverses toegenomen.

– Door dat incident zijn de tegenstellingen toe-
genomen.
2) Dat te laat komen is symptomatisch voor zijn instelling.

– Dat te laat komen is typerend voor zijn instelling.
3) Die politicus is voor nivellering van de inkomens.

– Die politicus is voor gelijkmaking van de inkomens.
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PUZZEL
De oplossing van de puzzel in de Schakel van maart was: ‘licht aan de 
horizon’. Er waren 19 inzenders. De winnaars zijn:

 mevr. S.E.M. Smit
 Peter van Leeuwen
 mevr. A. Agten

De oplossing van de woordzoeker kunt u vóór
15 juni doorgeven aan Simon Koomen, Gedenklaan 11, 2806 KK, Gouda
(simon.koomen@hetnet.nl). Uit de goede inzendingen worden via lo-
ting drie winnaars gekozen met voor elk een prijsje van € 5. 
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AGENDA
Bij alle onderstaande activiteiten geldt: ze gaan
door mits de coronamaatregelen het toelaten!

KBO BINGO
De bingo vindt plaats in de Antoniuszaal van de RK Parochie aan het 
Aalberseplein 2, 2805 EG Gouda. 

De bingo begint om 14.00 uur (zaal open vanaf 13.30 uur). 

OVERIGE KBO/PCOB  ACTIVITEITEN 
19 mei middag KBO-PCOB fietsen
24 juni middag KBO-PCOB fietsen
28 juni-2 juli Weekreis België
10 augustus middag KBO-PCOB fietsen
16 september middag KBO-PCOB fietsen
2 oktober 14.00 uur Najaarsfeest Antoniuszaal
20 november 14.00 uur Vrijwilligersmiddag Antoniuszaal
18 december 14.00 uur Kerstmiddag Antoniuszaal

OVERIGE ACTIVITEITEN
14 mei: 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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Augustus 13 27
September 10 24
Oktober 8 22
November 5 19
December 3 17
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