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VERSLAG KBO-REIS NAAR DE BELGISCHE ARDENNEN
 Na diverse afzeggingen vanwege corona kwam het bericht: ‘We Gaan 

Weg’! Op maandag 16 au-
gustus gingen we met 22 
personen op pad. Na een 
vroege koffiestop in Brabant 
in het Wapen van Rosmalen 
stopten we op weg naar 
Malmedy voor een streek-

buffet en voor bezoek aan een leuke kleine brouwerij. Daar werd ruim 
de tijd genomen voor uitleg en we konden er uiteraard ook proeven 
van het gebrouwde bier. Na deze leuke onderbreking vervolgden we 
onze weg naar het hotel in Houffalize. ‘s Avonds stond daar – evenals 
op de volgende dagen – een uitgebreid diner voor ons klaar.

Dinsdag gingen we via een mooie route op pad naar Bastogne, waar 
een fantastisch oorlogsmuseum staat. Naast de geschiedenis van de 
Slag om de Ardennen is daarin ook aandacht voor de voorgeschiedenis 
ervan en voor het herstel in dat gebied na de tweede wereldoorlog. 
Naast de tentoongestelde voorwerpen en foto’s werd in drie filmpjes 
een levendig
beeld geschetst
wat dit voor de
soldaten en
burgers heeft
betekend. Na afloop was er nog even tijd voor een lunch op een leuk 
pleintje in het hart van Bastogne. 
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Na dit imponerend bezoek reden we door schitterende natuur naar 
een ander hoogtepunt: het fe-
odaal kasteel van La-Roche-en
Ardenne. Hier kregen we een
rondleiding met een gids. Ver-
volgens reden we weer terug
naar ons hotel. ‘s Avonds
werden er in het café nog diverse potjes geklaverjast en gejokerd.

Woensdag was het weer een totaal andere dag. Die stond in het teken 
van bijzondere natuur en van de beken-
de toeristisch steden Echternach en Vi-
anden. Een lokale gids toerde met ons 
door het  schitterende Müllerthal. Op 
veel plaatsen waren nog sporen te zien 

van het natuurgeweld dat het gebied recent had getroffen. Voordat we 
Echternach bezochten was er nog even tijd voor een lunch in een dorp-
je met een leuk pleintje. In Vian-
den konden we vanwege de na-
tuurramp niet naar het imposante
stuwmeer. De weg was afgesloten
in verband met een ingestort deel
van een muur.  Maar onze geweldi-
ge chauffeur Jim stuurde zijn grote
bus door een alternatieve route
toch nog dicht naar het mooie kasteel van Vianden. Daarover gaf Peter 
een uitgebreide uitleg.
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Donderdag was er alweer een hoogtepunt in onze reis. We gingen naar 
Luxemburg-stad waar zelfs twee 
gidsen op ons wachtten. De 
groep kon daarom kiezen voor 
een vlug of langzaam tempo bij 
de rondleiding. Het is een bijzon-
dere stad met verrassende pano-
rama’s en een geschiedenis van 

vele overheersingen. Er is ook een bijzonder band met ons land via de 
Oranjes, getuige een ruiterstandbeeld van Willem II op het centrale 
plein. Na een lunch op een van de vele terrassen was er nog even tijd 
om op eigen gelegenheid rond te kijken. Daarna gingen we weer terug 
naar het hotel voor het laatste diner in Houffalize.

Vrijdag voerde de
tocht na weer een uit-
gebreid ontbijtbuffet
naar Maastricht voor
een boottochtje op de
Maas. Er was ruim tijd om te lunchen en om de binnenstad met beken-
de plaatsen als de Markt en het Vrijthof te bekijken.

En toen was de tijd aangebroken om op weg te gaan naar het af-
scheidsdiner in restaurant Kruidenlucht in Casteren nabij Tilburg. Na 
alle al dan niet culinaire maaltijden in België en Luxemburg was het nu 
tijd voor een geweldig Hollands diner met groentesoep als voorgerecht 
en ijstaart als dessert. Als hoofdgerecht werden allerlei Hollandse 
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groenten en piepers en uiteraard friet geserveerd. Een waardige afslui-
ting van een geweldige vijfdaagse reis!

Rond 20.30 uur kwamen we aan op het Aalberseplein en de Bernard-
hof met voor alle deelnemers het gevoel dat ze een fantastische vijf-
daagse reis hadden gehad.

Peter Geurts

*************************************************
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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CORONA EN ANTONIUSZAAL
Onlangs heeft de overheid bekend gemaakt dat de coronaregels wor-
den versoepeld: geen anderhalve meter meer. Toch blijven voor grote 
bijeenkomsten een aantal regels gelden. De vraag is wat dat betekent 
voor de KBO, want we hebben zulke bijeenkomsten in de Antoniuszaal. 
Deze zaal is van de parochie en de parochie bepaalt welke regels pre-
cies van toepassing zijn. Daar heeft de KBO geen zeggenschap over, 
maar wij moeten die regels toepassen, anders mogen we de zaal niet 
gebruiken.

De parochie heeft nu laten weten dat 
bij grote bijeenkomsten in de Antoni-
uszaal maximaal 65 personen mogen 
worden toegelaten. Er zal geen toe-
gangscontrole plaatsvinden. Maar te-
gelijkertijd wordt wel benadrukt dat 
het ieders verantwoordelijkheid is om 

thuis te blijven als men klachten heeft. 

Dat betekent dat we het Najaarsfeest op 2 oktober met de Senior 
String Band helaas hebben moeten afzeggen. Dus geen Najaarsfeest 
op 2 oktober! Alle overige bijeenkomsten gaan wel door. Er kan dus 
weer bingo plaatsvinden en we hopen u ook te zien op de Algemene 
Ledenvergadering van 8 oktober.
        

Uw KBO-bestuur

7



MANIFEST VOOR EEN SENIORVRIENDELIJKE GEMEENTE
In dit manifest geeft KBO-PCOB aanbevelingen aan politieke partijen 
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Mensen dienen centraal
te staan, niet de regels. Vooraf geeft KBO-PCOB drie algemene aanbe-
velingen voor elke lokale bestuurder: 

a. Zorg dat u de wereld van senioren kent en dat senioren zich 
(weer) in de politiek kunnen herkennen.

b. Streef naar een leeftijdsvriendelijke gemeente. Betrek senio-
ren actief bij het maken en uitvoeren van seniorvriendelijk beleid.

c. Geef senioren een structurele plaats in advies- en overlegor-
ganen.

Als checklist voor het beoorde-
len van de seniorvriendelijkheid
van een gemeente geeft KBO-
PCOB de volgende speerpunten:
1. Mobiliteit en verkeersveiligheid
2. Voldoende inkomen voor ouderen: lokaal armoedebeleid.
3. Ouderenwerkloosheid omlaag
4. Toegankelijke openbare ruimte
5. Welzijn en Zorg: goede ouderenzorg en samenspel tussen
    hulpverleners
6. Passend en betaalbaar wonen
7. Een veilige gemeente
8. Digitalisering zonder uitsluiting
9. Aandacht voor zingeving
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 8 OKTOBER 2021
Geachte leden van de KBO afd. Gouda e.o. Wij heten u van harte wel-
kom op de ALV van de KBO afd. Gouda e.o. die op vrijdag 8 oktober 
wordt gehouden in de Antoniuszaal, Aalberseplein2, Gouda. De verga-
dering start om 13.30 uur en er is geen dienst van woord en gebed. 

Agenda  
1     Opening door de voorzitter Peter Geurts.
2     Mededelingen.
3     Jaarverslag over 2020 van de secretaris.
4     Financieel jaaroverzicht 2020 door de penningmeester ad interim. 
5     Verslag van de kascommissie over 2019 door Sipke Draisma.
6     Er wordt een nieuwe reserve voor de kascommissie gezocht. Wie 

stelt zich beschikbaar?
7     Verkiezing en benoeming nieuwe penningmeester.
8     Vooruitblik 2022: Wat willen wij voor soort activiteiten. Tevens zoe-

ken wij vrijwilligers als bodes, voor het fietsen en voor bingo.
9    Rondvraag. 
10   Sluiting.
Na afloop, rond de klok van 14.30 uur, zal Maurits Tompot ons nog een 
uurtje vermaken met ‘Kosterlijke ontdekkingen in de Goudse glazen’ en
zijn boek ‘Route 777’.

Wij, het bestuur, zien uw aanwezigheid met belangstelling tegemoet.  
Uw secretaris,  Koos van Velzen

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

rooslafeber@versatel.nl ). Dat geldt ook voor uw mailadres.
**********************************************************
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PRESENTATIE 8 OKTOBER: GOUDSE GLAZEN EN ROUTE 777
Na afloop van de ALV en een korte pauze 
zal Maurits Tompot ons nog een uurtje 
vermaken met ‘Kosterlijke ontdekkingen in
de Goudse glazen’ en zijn boek ‘Route 
777’. Maurits is in Gouda vooral bekend als

de bevlogen koster van de St. Jan. Hij weet dan ook als geen ander te 
vertellen over de Goudse Glazen, de gebrandschilderde ramen van de 
St. Jan. Na 37 jaren koster te zijn geweest ging hij in 2017 met pensi-
oen. In 2018 werd hij nummer 1 in de Top 50 van bijzondere Gouwe-
naars. Ook kreeg hij uit handen van de Goudse burgemeester de pen-
ning, die hem ereburger van de stad maakt. 

Maurits heeft in zijn jonge jaren veel over de wereld rondgezworven. 
Inmiddels heeft hij het autobiografische boek ‘Route 777’ geschreven. 
Dat boek is vernoemd naar busroute 777 in Australië, een land waar hij
ook is geweest.

WANDELEN IN DE TOEKOMST? 
Beste wandelaars. De laatste maanden is mijn conditie
achteruit gegaan. Onderzoek in het ziekenhuis heeft uit-
gewezen dat ik ziek ben. Hierdoor kan ik de wandelgroep
niet meer organiseren. Ik vind dit heel jammer, want ik heb de wandel-
groep al die jaren met heel veel plezier begeleid. Ik hoop dat er een 
manier gevonden wordt dat jullie toch nog kunnen blijven wandelen. 
Wel moet het me van het hart dat ik me de laatste tijd zorgen maakte 
over de opkomst. Bij de wandeling op 16 juli kwam er zelfs maar één 
mevrouw en zij kwam voor het eerst. We hebben toen wel een lekkere 
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wandeling gemaakt samen: van de Stokjesbrug naar Haastrecht en 
daarna naar station Goverwelle. 

Ik wens jullie alle goeds en hoop tot ziens. 
Met hartelijke groet, Wietske van de Brink

GROEN…….MOET JE DOEN!          
De vele berichten over de zorg om onze aarde zullen u en mij niet zijn 
ontgaan. De opwarming  door teveel CO2 uitstoot is wereldwijd een 
veel besproken onderwerp. Hier ga ik niet teveel op in, maar we kun-
nen zelf toch ons steentje bijdrage om dit
in het klein tegen te gaan. 

Over steen gesproken, u kent vast wel de
uitdrukking: ‘Tegel eruit, plantje erin’. Er is
in Gouda zelfs een actie: voor elke tegel
eruit krijg je gratis een plantje zelfs met tuinaarde, waarmee je een aar-
dig geveltuintje kunt maken. Het advies is: 40% steen, 60% groen. Als ik
boven uit mijn raam kijk, zie ik sedum plantjes op de bushaltehokjes.

Wat doet al dat groen? Even het geheugen opfrissen over onze vroege-
re biologielessen over het assimilatieproces. Groene planten kunnen bij
daglicht kooldioxide (CO2) en water (H2O) omzetten in glucose en zuur-
stof. De energie die ze er voor nodig hebben, komt uit het daglicht dat 
ze opvangen in bladgroenkorrels. Conclusie: veel groen betekent meer 
zuurstof en minder kooldioxide en hiermee verminderen we de opwar-
ming. We zien weelderige plantengroei langs de bermen en oevers. Je 
kunt bijenzaad kopen om een mooi stukje wildtuin te kweken met o.a. 
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korenbloemen en klaprozen. De bijen smullen van de nectar en wij ge-
nieten van de bloemengeuren en verrijkte zuurstof.

In het verlengde van dit verhaal is er ook nog het verhaal ‘Groentje’ uit 
het AD. Iedere week vertelt een jongen van 17 jaar – een groentje – 
hoe zijn leven eruit ziet: zijn school, sport, thuissituatie en over zijn 
toekomst. In de meeste interviews hebben deze jongeren een positieve
kijk op hun leven: studeren, een goede baan en een gezinnetje met 
huis en tuin met veel groen als hobby!
                                                                                       Toos Draisma

De kleurrijke bermen
**********************************************************

Op 19 augustus bereikte ons het droevige bericht 
dat Ineke van Velzen was overleden. Ineke heeft veel
betekent voor KBO Gouda en omstreken, vooral als 
ondersteuning van haar man, Koos, de secretaris 
van de KBO. 

Moge zij rusten in vrede.
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SENIOREN EN VEILIGHEID: MEEKIJKEN MET PINNEN 
Hoe gaat een oplichter te werk? 
Criminelen proberen over uw schouder mee te kijken om te zien welke 
pincode u intoetst. Bijvoorbeeld bij de kassa in de winkel of door vlak 
achter u te gaan staan bij een geldautomaat. Als ze vervolgens ook uw 
pinpas afhandig kunnen maken, – bijvoorbeeld met behulp van een 
babbeltruc of door zakkenrol-
lerij –  halen ze zoveel moge-
lijk geld van uw rekening. 

Betaal contactloos 
Het is verstandig om de dagli-
miet voor het pinnen met uw
pas te beperken. Betaalvereni-
ging Nederland adviseert daarnaast om zoveel mogelijk contactloos te 
betalen. Dan hoeft u meestal geen pincode in te toetsen en kan deze 
ook niet worden afgekeken. Veilig contactloos betalen zónder pincode 
is mogelijk bij bedragen tot en met 50 euro. 

Wat kunt u zelf doen? 
 Scherm bij het intoetsen van uw pincode de toetsen af met uw 

hand of portemonnee. 
 Staat iemand te dicht achter u? Vraag dan om meer privacy. 
 Laat u niet afleiden tijdens het pinnen. 
 Betaal zoveel mogelijk contactloos 

Meer informatie? Kijk op: maakhetzeniettemakkelijk.nl
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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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 HET SCHORT VAN OMA......
Ik geloof niet dat onze kinderen weten wat een schort is. Het voor-
naamste gebruik van opoe's schort was om haar jurk te beschermen, 

omdat ze natuurlijk maar een paar ‘knappe’ jurken
had. Maar ook omdat het gemakkelijker was om 
een schort te wassen in plaats van een jurk.

Ze gebruikte het schort ook als pannenlappen om 
de pannen van de kachel of uit de oven te halen. 
Het diende ook om de tranen en vuile neus van de 
kinderen af te vegen. En als ze de eieren uit het 
kippenhok ging halen, was het schort heel handig 
om de eieren te dragen. Als er visite kwam, kon-
den haar verlegen kinderen onder haar schort 
schuilen. Als het koud was, kon ze haar armen er in

draaien en ze zo warm houden.

Het was ook heel geschikt om de menige zweetdruppeltjes af te vegen,
als ze met koken gebukt stond over de kachel. Hout voor de kachel 
werd ook in het schort binnen gebracht. Uit de tuin droeg ze allerhan-
de soorten groente naar binnen en als de erwten gedopt waren, gingen
de schillen in het schort.

In de herfst werd het schort gebruikt om de appels op te rapen, die on-
der de bomen lagen. Als opoe onverwacht visite aan zag komen.… Je 
stond er van te kijken hoeveel meubeltjes dat ouwe schortje nog kon 
stoffen. In een paar seconden zag het er weer gelikt uit (hihihi ). Als het
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eten klaar was, ging ze naar buiten en zwaaide met haar schort. Dan 
wist iedereen dat het tijd was om binnen te komen.

Het zal nog lang duren, voordat iemand uitgevonden heeft wat voor zo-
veel doelen gebruikt kan worden als het schortje!

HAAA....… In deze tijd zouden wij er gek van worden, te weten hoeveel 
bacteriën er in dat schortje zaten. In deze tijd moet alles CLEAN en STE-
RIEL zijn. Toch hebben wij er nooit wat aan overgehouden …. of toch 
wel? Volgens mij....… LIEFDE!

uit: http://bijtantejo.blogspot.com/

**********************************************************
Nog meer ‘levensvragen’

– Waarom worden mensen meteen geloofd, als ze zeggen dat er aan de
hemel 400 biljoen sterren zijn, maar als je ze vertelt dat de deurpost 
pas geverfd is, moeten ze voelen?
– Als superlijm werkelijk alles vastlijmt, waarom dan
niet de binnenkant van de tube?
– Waarom droegen kamikaze piloten helmen?
– Met welke snelheid wordt het donkerder?
– Waarom bestaat citroenlimonade voor het grootste
deel uit kunstmatige middelen en zit er in afwasmiddel echte citroen?
– Waarom worden voor ter dood veroordeelden in de VS steriele naal-
den gebruikt?
– Waarom zitten er in een vliegtuig zwemvesten en geen parachutes?
– Hebben analfabeten evenveel plezier aan lettertjes in de soep?
– Als Amerikanen rijst gooien bij huwelijken, gooien Chinezen dan hot-
dogs?
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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 elfde aflevering.
JOHANN STRAUSS JR.

Johann Straus jr.,  geboren op 25 oktober 1825 te Wenen, kwam uit 
een muzikaal gezin. Zijn vader, die ook Johann 
heette, was de meest gerespecteerde componist
en dirigent van Wenen en stond bekend om zijn 
walsen. Het lag voor de hand dat jonge ‘Schani’ 
zoals hij door de familie werd genoemd, in de 

voetsporen van zijn vader zou treden. Strauss sr. was daar echter fel op 
tegen. Zijn zoon moest van hem bij een bank gaan werken. De jonge 
Strauss vond dit vreselijk en nam in het geheim vioolles. Strauss sr. ver-
liet zijn vrouw in 1842. Toen had Schani het perfecte excuus om de 
bank te verlaten: hij moest zijn moeder onderhouden. Twee jaar later  
– hij was toen 19 – had hij een eigen orkest geformeerd en werd het 
tijd om de Weense balzalen te benaderen. Zijn vader was razend en 
dreigde iedere zaal die zijn zoon zou inhuren, te boycotten. De beide 
Straussen werden geduchte concurrenten van elkaar.

Na de dood van Strauss sr. op 25 september 1849 werden de beide or-
kesten samengevoegd. De concerten – soms meer-
dere op een avond –  waren zeer succesvol. De
werkdruk eiste echter zijn tol in 1853. Zijn broer Jo-
sef nam het orkest over en Strauss ging naar kuur-
oord Bad Gastein om aan te sterken. In 1862 trouw-
de hij voor de eerste keer. Zijn vrouw, Henriette
‘Jetty’ Chalupetsky,  was jarenlang de maîtresse van
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een Weense bankier geweest. Zij was een concertzangeres en minstens
10 jaar ouder dan hij en had al een aantal kinderen. 

In 1867 kreeg hij de opdracht een gezongen wals (een dans in drie-
kwartsmaat) te componeren: ‘An der schönen blauen Donau’. De pre-
mière was een groot succes en leidde tot een uitnodiging om in Parijs 
op te treden. Daar ontmoette hij de latere koning Edward VII van Enge-
land, die hem uitnodigde om in 1869 naar Londen te komen. Hij diri-
geerde daar alle 63 Promenadeconcerten. Samen met zijn broer Josef 
componeerde hij de Pizzicato-Polka. Een jaar later stierf zijn broer Josef
een gewelddadige dood door toedoen van Russische soldaten, omdat 
hij weigerde midden in de nacht voor hen te spelen.

Zijn eerste operette ‘Indigo und die 40 Räuben’ ging in februari 1871 in 
première en de zalen waren het gehele seizoen bomvol. Drie jaar later 
volgde in Wenen de eerste uitvoering van zijn meesterwerk, de ope-
rette ‘Die Fledermaus’. In 1878 stierf zijn vrouw. De toen 53-jarige 

Strauss hertrouwde binnen 2 maanden met de 
28-jarige Angelika Dittrich. Dit huwelijk werd 
een ramp en 4 jaar later werd de scheiding uit-
gesproken. Een andere zeer bekende operette 
‘Der Zigeunerbaron’ ging op 24 oktober 1885 te 
Wenen in première. 

Zijn derde huwelijk was met de Joodse Adele Deutsch, de dochter van 
zijn financieel adviseur. Door dit huwelijk moest hij uit de RK-kerk tre-
den en zijn Oostenrijks staatsburgerschap opgeven. Echter, Johann was 
eindelijk zeer gelukkig. Tijdens het componeren van zijn enige ballet 
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‘Cinderella’ liep hij in mei 1899 een verkoudheid op met een dubbele 
longontsteking als gevolg. Het ballet werd nooit voltooid, want Johann 
Strauss jr. stierf op 3 juni 1899 op 74-jarige leeftijd en werd te Wenen 
begraven bij tijdgenoten: Brahms, Schubert en Beethoven.  

Henk van Klaveren

WOORDENSCHATQUIZ OKTOBER 2021

Kent u de volgende woorden? (antwoorden op blz. 22)
1) Heb jij het dividend al ontvangen?

– de lijfrente
– de rente op basis van een lening
– de winstuitkering per aandeel

2) Dat is een solvabel bedrijf.
– in staat op tijd te leveren
– in staat te betalen
– betrouwbaar

3) De intrinsieke waarde van dat aandeel is onbekend.
– waarde op basis van bezittingen
– waarde op basis van vraag en aanbod
– waarde op de effectenbeurs

Joke Lammers

*************************************************
In het verleden  ligt het heden, in het nu wat komen zal.

W. Bilderdijk
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RECEPT:  BROWNIES
Ingrediënten (16 stuks):
-125 gr. kokosolie -75 gr. gepelde walnoten (grof        
-200 gr. speltbloem     gehakt)
-200 gr. poedersuiker -1 blik ananasschijven op siroop 
-4 vrije uitloop eieren (m)     (ca. 840 gr.) uitgelekt
 -200 gr. pure chocola (kleine stukjes)

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 200 °C. Bekleed
het bakblik met bakpapier. Smelt de chocola-
de met de olie in een steelpan op laag vuur.
Roer regelmatig. Haal van het vuur zodra de
chocolade is gesmolten. Mix in een andere
kom de poedersuiker met de eieren in 5 mi-
nuten tot een luchtige, lichtgele crème. Spoel
het chocolademengsel door het eimengsel en zeef de bloem en  een   
½ tl zout erboven. Schep om met de spatel. Schep de walnoten door 
het beslag en beleg de bodem van het bakblik met ananasschijven. 
Spreid het beslag erover en strijk de bovenkant glad met de spatel. Be-
leg met de rest van de ananasschijven. Bak de brownie 30 minuten in 
het midden van de oven. Haal uit de oven en laat 15 minuten afkoelen 
in de vorm. Haal de brownie uit het blik en laat helemaal afkoelen op 
een rooster. Snij in 16 stukken.

Als je de brownies verpakt in vershoudfolie of in een afgesloten trom-
mel, blijven deze zeker drie dagen goed.

Nel Hoogendoorn
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KBO-PCOB FIETSEN
Evenals op donderdag 24 juni (de eerste KBO-PCOB fietstocht dit jaar) 
was het op dinsdag 10 augustus een prachtige dag om te fietsen. Wel-
gemoed gingen zo’n 20 fietsers onder een stralende zon op pad. Dwars 
door de Krimpenerwaard liep de tocht. In het begin ging dat deels over 
een weggetje bestaande uit twee smalle
asfaltpaadjes met aan beide kanten een
sloot. Niet elke deelnemer genoot daar-
bij van het weidse uitzicht over het land-
schap. Gelukkig was dat van korte duur.
Via Ouderkerk kwamen we bij het pontje
voor de oversteek van de Hollandsche
IJssel. De groep fietste daarna naar
Nieuwerkerk, waar  we vlak bij molen
Windlust pauzeerden. Daarna langs de
IJssel naar het eindpunt in Gouda.

Op donderdag 16 september vond de laatste KBO-PCOB fietstocht van 
dit jaar plaats. En weer was op deze ook schitterende dag de belang-
stelling groot: 22 deelnemers! Dit keer ging de tocht via Driebruggen 
naar Papekop en via de Ruige Weide dwars door de polder weer terug 
naar Gouda. Dat verliep niet helemaal vlekkeloos, want voordat je het 
weet, raak je de weg kwijt tussen al die Reeuwijkse plassen. Gelukkig 
werd dat snel gecorrigeerd en na enkele extra kilometers waren we 
weer op het goede pad. De consumpties bij Eetcafé de Dijketelg waren 
voor eigen rekening, maar na afloop trakteerde KBO-PCOB in Grand 
Café Centraal op de afloop van een geslaagd fietsseizoen. Proost!

Simon Koomen
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OUD-HOLLANDS LIEDJE
Treesje was een oude dame met een katje en een hond
en ze vond het zo vervelend ook omdat ze ’t eenzaam vond.
Daarom nam ze zich enige diertjes erg gezellig om haar heen
en ze noemde die verzameling haar geliefkoosd huisgezin.

refrein
‘k Heb zeven kippen en een haan en een tamme pelikaan
en een hondje en een katje en een bokkie
en een lieve koekeroe en een bonte kaketoe
en een konijntje in een pas geverfd hokkie
en een vinkie en een kraai en een schele papegaai
die op ’t ogenblik geplaagd wordt door de luisjes
en een merel en een spreeuw en een opgezette leeuw
en een sigarenkistje met vier witte muisjes.

Heel de buurt ging aan het klagen, vonden het een groot schandaal.
Konden haast des nachts niet slapen van het vreselijk kabaal.
Er waren er zelfs die zeiden dat ze wilde dieren had,
maar toen oude Trees dat hoorde, riep ze : “Bennen jullie mal !
‘k Heb geen een verscheurend dier, luister maar eens even hier :

refrein

*********************************************************
Oplossing van de woordenschatquiz:
1) 1) Heb jij het dividend al ontvangen?

– Heb jij al de winstuitkering per aandeel?
2) Dat is een solvabel bedrijf.

– Dat bedrijf is in staat te betalen.
3) De intrinsieke waarde van dat aandeel is onbekend.

– De waarde op basis van bezittingen is onbekend.
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PUZZEL
De oplossing van de puzzel in de Schakel van
juli was: ‘de zomer in je bol.’. Er waren 15 in-
zenders. De winnaars zijn:

 mevr. A. Bartels
 mevr. J. van Dijk – Kis
 mevr. E. Brenkman

De oplossing van de woordzoeker kunt u vóór 18 november 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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KBO BINGO
De bingo vindt plaats in de Antoniuszaal, Aalberseplein 2, 2805 EG 
Gouda. 

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 
8 oktober 13.30 uur ALV KBO Antoniuszaal
20 november 14.00 uur Vrijwilligersmiddag Antoniuszaal
18 december 14.00 uur Kerstmiddag Antoniuszaal

*********************************************************
Kijkt u weleens op onze website? Daar vindt u alle informatie over KBO 
Gouda: www.kbozuidholland.nl/afdelingen en daarna onder G: Gouda.
*********************************************************

24

Oktober 22
November 5 19
December 3 17

http://www.kbozuidhollend.nl/afdelingen

