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VAN DE VOORZITTER
Dit is de eerste Schakel van het nieuwe jaar. Wij als bestuur hebben de 
afgelopen periode niet stil gezeten. We vinden het erg fijn dat het nor-
male leven weer een beetje op gang komt. Daarom wensen wij u een 
beter jaar. Eindelijk weer goed bericht nu de versoepelingen door de 
regering zijn ingezet, maar dat houdt ook in dat wij alles op alles zullen 
zetten om onze activiteiten veilig te kunnen aanbieden. De meesten 
van ons zijn gevaccineerd en hebben ook de booster prik ontvangen. 
Maar, of u wilt deelnemen aan de geboden activiteiten is aan u.

Vanuit de landelijke afdeling belan-
genbehartiging van KBO-PCOB wordt
dag in dag uit gewerkt om de belan-
gen van senioren op de agenda te zetten van politiek Den Haag. Signa-
len vanuit de leden zijn hierbij de belangrijkste bron van inspiratie. En 
met die signalen zoekt KBO-PCOB het gesprek met de beleidsmakers, 
politici en in de media. Soms zichtbaar, soms ook minder zichtbaar. Een
prachtige opdracht waar KBO-PCOB als team elke dag voor staat.

Natuurlijk is de KBO-PCOB in actie gekomen tegen het ontkoppelen van
de AOW van de (extra) verhoging van het minimumloon. Via de media 
en met een pittige brief aan de Tweede Kamer is er aan bijgedragen dat
de AOW-ontkoppeling en de koopkracht van senioren tot de grote 
thema’s behoorden tijdens het debat over de regeringsverklaring. Hier-
door moet het kabinet de koopkracht opnieuw bekijken en in maart 
met verbetervoorstellen komen voor senioren. De eerste klap is een 
daalder waard! Zo ziet u: volop beweging, alle mogelijkheden zijn aan-
wezig.
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Als KBO afdeling Gouda is uw bestuur aan de slag gegaan om allerlei 
activiteiten in 2022 voor u te organiseren. Van een aantal vindt u een 
uitgebreide toelichting in de navolgende pagina’s. Dan gaat het vooral 
om het eerste halfjaar. Maar ook in de maanden daarna hebben we al 
een aantal zaken in gedachten. Concreet gaat het daarbij om:
– Een bezoek aan de Gouda Cheese Experience (dinsdag 5 april en don-
derdag 21 april). We kunnen daar op eigen gelegenheid naar toe.
– Een dagtocht naar Rotterdam (woensdag 11 mei), zie verder in de 
Schakel voor het programma en het inschrijfformulier.
– Een bezoek aan Ambachtelijk Gouda (juli).
– De weekvakantie van 26 tot 30 augustus, zie elders in de Schakel.
–  Een (nog verder uit te werken) dagje varen van de Haarlemmermeer 
naar de Zaanse Schans (september).
Verder zijn er plannen om middagen te organiseren in de Antoniuszaal, 
maar later meer daar over.

Daarbij blijft wel onverkort gelden: deze activiteiten gaan door mits de
situatie m.b.t. corona het toelaat!

Uw voorzitter
Peter Geurts
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KBO DAGTOCHT ROTTERDAM WOENSDAG 11 MEI
We starten om 9.45 uur vanuit Gouda. Eerst gaan we naar de Euromast
voor twee kopjes koffie of thee en een stuk gebak. Met zijn 185 meter 
is de Euromast de hoogste uitkijktoren van Nederland. Na het bezoek 
aan deze locatie gaan we uitgebreid lunchen in het drijvende restau-
rant De Zwarte Zwaan. Hierna is er een rondrit met een echte Rotter-
damse gids die ons alles kan vertellen over
Rotterdam. Daarna rijden we terug naar onze
opstapplaats in Gouda. 

Inbegrepen: vervoer*begeleiding van een er-
varen chauffeur/ reisleider*programma zoals beschreven*entree Euro-
mast*koffie/thee (2x) en gebak*uitgebreide koffietafel*rondrit Rotter-
dam met gids*parkeerkosten*kosten chauffeur/ reisleider*BTW. 
Totaal prijs € 56,50 p.p.  Rollators alleen toegestaan indien nodig.
*leden van de PCOB zijn ook welkom om deel te nemen

----------------------------------------------------------------------------------------------
Naam ………………………………………………
Adres……………………………………………….  Postcode/plaats………………………………..
Telefoon…………………………………………..  Emailadres……………………………………….
Ik neem wel / niet een rollator mee.
Ik stort het totale bedrag van € 56,50 p.p. vóór 20 april op bankrekening
NL98INGB0009073091 0onder vermelding KBO dagtocht Rotterdam.
Verzend dit formulier vóór 15 april naar Peter Geurts, Van Baerlestraat 51, 
2802 GM Gouda of per email p.geurts@xs4all.nl 

Akkoord handtekening Datum

…………………………………… ……………………………………
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LIEFDE
de sneeuw viel traag en monotoon
zo van…. nou ja, dat mot dan maar
het was al véél te ver in ’t jaar
er was al groen

en toen ik j’in mijn armen
een beetje wilde warmen
viel er een grote witte vlok
op onze zoen

zo gaat dat met de liefde
   de sneeuw valt op het vuur

de eerst maal, dan schrik j’er van
maar het went wel op den duur

ik hou van jou, ik hou van jou
een dag, een jaar, een eeuw
ik weet dat liefde lente is
maar ook een beetje sneeuw

Toon Hermans (uit ‘Alles is heimwee’ 1980)

**********************************************************
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 VIJFDAAGSE (26-30/8) ALL INCLUSIVE REIS HARZ DUITSLAND    
Het nieuwe Enjoyhotel Harz met Nederland-
se eigenaar ligt midden in de Harz. De 35
comfortabele kamers van dit hotel zijn ruim
ingericht, alle bereikbaar met lift (toegang
tot de lift via kleine trap).

Dag 1: Vertrek naar Harz en Bad Oeynhausen, Duitsland. 
Na vertrek uit Gouda is er een stop net voor de grens met Duitsland. 
Daarna bezoeken we kuuroord Bad Oeynhausen, waarna we doorrijden
naar ons hotel. Na een uitgebreid buffetdiner is er elke avond enter-
tainment zoals een muziekavond, quizavond, wandeling, etc. 

Dag 2: Tour Harz regio en bezoek aan de Samson mijn 
We vertrekken naar prachtige plaatsjes zoals de in het Harzgebergte 
hoogstgelegen mijnbouwstad Sankt Andreasberg. Na een stop voor 
een picknick lunch is er een bezoek aan de Samson mijn, één van de 
belangrijkste monumenten van de mijnbouw in Europa en opgenomen 

op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. 

Dag 3 - Gustav-Adolf Staafkerk, Goslar en 
rondrit toeristentreintje 
Na het ontbijt is er een bezoek aan de in 
hout uitgevoerde uit 1908 daterende 

Gustav-Adolf Staafkerk. Na de lunch vertrekken we naar Goslar, een 
stad met historische flair, cultuurschatten en mooi stadscentrum 
(UNESCO werelderfgoed). Een toeristentreintje neemt u mee voor een 
reis terug in de tijd. Daarna bent u nog even vrij in het centrum, voor-
dat we terugrijden naar ons hotel. 
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Dag 4 - Wernigerode, miniatuurpark en rit met stoomtrein
We rijden naar Wernigerode voor een bezoek aan een van de mooiste 
miniatuurparken in Duitsland. Hier ziet u rond 60 cultuurhistorisch in-
teressante miniatuurlandschappen die typisch zijn voor de Harz regio. 
In het park vindt u bloeiende perken, water, meer dan 50 thematuinen,
etc. Daarna maken we een rit met een stoomtrein van De Harzer      
Schmalspurbahnen GmbH (HSB) naar Schierke, waar de chauffeur/reis-
leider klaar staat om u mee naar het hotel te nemen. 

Dag 5: Kassel en terugreis
Richting Nederland is er een stop
onderweg in Kassel, de woon-
plaats van Jacob Grimm (met zijn
broer onsterfelijk geworden met
hun sprookjes). Omstreeks 14.00 uur vertrekken we richting Neder-
land. Onderweg maken we een stop voor een driegangendiner. 

Reissom all inclusive € 514,00 p.p. bij een tweepersoonskamer. Toe-
slag 1 persoonskamer € 125,00. Deze prijzen zijn inclusief *vervoer per
luxe touringcar*begeleiding van ervaren chauffeur/ reisleider*pro-
gramma zoals beschreven*verblijf in 3*** Enjoyhotel Harz o.b.v. Enjoy 
All Inclusive*iedere avond entertainment*gratis wifi*tour door Harz 
zoals beschreven*3-gangendiner ter afsluiting*BTW*toeristen- en ver-
blijfsbelasting*reserverings- en administratiekosten*calamiteiten-
fonds*verblijfs- en verzorgingskosten chauffeur/ reisleider.

Peter Geurts/ Ton de Witte
*de uitgebreide reisfolder kunt u bij Peter of Ton opvragen
**leden van de PCOB zijn ook welkom om deel te nemen
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KBO 5-daagse ALL INCLUSIVE reis HARZ Duitsland 26 – 30 augustus
Naam ………………………………………………
Adres………………………………………………..
Postcode plaats………………………………..
Telefoon…………………………………………..
Emailadres……………………………………….
1 persoons kamer O  JA   O  NEE
2 persoonskamer  O JA
Ik ga samen op vakantie met……………………………………….
Met wie zou u de 2 persoonskamer willen delen ?
…………………………………………………..
Heeft u een dieet? ……………………………………………………..
Ik neem wel / niet een rollator mee.

Ik stort het totaalbedrag vóór 1 augustus op bankrekening            
NL98INGB0009073091 onder vermelding KBO Harz Duitsland.
Verzend dit formulier vóór 1 augustus naar Peter Geurts, Van Baerle-
straat 51, 2802 GM Gouda of per email p.geurts@xs4all.nl 

Akkoord handtekening Datum

…………………………………. ………………………….

U ontvangt per 1 augustus nadere gegevens.

Met vriendelijke groet
Peter Geurts
Voorzitter KBO
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VRIJWILLIGERSFEEST 2021
Op 20 november vond het vrijwilligersfeest van KBO Gouda plaats in de
Antoniuszaal bij de kerk. Zo’n 30 vrijwilligers waren om 14.00 uur aan-
wezig bij de start van de conference ‘Zoete Koek’ van Jos Thomasse. Jos
reeg op heel humoristische wijze een verhaal aaneen van echt Neder-
landse uitdrukkingen en spreekwoorden. En daarbij ging het over de 
meest uiteenlopende onderwerpen. Dat ging bijvoorbeeld over ‘een 
duit in het zakje doen’ (een duit was vroeger ongeveer een halve cent) 

met daarbij een beeldende beschrijving 
van een collecte in de kerk. Ook het 
kwartje kwam aan de orde, een nu niet 
meer bestaand geldstuk dat koning Wil-
lem 1 ooit op eigen gezag had ingesteld. 

Het weer is natuurlijk een dankbaar onderwerp voor allerlei uitdrukkin-
gen. In de winter – althans vroeger – kon je zeggen: ‘het vriest dat het 
kraakt’ (het ijs). In een hete zomer zei men: ‘de mussen vallen van het 
dak’. Maar hoe komen we in hemelsnaam aan die mussen? Dat is ver-
keerd overgenomen van de Nicolaas Beets, ook wel bekend als de 
schrijver Hildebrand, uit de negentiende eeuw. Hij had het over zo’n 
grote hitte dat de ‘mossen’ door uitdroging van het dak vielen. De mos-
sen werden later verbasterd tot mussen.

Zo hield Jos de vrijwilligers bijna twee uur bezig. Om 16.00 uur kon hij 
onder luid applaus zijn betoog afsluiten. Ieder ging daarna tevreden 
naar huis, bovendien in het bezit van een handige KBO-zakagenda 
2022.

Simon Koomen
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GOUDA CHEESE EXPERIENCE
Zeg je ‘kaas’, dan zeg je Gouda. ‘Say Cheese, Say Gouda’. Heel de we-

reld kent het, heel de wereld eet het. Maar ken je ook
het verhaal van Gouda Kaas? 

Met een groep van max. 15 personen kunnen we een 
bezoek brengen aan de Gouda Cheese Experience op 

5 april en 21 april (bij keuze voor een datum geldt: wie het eerst komt, 
het eerst maalt). We worden om 14.00 uur verwacht met koffie/thee 
en een stroopwafel. U kunt op eigen gelegenheid daarheen. U wordt 
ontvangen door Ton de Witte en Peter Geurts. De kosten bedragen       
€ 19 p.p. U kunt zich aanmelden bij Peter Geurts door onderstaand for-
mulier in te vullen en te verzenden naar p.geurts@xs4all.nl     of per post:
P. Geurts, Van Baerlestraat 51, 2802 GM Gouda.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Naam…………………………………..                                                                           
Adres ………………..……………….. Postcode/Plaats .…..………………………..
Telefoon ..…………………………… Email adres  .…….……………………………..
O  5 april  of O  21 april        (aankruisen wat u wilt)

Het totaal bedrag € 19,00 zal ik voor 24 maart storten op bankreke-
ning NL98INGB0009073091 onder vermelding van Cheese Gouda.

Akkoord handtekening Datum

…………………………….. …………………
*leden van de PCOB zijn ook welkom om deel te nemen
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OUDSTE VROUW 
In Japan is honderd worden al lang niet meer uniek, maar als een 62-
jarige kleinzoon zijn grootmoeder nog vele jaren toewenst, weet je dat 
het niet om een gewone gebeurtenis gaat. De Japanse Kane Tanaka 
vierde maandag haar 119de verjaardag. Ze was al een paar jaar de 
oudste mens ter wereld, maar als het aan haar kleinzoon Eiji ligt, blijft 
ze dat ook nog even.

‘Ik hoop dat ze gezond blijft en veel plezier
heeft, terwijl ze ouder wordt’, zei hij vol-
gens het Japanse persbureau Kyodo. Hij
kon er zelf niet bij zijn, toen Tanaka maan-
dag haar verjaardag vierde in het verzor-
gingstehuis in het zuidwesten van Japan waar ze woont. Samen met 
het personeel van het tehuis in het district Fukuoka hief ze een glaasje 
cola, haar favoriete drankje. Spreken kan ze niet meer, maar ze pro-
beert wel scherp te blijven met cijferpuzzels. Vijf Japanse keizers heeft 
ze al meegemaakt, maar volgens haar familie denkt ze nog niet aan op-
geven: ze wil 120 worden.

Tanaka, die uit een gezin met negen kinderen komt, trouwde honderd 
jaar geleden. Bij het uitbreken van de oorlog tussen Japan en China in 
1937 nam zij het roer over in de noedelkraam van de familie, toen haar
man en zoon werden opgeroepen voor militaire dienst. De Japanse is 
geboren in het jaar dat de gebroeders Wright de eerste geslaagde 
vlucht met een gemotoriseerd vliegtuig maakten. Een hele prestatie, al 
komen dergelijke leeftijden in Japan steeds vaker voor. Haar voorgang-
ster als oudste Japanner stierf in 2018 op 117-jarige leeftijd.

Uit: Volkskrant 3-1-2022
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VERGETEN………TOCH WETEN?
Heeft u dat ook wel eens? Je staat voor de kast om iets te pakken en je 
weet niet meer wat. Je keert je om en, ja hoor, ‘je weet het weer’. Dit 
overkomt ons allemaal en zeg niet: dat geldt alleen voor oude mensen. 
Volgens Professor Douwe Draaisma (misschien familie) komt dit bij alle 
leeftijden voor. Douwe Draaisma studeerde filosofie en psychologie aan
de Rijksuniversiteit in Groningen. Hij schreef diverse boeken waaron-
der: ‘Waarom het leven sneller gaat, als je ouder wordt’. Hierover gaf 
hij enkele jaren geleden een lezing in Gouda. Dat was heel interessant! 
De top 3 van vergeten: (leidt niet tot dementie)

1) Niet op namen kunnen komen.
2) Niet op woorden kunnen komen.
3) Je plannen vergeten.

Herinneringen verwijzen naar het verleden. Het verleden verandert 
niet meer, dit blijft je bij. U kent waarschijnlijk het grappige verhaaltje 
van het geheugen. Je vergeet te veel en bedenkt: ik ga alles opschrijven
in een ‘Onthoudboek’. Ik schreef alles op en borg het weg, maar waar? 

Ben ik glad vergeten! Tip: leg een agenda of je mobie-
le telefoon op een zichtbare plek dicht bij de hand. En 
toch, het vergeten zal ons blijven achtervolgen.

Het volgende – een beetje bizar verhaal –  overkwam 
mij jaren geleden. Ik ging met een paar collega’s van 
mijn werk in Beverwijk een dagje shoppen in Haarlem.

Daar was een modezaak, genaamd De Groot, speciaal gericht op prach-
tige plooirokken, kilts en bijhorende twinsets (shirt en vest in dezelfde 
kleur). Dat was toen in de mode. We gingen passen en waren heel en-
thousiast over de vele keuzen en betaalden onze aankoop. Weer terug 
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naar mijn kamer in Beverwijk ontdekte ik dat ik mijn nieuw gekochte 
stelletje kleren nog aan had en niet mijn oorspronkelijke kleding. Hoe 
kon mij dit gebeuren? IJdelheid….. ja zeker en vergeten mij om te kle-
den. Gelukkig ging mijn collega de volgende dag terug en de verkoop-
ster was blij dat mijn tasje kleding werd opgehaald. Dit had ze nog 
nooit meegemaakt. We hebben er nog veel om gelachen.

Toos Draisma
De Nederlandse schrijver Bertus Aafjes (1914-
1993) schreef de kernachtige woorden:

De tijd verglijdt.

SPELLINGQUIZ MAART 2022
Hoe spelt u de volgende woorden? (antwoorden op blz. 20)
1) Gisteren kocht ik een warme … bij de bakker.
– crassant
– croisant
– croissant
– crasant
2) Zij nemen hem niet…
– au sérieux
– au serieux
– au serieus
– au sérieus
3) Wil je een gekookt ei of een …
– omelet
– omellet
– omelet
– ommellet Joke Lammers

14



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 dertiende aflevering.

CLAUDE ACHILLE DEBUSSY
Claude Achille Debussy werd op 22 augustus 1862 in ‘Saint-Germain-

en-Laye’, een armoedige voorstadje van  Pa-
rijs, geboren als oudste van vijf kinderen. 
Zijn ouders, Manuel en Victorine Menoury, 
runden daar een porseleinwinkeltje en hiel-
den zich helaas niet bezig met de opvoeding 

van de kinderen. Die gingen regelmatig uit logeren bij hun tante Cle-
mentine in Cannes, waar haar man een hotel uitbaatte. Zij was het ook 
die er voor zorgde dat Claude op zijn negende pianoles kreeg. 

Door een samenloop van omstandigheden kwam het onmiskenbare ta-
lent van Debussy onder de aandacht van de rijke Madame Mauté. Zij 
overtuigde Claude`s vader van de noodzaak van een gedegen muzikale 
opleiding voor zijn oudste zoon. In 1872 liet hij de toen 10-jarige zoon 
inschrijven aan het Parijse conservatorium. Op zijn 18de schakelde Clau-
de definitief over van pianolessen naar compo-
sitieleer. Hij zou in totaal 12 jaar aan het con-
servatorium studeren.

In 1879 nam hij een vakantiebaan aan als huis-
muzikant bij de miljonaire Madame Wilson-
Pelouse. Haar schitterende chateau maakte grote indruk op Claude. 
Maar een jaar later kwam hij in een nog luxueuzere omgeving terecht. 
Hij werd pianoleraar van de kinderen van de steenrijke Russische erfge-
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name Madame von Meck. Zij nam Claude mee naar al haar grote palei-
zen in heel Europa. Eenmaal terug in Parijs trok zijn grote muzikale ta-
lent de aandacht van de Franse zangeres Blance-Adelaide Vasnier, de 
vrouw van een architect.

In 1884 won hij met zijn cantate ‘L`enfant  prodigue’ het muziekcon-
cours, de ‘Grand Prix de Rome’. De hoofdprijs was een vierjarige studie 
aan de prestigieuze Villa Medici in Rome. Rome viel Claude echter te-
gen. Hij keerde in 1886 terug naar Parijs en trok weer in bij Madame 

Vasnier, al was dit echter van korte duur. 
Hij belandde samen met kleermakers-
dochter Gabrielle Dupont op een armoe-
dig zolderkamertje in Montmartre.

In 1892 nam hij de naam Claude Debussy aan en begon te werken aan 
zijn enige opera ‘Pelléas et Mélisande’. De eerste uitvoering was pas in 
1902 en werd met  een groot enthousiasme ontvangen. Hiervoor ont-
ving hij later de belangrijkste Franse onderscheiding, de ‘Légion d`hon-
neur’.

Wat zijn liefdesleven betreft: Gabrielle Dupont probeerde in 1897 zelf-
moord te plegen. Claude liet haar in de streek en trouwde in 1899 met 
Rosalie (Lilly) Texier, de vriendin van Gabrielle. Ook Rosalie deed een 
mislukte zelfmoordpoging. Vijf jaar later verliet hij Lilly voor Emma Bar-
bac die hem in 1905 een dochter schonk, Claude-Emma. In 1908 
trouwden ze tegen de zin van haar rijke oom, een bankier.
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Twee jaar later werd er bij hem endeldarmkanker ontdekt, maar met 
behulp van medicijnen slaagde hij erin om nog veel werken te produce-
ren, o.a. zijn ‘Images’ deel 1 en 2, ‘Preludes’ boeken 1 en 2, en 12 étu-
des, maar ook vele liederen en orkestwerken. Zijn vernieuwende ge-
bruik van klankkleur, harmonie en ritme was van grote invloed op veel 
componisten na hem.

 Claude Debussy overleed op 25 maart 1918 te Parijs.
               Henk van Klaveren

DE NARCIS                                                                     

                  Langs het zonnige tuinpad
                  staat iedere lente een narcis,

                 die als de volle zomer nadert
                 slechts wat blad en stengel is.

                 Maar elk voorjaar staat ze weer
                 te stralen in al haar gele pracht.

                 Ze geniet van al haar dagen
                 de zon die geeft haar kracht.

                En ‘s winters langs dat tuinpad
                kijk je toch even opzij

                en met je ogen dicht
                staat het narcisje er weer bij.   

      Toon Hermans, de man van de proza en poëzie;
      zijn verzen fladderden als vlinders uit zijn pen.

Ingezonden door Toos Draisma
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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@gouda.nl
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KBO-PCOB FIETSEN 2022
Komend jaar gaan we weer fietstochten maken met de KBO-PCOB fiets-

club. Maar dat gaan we anders organiseren 
dan tot nu toe. We prikten altijd aan het begin 
van het jaar een aantal data, het fietsteam testte
het traject en ieder moest vooraf opgeven of 

men mee wilde rijden. Dat was soms lastig om te organiseren. 

Intussen hebben we alle tochtjes in de buurt van Gouda wel eens gere-
den. We hoeven ook niet per se nieuwe routes uit te dokteren: de 
meeste mensen gaan mee, omdat ze lekker willen fietsen en om te 
kletsen met medefietsers. Verder kennen we de meeste cafés langs de 
route voor een tussentijdse stop. Tenslotte is het voor velen moeilijk 
zich te binden aan data over drie maanden of een half jaar.

Nu doen we het zo. Als iemand van de fietsclub zin heeft in een fiets-
tocht, stuurt hij/zij minimaal 2 weken van te voren een stukje naar Joke
Lammers, die dit dan doorstuurt naar alle leden van de fietserslijst. In 
dit stukje staan datum, tijd en vertrekpunt, maar ook het aantal kilo-
meters en de duur van de tocht. Verder de plaats van de stop onder-
weg en het 06 nummer van de initiatiefnemer. Ieder lid van de groep 
beziet of hij/zij dan mee wil fietsen. De initiatiefnemer fietst aan kop. 
Bij een grote groep spreekt deze ook af wie hekkensluiter is. We maken
dan wellicht 5 fietstochten per jaar zoals vroeger, maar mogelijk ook 
wel 7 of 8 met de ene keer 5 personen, maar de volgende keer mis-
schien wel 20. Vrijheid-blijheid!

Wilt u ook op de fietserslijst staan en meedoen? Meld u zich dan aan 
bij Joke Lammers, tel. 573732, jokelammers@xs4all.nl. 
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RECEPT: ZWITSERSE APPELTAART
Ingrediënten voor de taart voor de vulling
225 gram bloem 1000 gram goudreinetten
165 gram boter 75 gram basterdsuiker
100 gram basterdsuiker 2 stuks eieren
2 gram zout 25 gram custardpoeder
2 theelepels bakpoeder 5 lepels melk

kaneel

Bereiding
Kneed van de bloem, boter, basterdsuiker en
het zout een zandtaartdeeg. Beboter een platte
zandtaartvorm en bestuif deze met bloem. Rol het deeg uit tot onge-
veer 1 cm dikte en bekleed de vorm hiermee tot aan de rand. De ge-
schilde appelen eerst in vieren delen en daarna in partjes snijden en 
deze rechtop in het deeg zetten De eieren, melk, custardpoeder en sui-
ker los kloppen en over de appels gieten. Daarna bestrooien met ka-

neel. De taart bakken gedurende ongeveer 50 minuten op 150° C.

Eet smakelijk!
Wil Vroling

********************************************************
Oplossing van de spellingquiz:
1) croissant = wassend, toenemend en slaat op de
vorm van de wassende maan.
2) au sérieux: niet geloven in de ernst van zijn bewerin-
gen, letterlijk overgenomen uit het Frans.
3) Het woord ‘omelet’ is afgeleid van het Franse ‘omelette’.
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Uitnodiging Politiek café Gemeenteraadsverkiezingen
woensdag 2 maart 2022

Het Seniorenplatform Gouda organiseert een politiek
café en debat voor en met ouderen i.v.m. de gemeente-

raadsverkiezingen.
Eén kandidaat gemeenteraadslid van alle Goudse partijen is voor

deelname uitgenodigd.
Aanvang: 18.00-21.00 uur
Locatie: De Veste, Ridder van Catsweg 300, 2804 RS Gouda
Voorzitter:       Ton van Huut

De thema’s zijn een proactief ouderenbeleid en de uitvoering daarvan:
 Passend en betaalbaar wonen
 Welzijn en zorg
 Inclusieve samenleving
 Voorkomen van armoede en eenzaamheid
 Ouderen discriminatie
 Zorg om ouderen (NS)

De vertegenwoordigers van de politieke partijen zullen kort (3 minuten)
hun standpunt over de thema’s geven en vertellen hoe hun partij hier-
mee concreet wil omgaan. Bezoekers kunnen ook vragen te stellen aan 
de kandidaat gemeenteraadsleden. 

Aanmelden en nadere info vóór 23 februari bij:

 Carolien Kanters   0182-602660 ssgbestuur@gmail.com

 Geert Boevink       06-20004059 geert.boevink@kpnmail.nl
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KBO-PCOB BELASTINGSERVICE
Binnenkort breekt weer de tijd aan dat we aangifte moeten doen voor 
de inkomstenbelasting 2021. Voor velen van ons ouderen een heel ge-
doe om de aangifte digitaal in te vullen, zodat je niet meer belasting 
betaalt dan noodzakelijk is, dan wel het juiste bedrag terugkrijgt. Wat 
mag je aftrekken? Heb ik recht op huur- en/of zorgtoeslag? Kan ik mijn 
vele medische kosten in mindering brengen? Welke giften mag ik af-
trekken? Dat zijn vragen waar menigeen het antwoord niet op weet. 

KBO en PCOB hebben voor hun leden een
extra service in het leven geroepen: voor       
€ 12 per adres regelt één van onze Huba’s
(hulp bij belastingaangifte) uw digitale aan-
gifte 2021. De Huba komt in maart of april bij u langs en zorgt ervoor 
dat u tijdig voor 1 mei 2022 een correcte aangifte doet.

Kunt u hulp gebruiken bij het invullen van de Inkomstenbelasting en 
toeslagen over 2021? En voldoet u aan de volgende voorwaarden? 

 U woont in Gouda en omstreken.
 U ontvangt AOW en eventueel een klein pensioen.
 U heeft geen of een gering vermogen. 

Neemt u dan contact op met één van onze belastinginvullers:
– T. van Huut: 06-12411669
– W. Westerduin: 06-21988250
– S. Draisma: 0182-533872
– D. Taekema: 06-18921972
– H. van der Vlugt: 0182-524449
Als het niet mogelijk is vanwege corona of andere reden, kan de Huba 
namens u uitstel regelen tot 1 september. 

22

mailto:geert.boevink@kpnmail.nl
mailto:geert.boevink@kpnmail.nl
mailto:geert.boevink@kpnmail.nl
mailto:geert.boevink@kpnmail.nl
mailto:geert.boevink@kpnmail.nl
mailto:geert.boevink@kpnmail.nl
mailto:geert.boevink@kpnmail.nl
mailto:geert.boevink@kpnmail.nl
mailto:geert.boevink@kpnmail.nl
mailto:geert.boevink@kpnmail.nl
mailto:geert.boevink@kpnmail.nl
mailto:geert.boevink@kpnmail.nl
mailto:geert.boevink@kpnmail.nl
mailto:geert.boevink@kpnmail.nl
mailto:geert.boevink@kpnmail.nl
mailto:geert.boevink@kpnmail.nl
mailto:geert.boevink@kpnmail.nl
mailto:geert.boevink@kpnmail.nl


PUZZEL
De oplossing van de puzzel in de Schakel van oktober was: ‘prettige 
feestdagen’. Er waren 18 inzenders. De winnaars zijn:

 M.J.H. van Dam-Schouten
 Sefa van Leeuwen
 Fam. van Zanten

De oplossing van de woordzoeker kunt u vóór
15 april doorgeven aan Simon Koomen, simon.koomen@hetnet.nl, Ge-
denklaan 11, 2806 KK, Gouda . Uit de goede inzendingen worden via lo-
ting 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. 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 
5 april 14.00 uur Gouda Cheese Experience
21 april 14.00 uur Gouda Cheese Experience
11 mei Dagtocht Rotterdam
26-30 augustus Weekreis Harz

OVERIGE ACTIVITEITEN
2 maart 18.00-2100 uur  SSG  Politiek café Gemeenteraadsverkiezingen

*********************************************************
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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Maart 4 18
April 1 29
Mei 13 27
Juni 10 24
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