
SCHAKEL, jaargang 32 nr. 131, december 2021
‘Schakel’ is het contactorgaan van de KBO, afdeling Gouda en omstreken en 
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VAN UW VOORZITTER
Het einde van 2021 is weer in zicht, met alle consequenties die we dit 
jaar hebben moeten verwerken in verband met corona. Het blijft op-
passen, want we zijn er nog niet van af. We willen blijven bijdragen aan
een samenleving, waarin wij volwaardig kunnen meedoen en waarin 
mensen omzien naar elkaar. Een samenleving waarin ouderen zich niet 
buitengesloten voelen. En dat is in deze moeilijke tijd heel belangrijk en
een uitdaging voor iedereen.                                                                        

De kerst is weer in het vooruitzicht: de geboorte 
van het kindje Jezus. Een nieuw leven, een nieuw 
uitzicht voor 2022. Hopelijk betekent dit betere 
kansen voor allen, ook voor onze KBO’ers en kun-
nen we weer middagen organiseren en bijvoor-
beeld een dagtocht gaan maken. Als KBO-bestuur 
gaan we nu hier in elk geval aan werken. 

Ook in het nieuwe jaar sluit onze maatschappijvisie aan op het ouder 
worden. We kunnen u helpen met de belastingservice, met ouderenad-
visering, met wonen en zorg. We zien het ‘senior zijn’ als een waarde-
volle, veelkleurige fase in ons leven. Mogen we zo ook met de komst 
van de Heer met Kerstmis opnieuw ervaren wat Hij voor ons betekent. 
Laten wij hopen op een zorgvrij en gezond nieuwjaar. 

Namens ons gehele bestuur wensen wij u een zalig kerstfeest en een 
zalig nieuwjaar.

Peter Geurts
Voorzitter KBO Gouda e.o.
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ALS JE ZIEK BENT OF ALLEEN
Als je ziek bent of alleen
lijkt soms alles donker.
Maar dit kleine lichtje zegt
met zijn blij geflonker:
of je ziek bent of alleen,
Kerstmis is voor iedereen.

Wat of Kerstmis toch beduidt?
Moet je dat nog vragen?
God gaf ons het Christuskind
als licht voor alle dagen.
Of je ziek bent of alleen:
‘t kindje kwam voor iedereen.

H.J.W.Modderman/ E.Modderman

**********************************************************
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KBO GOUDA JAARVERSLAG 2020 
Ondanks alle perikelen rond de coronapandemie heb ik geprobeerd en-
kele letters op papier te zetten die betrekking hebben op het vereni-
gingsjaar 2020. Het bestuur heeft in 2020 vier
maal vergaderd. Alle genomen besluiten wer-
den echter te niet gedaan door COVID-19.

Allereerst uw reactie op onze enquête van ok-
tober 2019, genaamd ‘Zegt u het maar’. Deze is
te lezen geweest in de Schakel van maart 2020.
Het aantal deelnemers bedroeg 20. Dat is 3%
van ons ledenbestand. Over het algemeen was
u tevreden zoals het nu ging. Vanaf dat moment – maart 2020 –  zijn 
alle door ons op poten gezette activiteiten door het COVID-19 de kop 
ingedrukt. Geen voorjaarsfeest of bingo en ook de weekreis werd di-
verse malen uitgesteld. In de juli uitgave van de Schakel werd de moge-
lijkheid geboden u aan te melden voor een bingo na covid 19. Zo’n 40 
leden meldden zich hiervoor aan, maar helaas nog steeds geen bingo.

Op 19 augustus vond er toch nog een leuke fietstocht plaats naar mo-
len Windlust in Nieuwerkerk a/d IJssel. Dat was heel gezellig en leer-
zaam. Op 16 september was er nog een fietstocht richting Oudewater 
en theetuin de Kwakel. Aan het drankje in de theetuin had men niet ge-
noeg, want KBO gaf nog een afzakkertje in café Centraal op de markt 
als afsluiting van het fietsjaar 2020.
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In december hebben mijn echtgenoot Ineke en ik zelf er voor zorg ge-
dragen dat er een kleine 600 boodschap-
pentasjes werden gevouwen om door onze
bezorgers bij de leden tijdens de bezorging 
van Schakel en het Magazine in uw brie-
venbus te deponeren. Dank aan de bezor-
gers.

Onze oproep in de Schakel van oktober 
2020 om uitbreiding van het bestuur heeft een klein resultaat opgele-
verd: Ton de Witte is het bestuur komen versterken. Overigens wil ik 
opmerken dat ik zelf inmiddels 16 jaar bestuurder ben, waarvan 13 
jaar als secretaris. Intussen heb ik de leeftijd van 84 jaar bereikt en 
overweeg mijn functie als bestuurder neer te leggen.

Als laatste wil ik een woord van dank richten aan Simon Koomen, die 
ondanks het COVID-19 telkenmale erin slaagt ons blad Schakel vol te 
krijgen met verhalen, anekdotes, puzzels en menu’s. Ik zou zeggen: doe
daar u voordeel mee.  

Uw secretaris,
Koos van Velzen 

*************************************************
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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GOUDSE GLAZEN
Na afloop van de Algemene Ledenvergadering van KBO Gouda e.o. op 9

oktober kwam Maurits Tompot met een 
presentatie over de Goudse Glazen. Maurits
is bijna 40 jaar lang koster van de Sint Jans-
kerk geweest, dus hij wist waar hij over 
sprak. ‘Want’, zei hij, ‘als koster heb je best 

wel wat tijd over en dan loop je door de kerk en kijk je naar de ramen 
en pieker je over de betekenis ervan’. Op boeiende wijze vertelde hij 
over die gebrandschilderde ramen in de kerk. Basis voor het ontwerp 
van de eerste serie ramen is Erasmus geweest. Dat heeft Maurits ook 
samen met Ines van Bokhoven in een boek beschreven: ‘Het geheim 
van Erasmus’. Uiteraard was voor Erasmus
de Bijbel daarbij het uitgangspunt. Maar
bovendien zie je in die ramen voortdurend
een dubbelslag (zoals: vroeger en nu).

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. Bovendien is hij aan het schilderen gesla-
gen en niet onverdienstelijk. Zijn schilderijen zijn op diverse plekken in 
de wereld gemaakt. Vele ervan bevatten Hebreeuwse teksten en dan 
met name het woord ‘Sjaloom’ ofwel vrede.

Na ruim een uur sloot Maurits de diapresentatie af onder luid applaus 
van de aanwezige leden.

Simon Koomen
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KLUSSENIER
Voor mensen die kleine klusjes in en rond het huis 
niet meer zelfstandig kunnen uitvoeren, bestaat de 
mogelijkheid om die pro deo te laten doen. Deze klus-
jes kunnen bestaan uit bijv. het repareren van verlich-
ting, snoeren, stekkers, contactdozen of andere elek-

trische apparaten. Maar het kan ook gaan om schilder- en timmerwerk,
kastdeurtjes die klemmen of andere hinderlijke zaken die je dagelijks in
of rond het huis tegenkomt. Grotere klussen gaan altijd in overleg.

Bel naar Wim Witteman tel. 0182 534228 of 06 38545124.

**********************************************************
Nog een keer ‘levensvragen’

– Waarom is ‘afkorting’ zo’n lang woord?
– Hoe merk je dat de onzichtbare inkt op is?
– Wat tellen schapen als ze niet kunnen slapen?
– Hoe zorgt men ervoor dat herten bij die verkeersborden oversteken?
– Waarom krimpen schapen niet als het regent?
– Waarom heeft Noach die twee muggen niet dood gemept?
– Als konijnenpootjes geluk brengen, wat gebeurde er dan met dat    
konijn?
– Waar haalde van Dale de definities voor zijn woordenboek?
– Krijgen werknemers van Lipton ook een koffiepauze?
– Waarom staat het woord ‘woordenboek’ in het woordenboek?
– Als een taxi je achteruitrijdend naar huis brengt, moet de chauffeur je
dan betalen?
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SENIOREN EN VEILIGHEID: HULPVRAAGFRAUDE 
Wat is het probleem? 
Via apps, zoals bijvoorbeeld WhatsApp of sms, communiceren we te-
genwoordig veel met elkaar. Maar oplichters maken hier ook gebruik 
van. Ze proberen geld van u af te troggelen door zich voor te doen als 
een bekende van u. 

Hoe gaat een oplichter te werk? 
Bij hulpvraagfraude via WhatsApp of sms ontvangt u een bericht van 
een oplichter die zich voordoet als een bekende. Bijvoorbeeld als uw 
(klein)zoon, (klein)dochter of als uw vriend of vriendin. Vaak begint het 
met een berichtje dat de bekende
een nieuw telefoonnummer heeft.
Daarna volgt al snel het bericht dat
hij of zij in de financiële problemen
zit en aan u vraagt om te helpen
door middel van een betaalverzoek.

Wat kunt u zelf doen? 

 Wees altijd alert als u om geld wordt gevraagd, ook als u een 
bericht krijgt van een telefoonnummer dat bij u bekend is. 

 Bel altijd eerst de persoon zelf op het voor u bekende nummer. 
En zorg dat u een normaal gesprek met hem of haar kan voe-
ren. Neem er geen genoegen mee als de persoon zegt u niet te 
kunnen horen of dat hij/zij niet op kan nemen. Niet gebeld = 
geen geld. 

 Controleer het rekeningnummer dat de oplichter opgeeft. Komt
het overeen met het rekeningnummer van de bekende? 
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 Scherm uw social media af. Het gaat niet alleen om uw tele-
foonnummer, maar ook om foto’s die u openbaar heeft staan 
en de relaties die u heeft (bijvoorbeeld ‘vader van’). 

WhatsApp-overname 
Ook kunnen oplichters proberen toegang te krijgen tot
uw WhatsApp-account. Oplichters downloaden 
WhatsApp op hun eigen telefoon, voeren uw tele-
foonnummer in als hun eigen nummer en vragen de 
verificatiecode op. U ontvangt dan de verificatiecode 

voor WhatsApp. Vervolgens neemt de oplichter contact met u op en 
geeft aan dat per ongeluk de verificatiecode naar u toe is gestuurd. 
Daarna volgt het verzoek om de verificatiecode aan hem door te geven.

Wat kunt u zelf doen? 

 Scherm uw social media af. Het gaat niet alleen om het tele-
foonnummer, maar ook om de foto’s die openbaar staan of de 
manier van contact met anderen die ze hier kunnen aflezen. Zo 
voorkomt u dus óók dat u gehackt wordt en iemand uw identi-
teit steelt om een ander op te lichten. 

 Om te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van uw Whats-
App-account kunt u tweestapsverificatie* instellen. Dat is een 
extra beveiliging.

___________________________________________________________________________

*Tweestapsverificatie is vrij eenvoudig in te stellen in uw WhatsApp. 

 Ga in WhatsApp naar ‘Instellingen’  
 Vervolgens naar ‘Account’
 Wanneer u hier ‘Verificatie in twee stappen’ aanklikt, kunt u de tweestapsve-

rificatie inschakelen.
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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 twaalfde aflevering.
JACOB GERSHOWITS

Nu hoor ik u zeggen: wie is dat nu weer? Jacob was de zoon van een 
Joods-Russische immigrant uit Sint Petersburg, die in 1890 naar New 
York emigreerde. Zijn vader veranderde in 1894 zijn achternaam in 

Gershvin. Jacob werd op 26 september 1898 te New 
York geboren. Al vroeg kreeg hij pianoles van Charles 
Hambitzer, een operettecomponist. Later tussen 1919 
en 1921 (hij had zijn naam inmiddels veranderd in Ge-
orge Gershwin) kreeg hij lessen in  harmonie en com-
positie van de Hongaarse violist Edward Kilenyi.

Door zijn vorderingen op de piano kreeg hij al op 15-jarige leeftijd een 
baan als plugger (iemand in dienst van een muziekuitgever). Daar leer-
de hij ook het vak van amusement componist. Op 17-jarige leeftijd 
bracht hij zijn eerste liedje uit. In 1919 schreef hij in opdracht van Kilen-
yi een strijkkwartet met als titel ‘Lullaby’. Dit
was de eerste stap naar het serieuze werk.

De Amerikaanse bandleider Paul Whiteman
inspireerde George in 1923 tot het schrijven
van de ons bekende “Rhapsody in Blue”, een
symfonisch werk voor piano en een symfonisch bigband. Dit werk 
opende voor Gershwin de deuren van de serieuze concertzalen en 
maakte hem wereldberoemd. Twee jaar later werd in de bekende Car-
negie Hall het beroemde werk ‘Concerto in F’ ten doop gehouden. 
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Daarin nam hij zelf de pianosolo voor zijn rekening. Door zijn vele ver-
plichtingen op Broadway kwam hij niet toe aan het schrijven van seri-
euze composities.

Tijdens zijn reis door Europa in 1927 en 1928, waar hij o.a. Londen, Pa-
rijs en Wenen bezocht, leerde hij compo-
nisten als Ravel, Stravinsky en Prokofiev
kennen. Leergierig vroeg hij hen of hij les
van hen kon krijgen, maar daar gingen zij
respectvol niet op in. Eind 1933 begon hij
in een wat rustiger periode met het com-
poneren van zijn opera ‘Porgy and Bess’. Het was geen opdracht, maar 
hij kwam op het idee na het lezen van het boek ‘Porgy’ van de schrijver
Heyward. De opera werd voltooid op 2 september 1935. Ruim elf 
maanden nam het componeren en negen maanden het instrumente-
ren in beslag. De première vond plaats op 30 september te Boston.

Na het overlijden van zijn beste vriend  Bill 
Daly eind 1936 (zij waren inmiddels naar Be-
verly Hills verhuisd) raakte George volledig 
in de put. Hij voelde zich eenzaam en kreeg 
allerlei lichamelijke ongemakken. In februari 

1937 openbaarden zich de symptomen van een hersentumor. Op 11 
juli 1937 werd een grote tumor verwijderd, maar een paar uur later 
stierf hij op 38 jarige leeftijd. George Gershwin ligt begraven op het 
Westchester Hills Cemetery in New York.   

Henk van Klaveren
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KBO-CONTRIBUTIE 
Afgelopen jaren kreeg u met de Schakel van december ook een brief 
met acceptgirokaart over de KBO-contributie voor het daaropvolgende 
jaar in de brievenbus. Vele leden betaalden dan al voor eind december,
terwijl anderen in januari of februari betaalden. Dat is verwarrend, zo-

als bleek uit het financieel jaaroverzicht 
over 2020: in 2020 is niet alleen contri-
butie over 2020 ontvangen, maar ook al 
heel veel voor het jaar 2021. De bedoe-
ling is natuurlijk dat contributie wordt 
betaald en door de penningmeester 
wordt geboekt in het jaar, waarvoor het 

is bedoeld. Daarom ontvangt u de contributienota voortaan gelijk met 
het KBO-magazine in januari. 

Verder zullen we geen gebruik meer maken van acceptgirokaarten. De 
banken stellen acceptgiro’s al jaren niet meer beschikbaar. U kunt 
voortaan gewoon betalen via een overschrijving bij uw bank.

Natuurlijk geldt nog wel dat we uw overschrijving snel daarna – en zo 
mogelijk vóór eind februari – tegemoet zien.

Simon Koomen
**********************************************************

‘Zeventig jaar jong zijn, is heel wat aangenamer en hoopvoller 
dan veertig jaar oud zijn.’ 

Oliver Wendell Holmes (1809-1894) 

13



Winterstilte 
De grond is wit, de nevel wit,
De wolken, waar nog sneeuw in zit,
Zijn wit, dat zacht vergrijzelt.
Het fijngetakt geboomte zit
Met witten rijp beijzeld.

De boom houdt zich behoedzaam stil,
Dat niet het minste takgetril
't Kristallen kunstwerk breke,
De klank zelfs van mijn schreden wil
Zich in de sneeuw versteken.

De grond is wit, de nevel wit,
Wat zwijgend tooverland is dit?
Wat hemel loop ik onder?
Ik vouw de handen en aanbid
Dit grootsche, stille wonder.

Jacqueline van der Waals (1868-1922) 

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

rooslafeber@versatel.nl ). Dat geldt ook voor uw mailadres.
*********************************************************
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KERSTMIDDAG 18 DECEMBER
Bij het uitkomen van deze Schakel blijkt de coronapandemie weer aan 
kracht te winnen. Het is niet te voorspellen hoe de situatie midden de-
cember zal zijn en welke maatregelen er dan zijn. In elk geval geldt: de 
Kerstbijeenkomst gaat alleen door als de coronamaatregelen het toe-
laten! Houdt u daarom de berichtgeving in de medio goed in de gaten!

Op zaterdag 18 december treedt in de Antoniuszaal van de RK
kerk aan het Aalberseplein voor ons op het gemengd koor
‘Wiener Melange’. Het koor stelt het op prijs als het publiek meezingt. 

De aanvang van deze bijzondere middag is om 14.00 uur. Vanaf 13.30 
uur is de zaal open en wij hopen als bestuur een grote schare
leden te mogen begroeten. 

Consumptiebonnen voor een drankje kunt u in de zaal tegen een gerin-
ge vergoeding kopen.

Namens het bestuur, 
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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CURSUS OUDERENADVISEUR
Het ouderenwerk valt of staat met hulp van mensen die bereid zijn hun
steentje aan de medemens bij te dragen. De KBO zoekt vrijwilligers die 
voorjaar 2022 (februari, maart, april) een opleiding tot Ouderadviseur 

willen volgen voor de provincie Zuid Holland. De 
cursus heeft zeven bijeenkomsten van 10.00 – 15.30
uur in Bergschenhoek. Voor KBO-leden is de cursus 
gratis. De KBO vergoedt de reiskosten. 

De kern van de activiteiten van een Ouderenadvi-
seur is het met ‘raad en daad’ bijstaan van ouderen 

die moeite krijgen (of al hebben) met het voortzetten van een zelfstan-
dige levenswijze. De ‘raad’ verwijst naar informatie en advies, de ‘daad’
naar bemiddeling en begeleiding. Dit bijstaan bestrijkt gebieden als 
wonen, vervoer, welzijn, sociale activiteiten, zorgverlening, inkomsten 
en ondersteuning. U wordt geacht een aantal vaardigheden te bezitten 
zoals interesse in de doelgroep, goed kunnen luisteren e.d. 

Uiterlijke aanmeldingsdatum voor deze cursus is 15 januari 2022. Ver-
dere informatie kunt u inwinnen bij onze secretaris. Koos van Velzen, 
tel. nr. 0182 525778 of per mail inekekoos@online.nl. 

**********************************************************
Wek mijn zachtheid weer,
geef mij terug de ogen van een kind.
Dat ik zie wat is
en mij toevertrouw.
En het licht niet haat.

Huub Oosterhuis
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NOG MAAR EVEN……2021
De natuur verandert: de wereld staat voor uitdagingen om onze levens 
te beschermen. We horen het dagelijks en lezen het in de krant. En 
toch zien we nog mooie herfstkleuren, want door minder zonlicht ma-
ken de bomen minder chlorofyl aan en verkleuren de bladeren geel en 
oranje. We genieten van de seizoenen en zo
ook straks weer van de winter. 

Het kerkelijk jaar loopt ten einde. Het is Ad-
vent. Het woord Advent komt van het Latijn-
se woord ‘adventus’, wat betekent ‘komst’. We zijn op weg naar het 
kerstfeest: een jaarlijkse traditie om de geboorte van Jezus te vieren op
25 december. Voor gelovige mensen een kerkelijk feest, voor anderen 
een gezellig samenzijn. Een kerstboom met vele lichtjes symboliseert 
een lichtfeest en de kerststal de geboorte van onze Heiland. 

Ik ben in het bezit van een kerststal met Maria, Jozef en het kind Jezus 
in de kribbe. Daaromheen schaapjes en de os en ezel. Ook komen de 
Driekoningen met kameel er op afstand bij. De dieren hebben een be-
tekenis. In de nieuwste Bijbelvertaling komen enkele nieuwe diersoor-
ten voor. Zo is de kameel vervangen door een dromedaris, omdat dit 
dier meer voorkomt in warme landen waaronder Israël, terwijl de ka-
meel ook in koudere streken voorkomt.

De volgende anekdote wil ik u vertellen. Een aantal jaren geleden gin-
gen wij een pelgrimsreis maken naar Israël. Aangezien onze kameel 
stuk was, had ik mij voorgenomen om een nieuwe te kopen. En dit luk-
te: wel vier soorten van hout in vier maten. Het was komisch: één grote
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en drie kleine kameeltjes. Toch heb ik er nu drie want bij de douane-
controle is één kameeltje ontsnapt of door die beambte meegenomen. 
De os en ezel staan symbool in de kerststal voor hun eenvoud en warm-
te. Ook wij hopen warmte uit te stralen aan onze medemens met 
kerstfeest.                                                                        
                                                                                                      Toos Draisma

Kerstgedachte
Zachtjes blaast de winterwind
Vrede voor ieder mensenkind;     
Even geen oorlog en spijt
Even van alle ellende bevrijd.
Kerst geeft vooral rust
en word je weer even van naastenliefde bewust.

ONDERZOEK KBO-PCOB: SENIOREN ZIJN GELUKKIGE DENKERS
Ruim driekwart (76%) van de senioren vindt zichzelf een gelukkig 
mens. Slechts een klein deel (5%) voelt zich niet zo gelukkig. Dit blijkt 
uit een onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB naar zingeving. 
Hieruit blijkt ook dat een grote meerderheid (88%) nadenkt over le-
vensvragen als: ‘Wat kan ik voor anderen betekenen?’ ‘Hoe kunnen we 
op een menswaardige wijze samenleven?’ en ‘Wat doe ik met de tijd 
die mij resteert?’

Levensvragen houden senioren bezig. Toch worden deze gedachten 
maar weinig gedeeld. Zes op de tien (64%) zegt af en toe eens met an-
deren hierover te praten. Twintig procent doet dit nooit. Toch is die be-
hoefte er wel. Ruim de helft (54%) geeft aan dat ze deze levensvragen 
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het liefst met hun naasten willen bespreken. Met de stelling dat hier in 
de zorg ook meer ruimte voor zou moeten zijn, is men het volmondig 
eens (72%).

Als senioren terugkijken op hun leven, vindt meer dan de helft (61%) 
dat ze het goed gedaan hebben. Vier
op de tien (38%) houdt het bij ‘niet
goed, niet slecht’. Bijna de helft
(45%) van de senioren geeft aan,
één of meer fouten in hun leven ge-
maakt te hebben. De meesten (79%)
hebben zichzelf die fout kunnen ver-
geven. Als senioren wordt gevraagd wat zij anders zouden doen als zij 
hun leven mochten overdoen, dan geven de meesten (36%) aan dat ze 
het niet anders zouden doen. Toch zijn er voor sommige senioren ook 
onderdelen van het leven waarin nu anders gekozen zou worden. Voor-
beelden zijn studie, beroep en voor een aantal zelfs de keuze van de 
partner. De partner wordt ook in positieve zin genoemd, want voor 
ruim een kwart (27%) is de partner de reden dat het leven op dit mo-
ment de moeite waard is. Hierna komen vriendschappen (20%), kinde-
ren (14%) en gewoon het plezier dat men elke dag weer aan het leven 
beleeft (11%).

In totaal deden 1.523 Nederlandse senioren mee aan dit onderzoek. De
gemiddelde leeftijd van de gehele groep respondenten was 74 jaar.

Uit: nieuwsbrief KBO-PCOB-Nu oktober 2021
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NIEUWE WEBSITE KBO
In de Schakel wordt regelmatig verwe-
zen naar de website van KBO Gouda. 
Misschien heeft u die wel eens gezien. 
Op die website staat informatie over 
onze vereniging. De onderwerpen zijn 
het bestuur, de activiteiten, nieuwsbe-
richten en de ledenservice. Hiernaast 
ziet u een afbeelding van de ‘Home’-

pagina, de eerste pagina van de huidige website.

Die website bestaat al meer dan 10 jaar en dat is voor een website een 
heel lange tijd. Daarom vond de Unie KBO dat de website moest wor-
den bijgewerkt en opgefrist. En dat moest gebeuren op zo’n manier dat
het ook gemakkelijker zou worden voor de ‘webmasters’ om de websi-
te bij te houden. Ik
doe dat voor KBO
Gouda (en deels ook
voor KBO Zuid Hol-
land). Dus heb ik een
cursus gevolgd om
met de nieuwe website te werken. Per 15 december gaat die nieuwe 
site van start. Dan zal de bovenkant er uit zien als op bijgaand plaatje.

U kunt dit zelf op de computer zien als u op Google zoekt naar KBO 
Gouda. Als u vindt dat er meer of andere zaken op de website moeten 
staan, laat me dat dan weten.

Simon Koomen
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RECEPT: KIP IN CHOCOLADESAUS
Ingrediënten (4 personen):
-1 schaal kipdijfilet (ca.380 gr) -2 el olie
-2 rode uien (in parten) -2 teentjes knoflook, geperst
-1 blik kokosmelk (400 ml) -½ kippenbouillontablet
-3 cm verse gember, geschild en geraspt
-1 kuipje boemboe ajam smoor (100 gr)
-500 gr zoete aardappel, geschild en in blokjes van 2 cm
-50 gr extra dark chocolade 85%, in kleine stukjes
-4 takjes koriander

Bereiding:
Snij de kipdijfilet in blokjes en
bestrooi dit met peper en
zout. Verhit de olie in een (hapjes)pan en bak de kip in een paar minu-
ten rondom bruin. Voeg de uien, knoflook en gember toe en bak alles 
samen 3 minuten op matig vuur. Schep de boemboe erdoor en bak 1 
minuut mee.

Schenk de kokosmelk erbij en verkruimel de bouillontablet erboven. 
Voeg de zoete aardappel toe en breng alles aan de kook. Doe de deksel
op de pan en laat op zacht vuur 10 minuten koken tot de aardappel 
gaar is. Schep halverwege nog een keer door. Haal de pan van het vuur 
en roer de chocolade erdoor tot deze is gesmolten. Serveer het gerecht
in kommen en garneer met de koriander.

Eet smakelijk!
Nel Hoogendoorn
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PUZZEL
De oplossing van de puzzel in de Schakel van
oktober was: ‘Goudse glazen’. Er waren 17 in-
zenders. De winnaars zijn:

 mevr. Vera Faay
 dhr. J. van Ewijk
 mevr. S.E.M. Smit

De oplossing van de woordzoeker kunt u vóór 12 februari doorgeven 
aan Simon Koomen, simon.koomen@hetnet.nl, Gedenklaan 11,      
2806 KK, Gouda . Uit de goede inzendingen worden via loting drie win-
naars 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. Ook hier geldt: mits de situatie m.b.t. corona het toelaat!

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 

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.
*********************************************************
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December 3 17
Januari 7 21
Februari 4 18
Maart 4 18
April 1 29

http://www.kbozuidhollend.nl/afdelingen

