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VAN UW VOORZITTER
Het einde van 2022 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 niemand zich 
buitengesloten voelt. En dat is in deze moeilijke tijd heel belangrijk en 
een uitdaging voor iedereen.

De kerst is in het vooruitzicht met de geboorte van het kindje Jezus. 
Dat is een nieuw leven, een nieuw uitzicht voor 2023. We hopen dat er 
in dat jaar betere kansen voor allen zijn en dat we vrij mogen zijn van 
nieuwe zorgen. Dat zal ons motto zijn voor 2023.

Voor komend jaar heeft het bestuur ideeën
voor diverse activiteiten. Ik noem er enkele:
in maart een muziekprogramma,  in mei een
dagtocht naar Den Haag en Delft, mogelijk toch een weekvakantie in 
juni of juli, een najaars- en een kerstfeest. En niet te vergeten de fiets-
tochten van KBO en PCOB, die ook in 2023 weer gezellige tochtjes kun-
nen worden. Ook de bingomiddagen lopen goed en er komen steeds 
weer nieuw gezichten bij. Bravo voor de vrijwilligers die dit allemaal 
mogelijk maken: dank daarvoor.    

In de komende Schakels zult u hier meer over horen. U ziet: het be-
stuur is actief en hoopt op een grote belangstelling bij de activiteiten.
Laten wij hopen op een zorgvrij en gezond nieuw jaar. Namens ons ge-
hele bestuur wensen wij u een zalig kerstfeest en een zalig nieuwjaar.

Peter Geurts, 
voorzitter KBO Gouda
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ER OP UIT IN 2023?
a) Heeft u belangstelling voor een fijn vakantieweekje in de maand juni 
of juli naar het noorden van Nederland? 

b) Heeft u interesse in een dagtocht begin mei naar den Haag met 
rondrit langs de koninklijke plekjes en daarna naar de Royal Porceleyne 
Fles in Delft (kosten rond de € 69,00, incl. lunch, bezoek Delft, diner en 
stadsrondrit)? 
Als voldoende deelnemers zich opgeven, kunnen we deze uitstapjes or-
ganiseren. Maar dat willen we – zonder verplichting – wel vooraf we-
ten! Als u interesse heeft, moet u uiterlijk 1 februari een mail sturen 
naar p.geurts@xs4all.nl  .  
PCOB-leden zijn bij beide activiteiten welkom!

IN MEMORIAM HEIN OVERKAMP
Op 6 oktober 2022 is ons oud-bestuurslid Hein Overkamp overleden. 
Hein heeft jaren als bestuurslid zijn stempel gedrukt op onze vereniging
en altijd gepoogd de KBO naar buiten toe te promo-
ten. Als afgevaardigde van KBO was hij samen met mij
namens KBO vertegenwoordigd in de vroegere OSO
(het overleg van de gezamenlijke ouderenbonden met
de gemeente), tegenwoordig SSG. 

Hein was ook colporteur voor het winnen van nieuwe
adverteerders voor ons blad Schakel. Datzelfde blad heeft hij samen 
met het KBO-magazine jaren rondgebracht in zijn eigen wijk. De laatste
maanden kon dit niet meer door een slopende ziekte, die hem uitein-
delijk in de hospice deed belanden. Hein heeft zelf gekozen voor le-
vensbeëindiging, zodat verder lijden hem bespaard is gebleven. KBO 
dankt hem voor zijn inbreng en dat hij moge rusten in vrede.

Koos van Velzen, secretaris

5

mailto:p.geurts@xs4all.nl


HOE ZORG IK VOOR GOEDE SLAAP?
Met het ouder worden ervaren veel mensen dat het slapen moeilijker 
wordt. In totaal heeft ongeveer een kwart van de 65-plussers proble-
men met slapen. Boven de 75 jaar neemt dit percentage toe tot 28%. 
Vrouwen hebben er meer last van dan mannen: meer dan 1 op de 3 
vrouwen van 75 jaar en ouder ervaart slaapproblemen.

Slaap en chronische ziekten
Slaapproblemen kunnen ontstaan als gevolg van gezondheidsproble-

men, die met veroudering samenhan-
gen. Van de Nederlanders ouder dan 75 
jaar heeft 80% minstens één chronische
ziekte en heeft een kwart zelfs 4 of 
meer chronische aandoeningen. De 
daardoor ervaren stress en ongemak 

hebben vaak een negatief effect op de slaap. Ook kan de medicatie 
daarvoor leiden tot slaapproblemen. Helaas is ook het omgekeerde het
geval: slechte slaap heeft een negatief effect op chronische ziekten. 
Tenslotte zijn er specifieke slaapziekten, zoals rusteloze benen en slaap-
apneu, die op hogere leeftijden vaker voorkomen.

Slaap en normale veroudering
Uit onderzoek blijkt ook dat kerngezonde ouderen minder goed slapen 
dan jongvolwassenen. Vanaf 18-jarige leeftijd neemt de gemiddelde 
slaapduur af met ongeveer 11 minuten per 10 jaar. Vanaf 60-jarige 
leeftijd lijkt deze afname te stoppen en blijft de gemiddelde slaapduur 
gelijk. Ook problemen met doorslapen nemen toe tot 60-jarige leeftijd 
en blijven daarna gelijk. Het beeld dat ouderen vaker een middagdutje 
doen, wordt bevestigd in wetenschappelijk onderzoek. Met het ouder 
worden treedt er een aantal veranderingen op in de biologische klok. 
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Zo gaat deze klok bij veel mensen een uur voorlopen. Hierdoor worden 
mensen eerder moe en staan ze ook vroeger op.

Hoeveel moeten we slapen?
Een recente Britse studie onder bijna een half miljoen mensen tussen 
38 en 73 jaar liet zien dat een gemiddelde van 7 uur slaap het beste ef-
fect heeft op de cognitieve prestaties en de mentale gezondheid. Er be-
staat echter veel variatie tussen mensen. Het is daarom belangrijk om 
zelf aan te voelen bij welke hoeveelheid slaap u verfrist wakker wordt.

Aan de slag! 
Er zijn veel slaapadviezen die kun-
nen helpen om de nachtrust te
verbeteren. Bij patiënten met lang-
durende slapeloosheid is zelfhulp
met deze adviezen op langere ter-
mijn effectiever dan behandeling
met slaapmiddelen. Een van de
oorzaken waarom zoveel mensen last van slapeloosheid hebben, is dat 
we 's avonds de lampen aandoen en ons natuurlijke ritme verstoren. 
Het is daarom verstandig om 's avonds niet onder fel licht te gaan zit-
ten, maar de lampen te dempen. Er zijn ook lampen (zoals computer-
schermen) waarbij u de kleur kunt instellen. Als u die lampen minder 
blauw en dus meer geel licht laat verspreiden, slaapt u beter. 

Om beter te slapen is het belangrijk om goed inzicht in uw slaappa-
troon te krijgen. U kunt hiervoor een slaapdagboek bijhouden. Ook 
smart watches (slimme horloges) kunnen slaapgedrag vastleggen aan 
de hand van de bewegingen in uw slaap.

Uit: Mini-cursus Vitaal en gezond ouder worden, Leyden Academy
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KERSTFEEST 10 DECEMBER

Op zaterdag 10 december zal in de Antoniuszaal van de RK Kerk aan het
Aalberseplein voor ons optreden 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 be-
groeten. Voor een drankje kunt u tegen betaling aan de bar terecht. 
Zorg dat u kleingeld bij zich heeft.                                         

Namens het bestuur, 
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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LADY’S DAY
Ja, dames, echt waar: KBO Gouda organiseert een dag voor u persoon-

lijk waar alleen dames worden verwacht, zo 
mogelijk met uw vriendin of buurvrouw ook als
deze geen lid van de KBO of PCOB zijn. U bent 
op maandag 27 februari 2023 van 09.00 tot 
16.00 uur onder de pannen met een hapje en 
een drankje bij modehuis vander Klooster. De 
kosten voor deze dag bedragen het vervoer 
heen en weer naar Boskoop, zijnde € 20,00. In-
schrijven kan tot 15 januari 2023. Aanmelden 

kan door onderstaande strook in te vullen en te deponeren in de brie-
venbus van onze secretaris Koos van Velzen, Rondohof 31, 2807 PE 
Gouda of per mail inekekoos@online.nl  .   Telefonisch is ook mogelijk 
tussen 18.00 en 20.00 uur naar 06-40714205.

Als er voldoende liefhebbers zijn, krijgt u bericht om de benodigde 
kosten te voldoen en informatie over hoe de dag verder verloopt.

Uw secretaris, Koos van Velzen
Aanmeldstrook Lady’s Day                                                                            
**********************************************************
1. Ondergetekende naam: …………………………………………
Adres ……………………………………………
Telefoonnummer:………………………… 
Meldt zich aan voor de Lady’s Day van 27-02-2023.
2. Ondergetekende naam: …………………………………………
Adres ……………………………………………
Telefoonnummer:………………………… 
Meldt zich aan voor de Lady’s Day van 27-02-2023.

Handtekening      
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SUCCESVOL OPTREDEN BOEZEMVROUWTJES
Op zaterdag 24 september gaf het koor ‘de Boezemvrouwtjes’ een op-
treden in de Antoniuszaal. De
leden van dit koor komen
niet alleen uit Gouderak,
maar ook uit de omliggende
plaatsen als Berkenwoude,
Capelle a/d IJssel, Gouda,
enz. Het koor zong ouder-
wetse ‘meezingers’, die tel-
kens ingeleid met uitleg door
één van de koorleden. Het koor bestaat geheel uit dames, maar er was 
één man bij, als bassist in de begeleiding. Deze had een wel heel bij-
zondere eigen gemaakte gitaar.

Het bestuur had gehoopt op een afgeladen zaal, maar tot hun teleur-
stelling bestond het publiek uit in totaal zo’n 40 personen. Dat nam 
niet weg dat enthousiasme in de zaal groot was en de aanwezigen zich 
in het meezingen niet onbetuigd lieten. Eén van de dames werd zelfs 

gevraagd om in het koor plaats te nemen, 
maar dat was toch iets te veel van het goe-
de.

Met luid applaus werd het koor tegen 16.00 
uur bedankt en kon het publiek tevreden 
huiswaarts keren.

Simon Koomen
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Kerstnacht
Kerstnacht - het woord is als een lafenis, 
een koele sneeuw, glanzend onder het zachte
stralen der sterren - op de landen is
het weerloos stil, een ongerept verwachten.

Kerstnacht - het eenzaam zwerven der gedachten
rondom het oud verhaal, het nimmer uit te spreken
verlangen naar het helder zingen in de nacht en
het opgaan van de ster, een lichtend teken.

Kerstnacht - het sneeuwt op uw geschonden aarde,
dun en verstuivend dekt een huivering
van ijle val, een lichte zuivering
het vragen, dat wij ongestild bewaarden.

Ida Gerhardt (1905 – 1997) 
Uit de bundel Kosmos (1940) 

**********************************************************
Bij het KBO-magazine van januari ontvangt u ook de jaarlijkse contri-
butienota. U weet dat we geen gebruik meer maken van acceptgiro-
kaarten. De acceptgiro zal in 2023 ook verdwijnen. U kunt de nota ge-
woon betalen via een overschrijving bij uw bank. Uw overschrijving 

zien we snel – zo mogelijk vóór eind februari – tegemoet.                    
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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 2023 (februari, maart) 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 1 januari 2023. Verde-
re 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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VRIJWILLIGERSMIDDAG 29 OKTOBER 2022
Op zaterdag 29 oktober hadden zo’n 25 vrijwilligers zich in de Antoni-
uszaal verzameld om hun jaarlijkse bijeenkomst te vieren. Secretaris 
Koos had als educatief onderdeel beiaardier Lydia Zwart uitgenodigd. 
Na de koffie en wat lekkers verwelkomde hij Lydia die haar programma 
persoonlijk ging toelichten. Ze vertelde hoe ze tot het beroep van bei-
aardier was gekomen. Het zat in de genen, want haar vader is een gere-
nommeerd bespeler van de beiaard. Lydia zelf had haar vader ‘s och-
tends nog vervangen bij het bespelen van de
beiaard van de Sint Jan.

Bij ons begon Lydia eerst met een gitaar en tij-
dens het bespelen ervan vertelde ze het een
en ander over muziekinstrumenten en vooral
natuurlijk over de beiaard. Tijdens haar optre-
den verzorgden Cisca en Wim de drankjes en
zo kwam niemand iets tekort. Na de gitaar be-
speelde Lydia de zaag. Ze vertelde hoe ze deze
had ontdekt en had geleerd die te bespelen.
Het geluid uit de zaag, waarvan de tanden
niet gezet waren, was geweldig. Na een optre-
den met een kat, die ook kon zingen, kwam oma Trui uit een koffer 
waarna een gezellige conversatie begon tussen Lydia en oma. 

Het is onvoorstelbaar wat de hoogzwangere Lydia ons over muziek 
heeft bijgebracht. Met nogmaals een optreden met de zingende zaag 
besloot ze haar optreden. Jammer voor de thuisblijvers maar degenen 
die er waren, hebben genoten. Na afloop was er nog een drankje en 
mocht ieder de jaarlijkse agenda van de secretaris in ontvangst nemen.

Koos van Velzen, secretaris KBO Gouda     
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GENOEG LEESVOER
Momenteel genoeg herfstbladeren
op mijn pad. Kom ik thuis, dan bla-
der ik in kranten en tijdschriften. Er
is zoveel te lezen, genoeg aanbiedin-
gen voor boeken: romans, thrillers,
wetenschap en vergeet vooral niet de vele kookboe-

ken. Ik ben nog in het bezit van het kookboek van mijn moeder met als 
titel: ‘Het nieuwe kookboek’, samengesteld door A. Koopmans-Gorter 
oud-directrice der Groningsche Kook- en Huishoudschool 1923 en 
G.A.M. de Boer-de Jonge, oud lerares aan die school.

Alle basisrecepten zijn ook nu nog te lezen in moderne kookboeken. Er 
staan genoeg receptenboeken in mijn kast, maar toch ontbreekt er 
één, namelijk ‘Het Haagse Kookboek’. Ik kreeg het ooit van mijn moe-
der. Zij schreef met sierlijke letters mijn naam erin. Maar wat gebeurde 
er? Een aantal jaren geleden kregen wij voor tijdelijk Amerikaanse bu-
ren. Ik gaf haar mijn kookboek te leen, want zij had interesse in de Hol-
landse keuken. Na een driekwart jaar waren zij plotseling verdwenen 
en……. U raadt het al: ook mijn kookboek verdween. Tot op de dag van 
vandaag vind ik dit nog heel jammer.

We naderen de winter, tijd voor de stamppotten! De kant en klaar 
maaltijden worden volop gepromoot. Natuurlijk ook prima, maar zelf 
klaarmaken geeft toch dat eigen smaakje. Een oeroud recept: ‘Hete 
bliksem’ een stamppot van appeltjes en aardappelen met wat jusvet 
erdoor. Gebruik hiervoor 2 soorten appels b.v. goudreinet en elstar. 
Hierbij een mals stukje gebraden varkensvlees of braadworst.

- Kook de aardappels en maak er een smeuïge puree van.
- De aan stukjes gesneden appel even koken (niet tot moes).
- Het gebraden vlees aan stukjes snijden.
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- Vet een ovenschaal in. De puree, appel en het vlees om en om 
in de schaal doen. Wat jus bij de appeltjes en vlees scheppen.

- Beetje paneermeel erop en ± 20 min in de hete oven.

En zoals ons wordt aanbevolen: koken en kopen met de hand op de 
knip, voorkomt voedselverspilling. Of we nu wel of geen strenge winter
zullen krijgen: een winters gerecht zal zeker smaken!

Laten we genieten van de natuur: herfst en straks winter. Ik wandel 
door herfstbladeren tot besluit:

Kleuren geel, bruin, rood oranje
Beukennootjes en kastanje,
Elfenbankje, zacht groen mos
Bont tapijt een open bos.
Bladeren dwarrelen in de wind
De herfst is als mijn vrind.

                                                              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 0182 717 006 (werkdagen 9.00-17.00 uur)
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 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 

10 december 14.00 uur KBO Kerstmiddag Antoniuszaal
27 februari Lady’s Day Boskoop
11 maart 14.00 uur Vlister Zangers Antoniuszaal
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December 9
Januari 13 27
Februari 10 24
Maart 10 24
April 14 28
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*********************************************************

Kijkt u weleens op onze website? Daar vindt u alle informatie over KBO
Gouda: https://www.kbozuidholland.nl/afdelingen/gouda/

*********************************************************
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