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BESTUUR KBO EN REDACTIE SCHAKEL
Voorzitter: Peter Geurts, tel. 525828,

p.geurts@xs4all.nl
Secretaris: Koos van Velzen, tel. 525778/06 40714205,

inekekoos@online.nl
Penningmeester: Simon Koomen, tel. 528532,

simon.koomen@hetnet.nl
Bestuurslid: Ton de Witte, tel. 06 18227962 

witte876@gmail.com

Ledenadministrateur
Roos Lafeber rooslafeber@versatel.nl, tel. 0182 515530 

Redactie Schakel
Simon Koomen, Gedenklaan 11, 2806 KK Gouda, tel. 528532 
simon.koomen@hetnet.nl 

Website 
https://www.kbozuidholland.nl/afdelingen/gouda/

Ouderen Adviseur 
Dolf Taekema tel. 06 18921972 taekema1@caiway.nl
Frans Rancuret tel. 06 19930015 fransrancuret@gmail.com

Gironummer van de KBO NL98INGB0009073091
Lidmaatschap van de KBO € 23,00 per persoon per jaar
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VAN DE VOORZITTER
De dag dat ik dit stukje schrijf zitten we midden in de vastentijd, wach-
tend op de komst van de herrezen Heer met Pasen. Een stukje boete-
viering, bidden en mee lijden met Jezus aan het kruis. Maar het licht in 
deze wereld is nog steeds schemer, soms donker. Er worden in Oekraï-
ne nog vele mensen vermist of ze zijn gedood of op de vlucht geslagen.
Ze zien geen uitweg meer, zwerven ergens rond in een vreemd land 
met een vreemde taal en hebben alles achtergelaten in hun thuisland. 

De vrijheid die wij allemaal zo koesteren is opeens heel broos gewor-
den, maar er is toch hoop want niet alle Russen zijn het eens met deze 

oorlog. Het merendeel wil deze oorlog hele-
maal niet, maar ze mogen zich helaas niet 
openlijk hierover uiten. 

Het is nu eind april. Op 4 mei gedenken we 
weer onze doden van de tweede wereld oorlog, maar zeker zullen wij 
ook stilstaan bij wat er momenteel in onze wereld gaande is. Vervol-
gens is er 5 mei, Bevrijdingsdag, een mooie dag. Wat zou het prachtig 
zijn als deze Bevrijdingsdag er voor alle mensen in deze  wereld kon 
zijn. Laten we hopen dat in dit jaar de saamhorigheid en het respect 
geaccepteerd kan worden door iedereen.

Uw voorzitter, Peter Geurts

ACTIVITEITEN
Leden kunnen zich nog steeds zich opgeven voor onze activiteiten, zo-
als vermeld in de Schakel van maart. We zullen de inschrijfformulieren 
nogmaals hieronder vermelden. Ook het invulformulier voor nieuwe le-
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den staat hierin. Aan alle leden is de vraag: heeft u nog familieleden of 
andere mensen die lid zouden willen worden van onze KBO Gouda? Af-
gelopen periode zijn weer diverse mensen in onze afdeling  overleden 
of verhuisd naar een verpleeghuis of elders. Vandaar deze oproep. 

Via de KBO-PCOB wordt immers veel voor onze ouderengroep gedaan, 
ook op het politieke vlak. Denk aan
de bevriezing van onze pensioenen
en AOW. Daar bieden we als KBO-
PCOB tegenweer aan. Ook welzijn,
zorg en veiligheid  zijn knellende punten die wij landelijk met de KBO 
en PCOB aanpakken. Verder kunnen wij u bijstaan met  het invullen van
uw belastingen. En bedenk: als u ergens een probleem hebt: wij heb-
ben ouderenadviseurs in ons team. Dat zijn vertrouwenspersonen, die 
u kunnen helpen. En dan hebben we nog verschillende activiteiten: 
bingo, gezellige middagen in de Antonius zaal, dagtochten, weekvakan-
ties, lezingen, etc. Ook als ú een idee heeft, kunnen we dit uitwerken.

Kortom vele mogelijkheden en wij willen U hierbij betrekken, want we 
zijn toch met z’n allen één KBO. Ik hoor van U.

Peter Geurts

*********************************************************
Kijkt u weleens op onze website? Daar vindt u alle informatie over KBO

Gouda: https://www.kbozuidholland.nl/afdelingen/gouda/
*********************************************************
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KBO DAGTOCHT ROTTERDAM WOENSDAG 11 MEI 
De start is om 9.45 uur vanuit Gouda. We bezoe-
ken de Euromast en lunchen in het drijvende res-
taurant De Zwarte Zwaan. Daarna is er een rond-
rit met een Rotterdamse gids. 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 onder 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

…………………………………… ……………………………………
***************************************************************
KBO VIJFDAAGSE (26-30/8) ALL INCLUSIVE REIS HARZ DUITSLAND    
Het nieuwe Enjoyhotel Harz ligt midden in de Harz.
Dag 1: Vertrek naar Harz en Bad Oeynhausen. 
Dag 2: Tour Harz regio; bezoek aan de Samson mijn
Dag 3 - Gustav-Adolf Staafkerk, Goslar en rondrit
toeristentreintje 
Dag 4 - Wernigerode, miniatuurpark en rit met stoomtrein
Dag 5: Kassel en terugreis
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Reissom all inclusive € 514,00 p.p. bij een tweepersoonskamer. Toeslag 
1 persoonskamer € 125,00. 
*de uitgebreide reisfolder kunt u bij Peter of Ton opvragen
**leden van de PCOB zijn ook welkom om deel te nemen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 on-
der vermelding KBO Harz Duitsland. Verzend dit formulier vóór 1 augustus naar Pe-
ter Geurts, Van Baerlestraat 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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DINSDAG 17 MEI GROOT FEEST BIJ DE KBO 

‘Het muzikaal theater aan huis’ uit Gouda zal ons op deze middag vanaf
14.00 uur vermaken met haar programma: 

GOUDA 750 VOOR ‘DE JEUGD VAN TOEN’

        
De uitvoering vindt plaats in de Antoniuszaal van de RK kerk aan het 
Aalberseplein nr. 2 te Gouda. Het gezelschap treedt belangeloos voor 
ons op namens de Stichting Fonds Gouda 750 vanwege het feit dat 
onze stad 750 jaar geleden stadsrechten kreeg van Graaf Floris V. Zorg 
dat u op tijd aanwezig bent, want vol = vol.

Let op: De Antoniuszaal is om 13.30 uur open!
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   GELUK
Geluk is geen kathedraal,
misschien een klein kapelletje.
Geen kermis luid en kolossaal,
misschien een carrouselletje.

Geluk is geen zomer van smetteloos blauw,
maar nu en dan een zonnetje.
Geluk dat is geen zeppelin,
maar hooguit een ballonnetje.

Toon Hermans
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 3 JUNI 2022
Geachte leden van de KBO afd. Gouda e.o.                
Wij heten u hierbij van harte welkom op de ALV van de KBO afd. Gouda
e.o., welke op vrijdag 3 juni wordt gehouden in de Antoniuszaal Aalber-
seplein, Gouda. De vergadering
start om 13.30 uur. Er is geen dienst
van woord en gebed. 

Agenda  
1     Opening door de voorzitter Peter Geurts
2     Mededelingen
3     Jaarverslag over 2021 van de secretaris (KV)
4     Financieel jaaroverzicht 2021 door de penningmeester (SK) 
5     Verslag van de kascommissie over 2021 door Sipke Draisma.       
6     Er wordt een nieuwe reserve gezocht. Wie stelt zich beschikbaar?
7     Vooruitblik 2023 (wat willen wij voor soort activiteiten. Tevens     

zoeken wij vrijwilligers voor onze bodes, de bingo e.d.).
9     Rondvraag 
10   Sluiting
 
Na afloop is er een korte pauze en rond de klok van 14.45 uur zal ie-
mand van Weerclub Gouda ons het een en ander vertellen over meteo-
rologie.                                

Wij, het bestuur, zien uw aanwezigheid met belangstelling tegemoet.  

Uw secretaris,  Koos van Velzen
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PRESENTATIE ALV: ALLES WAT U ALTIJD AL 
OVER HET WEER WILDE WETEN

In Nederland hebben we 17 miljoen weerdeskundigen, maar er zijn 
maar weinig mensen die er echt verstand van hebben. Nu treft het dat 
er in Gouda een Weerclub is en de leden daarvan weten waar ze over 
praten, als ze het over het weer hebben. Weerclub Gouda is uniek in 
Nederland en bestaat sinds 1991. 

Onno Hungerink van Weerclub Gouda zal na afloop van de ALV u het 
een en ander vertellen over het weer. Hij zal u mooie weerfoto’s kun-
nen laten zien en uw vragen beantwoorden. 

Als u nu al meer wilt weten, kunt u alvast een kijkje nemen op de web-
sites: https://www.weerclubgouda.nl/ of www.meteogouda.nl.

Dus: vrijdag 3 juni ca. 14.45 – 16.00 uur in de Antoniuszaal.
**********************************************************
In de Schakel deze keer geen puzzel. De oplossing van de puzzel van de 
maart editie luidde: ‘De natuur loopt uit, maar is nooit te laat!’. Er wa-
ren 16 inzenders. De prijswinnaars zijn:

 mevr. Gerda de Kooter 
 mevr. Cisca van Vliet 

 mevr. Nelly Duijnstee-Hoogendijk 

10



KBO VRIJWILLIGE OUDEREN ADVISEUR (VOA)
Mijn  naam is Frans Rancuret. Als ouderen adviseur werk ik op vrijwilli-
ge basis en ben ik onafhankelijk. Als vrijwillige ouderen adviseur (VOA) 
wil ik graag mensen ondersteunen die een
(hulp)vraag hebben. Ik kan u een over-
zicht bieden van de mogelijkheden die er
zijn en samen met u bekijken op welke
wijze we uw vraag kunnen oplossen. Maar
u houdt daarbij zelf de regie in handen.

Waarmee kan de VOA u helpen ?  U kunt daarbij denken aan de volgen-
de aandachtsgebieden, waar VOA’s vaak mee te maken hebben:

 lichamelijke en geestelijke gezondheidsklachten: Ik ben geen 
medicus, dus ik zal me niet met de behandeling van klachten 
bemoeien. Maar ik kan wel samen met u kijken, hoe u het beste
kunt omgaan met uw beperkingen.

 materiële, financiële en huisvestingsproblemen: Wellicht heeft
u vragen over het verkrijgen van ondersteuning via de gemeen-
te. Iemand van de gemeente komt dan bij u langs (z.g. keuken-
tafelgesprek). Als VOA kan ik u daarbij ondersteunen. Er kunnen
vragen zijn over inkomstenbronnen, maar ook over een (levens)
testament. En ook vragen over de huisvesting zoals: past uw 
huisvesting op dit moment wel bij uw situatie. 

 contacten en eenzaamheid: Als we ouder worden, kan het zijn 
dat we onze naasten of vrienden verliezen. Dat kan leiden tot 
gevoelens van eenzaamheid. Als VOA kan ik samen met u be-
spreken, hoe en waar u contacten kunt leggen.  
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 bezigheden: Als oudere zit u in een andere levensfase en soms 
kan het moeilijk zijn om uw vrije tijd ‘zinvol’ te besteden. Als 
VOA kan ik met u nagaan welke bezigheden u aanspreken en bij
u passen. 

 zingeving: Soms zijn er vragen die te maken hebben met de 
‘zingeving’ van het leven. Als VOA kan ik u daarin bijstaan en zo 
nodig in contact brengen met andere deskundigen.

 andere problemen: Hierboven staan een aantal aandachtsge-
bieden genoemd, maar wellicht
zijn er nog andere zaken waar u
vragen over heeft.

Tenslotte zal ik u hierbij een voorbeeld
geven. Op verzoek van een KBO-er be-
zocht ik een mevrouw in een ‘verzor-
gingshuis’. Zij was verhuisd en ging van
zelfstandig wonen naar dit ‘tehuis’. Toen ik haar voor de eerste keer 
sprak, was ze behoorlijk over haar toeren. Een verhuizing kan dan ook 
een behoorlijke impact hebben. Ze was haar dagelijkse contacten kwijt,
evenals haar loopje naar de supermarkt en ook haar kinderen kwamen 
minder langs. Bovendien was er in de periode van haar verhuizing een 
aantal mensen om haar heen weggevallen. Dit alles te samen gaf haar 
een gevoel van eenzaamheid en somberheid. Samen hebben we geke-
ken wat haar zou kunnen helpen zich minder eenzaam te voelen. Zo is 
het gelukt om iemand te vinden die eenmaal per week met haar ging 
wandelen. Ook heeft ze zelf in het ‘tehuis’ zelf contacten kunnen leg-
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gen met andere bewoners. Na een paar gesprekken ging het een stuk 
beter met mevrouw en heb ik me teruggetrokken. 

Heeft u zelf vragen of weet u iemand die met bepaalde vragen zit neem
dan contact met mij op via:

 telefoon: 06-19930015

 e-mail: fransrancuret@gmail.com of
 via KBO afdeling Gouda

SPELLINGQUIZ MAART 2022
Hoe spelt u de volgende woorden? (antwoorden op blz. 21)
1) De hongerige jongen at een ……..… 
cakje
cake-je
cakeje
cake’je

2) De ambulance ………... over de vluchtstrook. 
racede
racete
racedte

3) Ik heb jarenlang …………….. met een collega. 
cargepooled
gecarpoold
gecarpooled
cargepoold

Joke Lammers
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ONLINE VEILIGHEID
Helpdeskfraude
Bij de helpdeskfraude gaat het er meestal om dat u zomaar wordt ge-
beld door iemand die zich voordoet als medewerker van een helpdesk. 
Deze oplichter vertelt u dat er problemen zijn op uw computer en 
dringt erop aan snel maatregelen te nemen om het te verhelpen en 
grote(re) problemen te voorkomen. De oplichter wil u natuurlijk hel-
pen, alleen moet daar wel voor worden betaald.

Een ander voorbeeld is een pop-up in het 
scherm met de waarschuwing dat uw compu-
ter is geïnfecteerd met een virus en een tele-
foonnummer, waarnaar u moet bellen. De op-
lichter vraagt of u hem toegang wil geven tot 
uw computer om het probleem ‘op te lossen’. 
Vervolgens wordt dan een ongewenst pro-
gramma geïnstalleerd, waardoor hij mee kan 

kijken met uw computer. Nadat het zogenaamde probleem is opgelost, 
wordt om geld gevraagd. Daarvoor moet u inloggen bij uw bank. De 
oplichter kijkt mee en past ongezien het te betalen bedrag aan naar 
een veel hoger bedrag.

Wat kunt u zelf doen?

 Wordt u zomaar gebeld door een medewerker van een help-
desk? Hang op! Bedrijven als Microsoft zullen u nooit bellen en 
zullen ook nooit naar uw beveiligingsinstellingen en/of wacht-
woorden vragen.
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 Als er een pop-upvenster of foutbericht wordt weergegeven 
met een telefoonnummer, bel dat nummer dan niet.

 Houd uw computer up-to-date.
 Installeer een goede virusscanner.

Updates
U kent het vast wel. Bent u net lekker bezig op uw computer, krijgt u 
een melding om een nieuwe update uit te voeren. Misschien denkt u 
dan: ‘Dat komt later wel’. Maar met een update installeert u de laatste 
beveiliging van een apparaat. Criminelen zijn steeds op zoek naar ma-
nieren om op uw computer of telefoon binnen te dringen. Door regel-
matig updates uit te voeren, blijft uw computer of telefoon zo goed 
mogelijk beveiligd.

Wat kunt u zelf doen?

 Blijf hackers en computercrimi-
nelen voor. Doe regelmatig zelf
uw updates op telefoon en
computer.

 Updaten kan handmatig of au-
tomatisch. Stel het in op auto-
matisch, dan heeft u er geen
omkijken meer naar. 

Virusscanner
Een computervirus kan gemakkelijk uw computer binnendringen. Wan-
neer een virus binnen is, kunnen criminelen als het ware uw computer 
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gijzelen en informatie uit uw computer halen, zoals bepaalde gegevens.
Ook kunnen ze meekijken met wat u typt, dus ook uw wachtwoorden 
of bankgegevens. Neem daarom geen enkel risico en installeer een vi-
russcanner.

Wat kunt u zelf doen?
Installeer een goede virusscanner. Vaak zijn deze gratis te downloaden.

Meer informatie? Kijk op: maakhetzeniettemakkelijk.nl.

**********************************************************
Een ouder echtpaar vierde hun 40 jarig huwelijksfeest. Ze hadden nooit 
kinderen gekregen. De man vroeg aan zijn vrouw
wat ze als cadeau wenste. Ze wilde een schilderij
van hun samen laten maken. Hij zag dat niet zo zit-
ten, maar goed, als dat nou haar wens was, vooruit
dan maar. Dus naar een kunstschilder toe en ze
moesten een aantal keren komen poseren. Het
hoofd van de man was klaar. De vrouw nog niet, dus zij ging nog een 
keer alleen. De schilder vroeg haar of ze er tevreden mee was. Nou, ze 
had nog wel een wens. ‘Wat wilt U dan?, vroeg de schilder. ‘Kunt U mij 
afbeelden met een prachtig gouden collier met bijpassende armband 
en oorbellen’, vroeg ze. ‘Uiteraard kan dat’, zei de schilder. Toen het 
schilderij klaar was, ging het echtpaar het samen ophalen. De man be-
keek het kunstwerk, was tevreden over het resultaat, maar vroeg aan 
zijn vrouw: ‘Zo'n ketting heb jij toch helemaal niet?’ ‘Nee’, zei z'n vrouw.
‘Moet je je eens indenken, hoe ze dáár naar zullen gaan zoeken!’. 
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IETS ACHTER DE HAND HEBBEN……OF TOCH NIET?
Het boodschappen doen wordt ons steeds gemakkelijker gemaakt. In 
de supermarkt kunnen we veel producten vers kopen, maar ook houd-
bare levensmiddelen die u zo thuis in de vriezer kunt bewaren. Wat 
een uitvinding: de koelkast en …… vriezer! In de jaren ’20 van de vorige
eeuw werd de diepvries uitgevonden door de Amerikaan Clarence Bird-
seye. Bij een temperatuur van – 18ºC vallen alle chemische en biologi-
sche processen stil en kunnen we verse producten geruime tijd houd-
baar maken. Vanaf 1970 is er in elke keuken wel standaard een koel – 

en vrieskast.  De invries methode was eerst
met CFK (fluor koolstof), tegenwoordig met het
milieuvriendelijke isobutaan.

Nog meer gemak voor ons: de kant en klaar maaltijden laten bezorgen. 
Verantwoord, vers en gezond! De snelle maaltijd wordt gekoeld aan 
huis bezorgd. U kent waarschijnlijk wel ‘Hello Fresh’ of ‘Uitgekookt’. 
Hoe was dat in de tijd van onze ouders? Men had vaak een eigen moes-
tuin en boomgaard. De oogst werd ingemaakt, bijv. in weckpotten of in 
een Keulse pot in het zout. Bij het wecken worden micro-organismen 
door verhitting gedood. Dit gebeurde in dikwandige glazen potten met 
glazen deksel erop, er tussenin een rubber ring (de weckring) en bo-
venop een metalen beugel. De potten werden in een ketel met heet 
water geplaatst. De inhoud werd gesteriliseerd door verhitting en zo 
luchtdicht afgesloten. Het was de trots van de huisvrouw: spercie- en 
snijbonen, bietjes, peertjes, pruimen en nog meer oogst vonden een 
plaats op de kelderplank.
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Het Streekmuseum in Reeuwijk-Brug 
is vanaf 2 april weer open. De oude 
tijd herleeft daar: een stukje nostalgie
met de inmaak op de plank. Ook voor
mij een herinnering, want mijn moe-
der  was net zo trots op haar oogst in 

de weckpotten. Ook toen had zij iets….. achter de hand!
                                                                                       Toos Draisma.

UITSTAPJE NAAR AMBACHTELIJK GOUDS
Gouda kent in zijn rijke historie een zestal ambachten. Via demonstra-
ties en proeverij kunnen we kennismaken met deze ambachten. Daarna
kunnen we op dezelfde locatie genieten van een High Tea. Met een 
groep van minimaal 30 personen kunnen we een bezoek brengen aan 
Ambachtelijk Gouda op 14 juli 2022. We worden om 14.00 uur ver-
wacht op Stavorenweg 5, 2803 PT Gouda. U kunt op eigen gelegenheid 
daarheen. U wordt ontvangen door Ton de Witte en Peter Geurts. De 
kosten bedragen € 28,70 p.p. Dit bedrag moet u vóór 10 juli hebben 
overgemaakt met vermelding ‘Ambachtelijk Gouda’. U kunt zich aan-
melden bij Peter Geurts door onderstaand formulier in te vullen en te 
zenden naar p.geurts@xs4all.nl of per post (P. Geurts, Van Baerlestraat 
51, 2802 GM Gouda).
----------------------------------------------------------------------------------------------
Naam.........................................
Adres ........................................ Postcode/Plaats ...................................
Telefoon ................................... Email adres ………………………………………..
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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 veertiende aflevering.

GUSTAV MAHLER
Gustav kwam uit een gezin van 14 kinderen, waarvan er 8 in hun kin-

derjaren overleden. Hij werd geboren in Kalistê 
(Tsjechië) op 7 juni 1860. Zijn vader en moeder 
waren van Joodse afkomst en hadden door hun 
werk weinig tijd voor de kinderen. Gustav was 

veel bij zijn opa en oma en speelde daar al op vierjarige leeftijd piano. 
Een jaar later kreeg hij reeds zijn eerste pianolessen. 

Zijn eerste publieke optreden (tien jaar oud) was in 1870 in het theater 
van Iglau. In 1875 werd hij toegelaten aan Conservatorium van Wenen, 
waar hij piano en compositie ging studeren. Zijn eerste prijs won hij 
een jaar later met eerste deel van het ‘Pianokwarte in
a Klein’. Weer een jaar later vertrok hij naar de univer-
siteit van Wenen, waar hij les kreeg in ‘harmonie’ van
Anton Bruckner.

In 1880 begon hij te werken aan zijn eerste grote stuk
(de cantate ‘Das Klagende lied’), maar ook betrad hij
voor eerst de bok en werd hij dirigent van operettes. Gustav hield zich 
vooral bezig met het componeren van liederen en symfonieën. Het 
werden er uiteindelijk negen en half. De eerste componeerde hij in 
1888 en de derde in 1902. Zijn tiende voltooide hij niet meer omdat hij 
voor die tijd overleed. Naast het musiceren waren wandelen, fietsen en
zwemmen zijn andere hobby's. In 1891 werd hij Kapellmeister van het 
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Stadstheater van Hamburg. Wegens antisemitisme in Duitsland bekeer-
de Gustav zich in 1897 tot het katholicisme. 

In oktober 1901 leerde hij Alma Schindler kennen.
Zij was 22 jaar en toen al een getalenteerd compo-
niste. Zij trouwden 4 maanden later. Gustav ging er
vanuit dat zij haar ambities zou opgeven om hem te
ondersteunen in zijn werk. Zij echter wilde ook ver-
der met musiceren. Er was wat Gustav betreft maar
plaats voor èèn componist en dat was hij en niemand anders. Alma 
raakte verbitterd en begon een affaire met de architect Walter Cropius.
Ondanks alle strubbelingen kregen ze 2 kinderen. Maar na de constate-
ring van zijn ongeneeslijke hartkwalen in 1907 volgden dan toch heftige
echtelijke ruzies. Hij vertrok naar New York en werd daar chef dirigent 

van het Metropolitan orkest.

In 1910 ging Gustav naar Leiden voor een be-
zoek aan Sigmond Freud, die in Noordwijk op 
vakantie was. Deze constateerde bij Gustav 
een sterke moederbinding. Om zijn huwelijk 

nog enigszins te redden probeerde hij zijn vrouw te helpen met het pu-
bliceren van haar composities. De verhoudingen waren echter zo ver-
stoord dat Alma wilde scheiden. Gustav overleed voor de de scheiding 
uitgesproken werd. Hij stierf op 18 mei 1911 te Wenen. Vier dagen la-
ter werd hij begraven op het kerkhof van Grinzing naast zijn dochter 
Anna Maria.

Henk van Klaveren
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PCOB LEDENMIDDAG 10 MEI: WILDE GANZEN
Op  dinsdag 10 mei  is er bij  de PCOB een presentatie over de Wilde

Ganzen. Deze organisatie zet zich al zestig jaar
in voor een wereld zonder armoede.  En dat
doet ze niet alleen. Overal ter wereld zorgen
mensen voor verandering door de handen uit

de mouwen te steken. Met kleine, slimme projecten zorgen onderne-
mers in hun eigen buurten voor verandering en vooruitgang. Deze initi-
atieven worden opgezet door lokale aanpakkers samen met Nederland-
se stichtingen. Wilde Ganzen ondersteunt deze samenwerkingen met
kennis, een sterk netwerk en geld. Zo helpen ze aanpakkers die aan de
slag gaan om hun buurt vooruit te helpen met de aanleg van sociale
voorzieningen. Van schoon drinkwater tot inclusief onderwijs. En van
medische zorg tot financiële onafhankelijkheid.

De bijeenkomst start om 14:30 uur in Zorgcentrum Gouwestein, van 
Bergen IJzendoornpark 7. KBO-leden zijn ook van harte welkom.
********************************************************
Oplossing van de spellingquiz:
1) cakeje: Het verkleinwoord ‘cakeje’ wordt zonder
apostrof of koppelteken geschreven, omdat de uit-
spraak van het woord niet verandert.
2) racete: Uit het Engels geleende werkwoorden worden vervoegd vol-
gens de Nederlandse regels. ‘Racen’ is vernederlandst en volgt daarom 
de regel van ’t kofschip.
3) gecarpoold: Het woord ‘gecarpoold’ is voltooid deelwoord van ‘car-
poolen’. Hoewel het oorspronkelijk een Engels woord is, geldt in het 
Nederlands de regel van ’t kofschip: ge + carpool + d.
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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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Zoekt u een origineel verjaardagscadeau? Geef de
jarige een KBO-lidmaatschap cadeau!
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RECEPT: PINDASOEP
Ingrediënten
1 flinke soepkip
300 gram rookspek
100 gram gemalen kokos
1 bosje selderij
1 prei
1 ui
1 pot pindakaas
peper/ zout/ sambal

Bereiding
Zet de kip/ prei/ selderij en rookspek op in ruim water. Kook alles 
zachtjes gaar in twee uur. Pluk, als de kip gaar is, het vlees van de bot-
ten en snijdt dit in kleine stukjes. Zeef de bouillon en breng dit weer 
aan de kook. Roer de pindakaas door de bouillon. Snijdt de ui klein, 
fruit dit even aan en voeg dit toe aan de soep samen met de kokos. 
Roer de stukjes kip er door en breng dit op smaak met sambal, peper 
en zout.

Eet smakelijk!
Wil Vroling

**********************************************************
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 BINGO
De bingo vindt plaats in de Antoniuszaal, Aalberse-
plein 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 

10 mei 14.30 uur PCOB: Wilde Ganzen Gouwestein
11 mei Dagtocht Rotterdam
17 mei 14.00 uur Gouda 750 Antoniuszaal
3 juni 13.30 uur

14.45 uur
ALV KBO/
Weerclub   Gouda

Antoniuszaal

14 juli 14.00 uur Ambachtelijk Gouda
26-30 augustus Weekreis Harz
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Mei 13 27
Juni 10 24
Juli 8 22
Augustus 5 19
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