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SCHAKEL, jaargang 33 nr. 135, oktober 2022
‘Schakel’ is het contactorgaan van de KBO, de Katholieke Bond van Ouderen,

afdeling Gouda en omstreken en verschijnt vijf keer per jaar 
(maart, mei, juli, oktober en december).
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KBO VERENIGINGSJAAR 2021*
Het virus Covid 19 heeft ook het afgelopen jaar onze activiteiten parten
gespeeld. Het enige dat normaal doorgaat, zijn de verenigingsbladen. 
Zowel ons eigen blad Schakel als het magazine worden op tijd bij u be-
zorgd. Hulde aan onze vrijwilligers die er maandelijks lopend of met de 
fiets op uit trekken om het blad op tijd in uw brievenbus te deponeren.
Om ons blad Schakel vol te krijgen wordt onze redacteur ondersteund 
door leden die iets schrijven over het voorjaar, internetten, koken van 
lekkernijen en de bekende spuit die afgelopen periode bij praktisch ie-
dereen in zijn arm is gezet. 

Op 9 mei verliezen we in Willem Baardman een kundig penningmees-
ter na 20 jaar lidmaatschap. Een klap 
voor de familie, maar ook voor ons als 
KBO. Zie hiervoor het ‘in memoriam’ in 
de Schakel van mei. De Senior String-

band moet voor de x-te keer afgezegd worden. Weer geen gezellige 
middag voor de leden. Wel krijgt ieder lid in deze Coronatijd een leuk 
presentje (totaal 525 stuks) in de vorm van een kladblok en waarde-
bon, samengesteld en ingepakt door Ineke en Koos van Velzen. De be-
zorging werd door onze bezorgers gelijktijdig met het magazine uitge-
voerd. Daarvoor nogmaals dank aan allen. 

In augustus vond dan eindelijk de weekreis naar de Belgische Ardennen
plaats: 22 deelnemers hebben een gezellige vijfdaagse trip met veel 
plezier gemaakt. Op 19 augustus overleed de echtgenoot van onze 

* uitgesproken tijdens de Algemene Ledenvergadering op 3 juni 
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secretaris. Er was een summier hoekje in de Schakel aan gewijd, maar 
Ineke heeft veel voor de KBO betekend, bijvoorbeeld tijdens de 10-jari-
ge periode dat de weekreis door Koos werd georganiseerd of als ver-
koopster van consumptiebonnen bij festiviteiten en hulp bij de bingo. 
In september kon er nog een gezellige fietstocht worden georganiseerd
via de Reeuwijkse plassen naar Oudewater met als slot een drankje bij 
Grand Café Centraal op de markt. 

Eindelijk zijn we aangeland in oktober en kun-
nen we weer meerdere activiteiten gaan ont-
plooien. De eerste bingo start en op 8 okto-
ber hebben we de ALV, die na afloop wordt
opgeluisterd door Maurits Tompot met zijn
Goudse glazen en Route 777. In de Schakel
van december is redacteur Simon daar uitge-
breid op teruggekomen. De vrijwilligersmiddag werd opgeluisterd door 
Jos Thomasse die op humoristische wijze uitdrukkingen en spreek-
woorden aan elkaar reeg. Een geslaagde middag voor 30 aanwezigen. 
Het Kerstfeest kon door alle Covid 19 perikelen in 2021 geen doorgang 
vinden. Wiener Melange komt nu op 10 december van dit jaar alsnog 
voor ons optreden. 

                Secretaris Koos van Velzen

**********************************************************
‘We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed 

omdat we bemind worden.’
Desmond Tutu (1931-2021) Zuid-Afrikaanse aartsbisschop

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

6



                                      ISOLEREN
Het woord klinkt u vast heel bekend in de oren. Bijna dagelijks wordt er
over geschreven in de kranten. Isoleer uw vloer en muren. Schaf dub-
bel glas aan en plaats zonnepanelen op uw dak om energie te bespa-
ren. Isoleren betekent letterlijk: het bedekken zodat er geen warmte, 
kou, geluid of ander onaangename factoren ons raken. We moeten be-
wuster en zuiniger met energie omgaan, want onze aarde kan al ons 
gebruik en onze wensen niet meer leveren!

Een andere betekenis van isoleren is: afsluiten van alle toegangen. Dit 
kan betrekking hebben op mensen die niet meer in de maatschappij 
kunnen functioneren, bijvoorbeeld door een medische aandoening. 
Maar laten we ook eens stil staan bij eenzaamheid. In onze samenle-
ving ervaren zowel jonge als oudere mensen dit. 

Een voorbeeld: Een aantal kleinkinderen gaat op
bezoek bij oma. ’O, leuk dat jullie komen’, zegt 
oma. Ze trakteert op een drankje, koekjes en 
chips en wil graag in gesprek met de jeugd over 

school, hobby, vakantie. Maar wat gebeurt er? Ze pakken hun mobiel-
tje, tikken en scrollen en zien oma niet echt zitten. Na ongeveer een 
half uur staan ze op om te vertrekken. Waarop oma zegt: ‘Nou bedankt 
voor jullie bezoekje’. ‘Doei oma, tot ziens’.

Misschien een beetje extreem, enigszins komisch voorbeeld, maar la-
ten wij onze ogen niet sluiten. Het omzien naar elkaar is in deze onrus-
tige wereld van belang. 
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Laten we omzien naar elkaar
Een vriendelijk woord, een lief gebaar.
Loop een eindje met me mee,
Of kom een keertje op de thee.
Wees voor elkaar wat zonneschijn,
Dat is voor ieder mens  heel fijn.

Toos Draisma

SPELLINGQUIZ OKTOBER 2022
Hoe spelt u de volgende woorden? (antwoorden op blz. 10)
1) Een ruit is een … met alle vier zijden van dezelfde lengte.

-paralelogram
-parallelogram
-paralellogram
-parallellogram

2) Een … wordt door de rechter uitgesproken.
-faillisement
-faillissement
-fallisement
-fallissement

3) … begint weer populair te worden.
-batiken
-bahtiken
-batikken
-bahtikken

Joke Lammers
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POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)
is een keurmerk voor woningen die vol-
doen aan de eisen op het gebied van in-
braakpreventie en sociale veiligheid. Een
inbreker heeft langer de tijd nodig om bin-
nen te komen in een woning, die is bevei-
ligd volgens de eisen van het Politiekeur-
merk. 

Inbreken in een slecht beveiligde woning
kost vaak maar 30 seconden. Een inbreker bedenkt zich wel twee keer 
voor hij een woning met het Politiekeurmerk probeert te betreden. De 
PKVW-maatregelen zijn van groot belang voor de veiligheid en de vei-
ligheidsbeleving. Beveiligingsmaatregelen, zoals gecertificeerd hang-
en-sluitwerk, goede verlichting en overzicht in de straat verkleinen de 
kans dat een inbreker toeslaat in uw woning.

Wilt u persoonlijk advies 
voor uw woning? Neem 
dan contact op met een 
Politiekeurmerk-beveili-
gingsadviseur. Kijk op poli-
tiekeurmerk.nl voor een 
adviseur bij u in de buurt.

Meer informatie: kijk op maakhetzeniettemakkelijk.nl. 
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NIEUWSBRIEVEN KBO-PCOB 
KBO-PCOB verstuurt twee soorten digitale nieuwsbrieven: 
a) KBO PCOB.nu. Deze nieuwsbrief is bestemd voor leden en niet-
leden. Hiermee wordt u op de hoogte gehouden van
de belangenbehartiging voor senioren, landelijke en
lokale acties op onze speerpunten en de visie op
thema’s die ouderen raken. Ook wordt u verwezen naar artikelen uit 
het online magazine of uitkomsten van onderzoeken. KBO-PCOB.nu 
verschijnt in de regel tweewekelijks.
b) KBO PCOB verenigingsnieuws. Dit is de digitale nieuwsbrief waar-
mee u als lid van KBO en PCOB op de hoogte blijft van
alles wat er speelt binnen de vereniging. In KBO-PCOB
Verenigingsnieuws leest u over activiteiten en trainin-
gen, krijgt u handvatten om zelf praktisch aan de slag te
gaan en vindt u aantrekkelijke ledenvoordelen. KBO-PCOB Verenigings-
nieuws verschijnt tien maal per kalenderjaar.

U kunt zich voor de nieuwsbrieven aanmelden via de site 
https://www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven/
*********************************************************
Oplossing van de spellingquiz:
1) een parallellogram is een vierhoek die uit twee pa-
ren van evenwijdige zijden bestaat.
2) faillissement: (juridisch) een in de wet geregelde
procedure voor een persoon of onderneming die niet (meer) in staat is 
aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.
3) batikken is een manier om een geweven stof met verf van een deco-
ratie te voorzien.
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FIETSEN AUGUSTUS – SEPTEMBER
*naar de Groene Kathedraal(Hazerswoude)

*naar Schoonhoven
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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

12

Zoekt u een origineel verjaardagscadeau? Geef de
jarige een KBO-lidmaatschap cadeau!

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


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 zestiende aflevering.

JOSEF ANTON BRUCKNER
Anton Bruckner was vernoemd naar zijn vader Anton Bruckner sr.  Zijn 

vader, schoolmeester en organist, en zijn moeder, 
Therese Helm, hadden 11 kinderen. Anton jr. was de 
oudste en werd geboren op 4 september 1824 te 
Ansfelden, Oostenrijk. Al op vierjarige leeftijd kon hij 
aardig vioolspelen. Op zijn tiende verving hij zijn va-
der op het kerkorgel.

Op elfjarige leeftijd ging de jonge Bruckner viool, orgel en compositie 
studeren bij zijn peetvader Johann Anton Weiss in Horsching. Hij had 
het daar naar zijn zin, maar keerde in 1836 wegens de ziekte van zijn 
vader terug naar Ansfelden. Na de dood van zijn vader in 1837 ging An-
ton samen met zijn moeder naar het St. Florian-klooster, een schoolin-
ternaat, waar hij werd toegelaten als koorzanger. Het was de bedoeling
om zijn vader op te volgen als leraar. Na zijn studie werd hij – na een 
tussenpoos van enkele jaren – in 1845 tot volwaardig leraar in Sankt 
Florian benoemd. 

In 1848 werd hij aangesteld als organist van
het monumentale Chrismann-orgel. Dit orgel
zou later naar hem vernoemd worden. Hier-
door kwam zijn interesse voor muziek weer
naar boven. Hij ging studeren bij Leopold von Zenneti en produceerde 
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jaren lang een enorm oeuvre. Eind 1866 na het voltooien van zijn eer-
ste symfonie belandde Bruckner in een sanatorium vanwege dwang-
neurose, zwaarmoedigheid en depressie en verbleef er enkele maan-
den. 

In 1868 volgde hij zijn oude leermeester Simon Sechter op als docent 
harmonie en contrapunt (een kunst van het 
combineren van verschillende melodische lij-
nen). In 1875 kreeg hij een aanstelling aan de 
Weense universiteit. Daar hij een groot bewon-
deraar van Richard Wagner was, zorgde de be-
faamde criticus Eduard Hanslick er voor dat 
Bruckners muziek vijf jaar verbannen bleef uit 

de Weense concertzalen. Pas in 1884 kreeg hij eindelijk als componist 
succes met zijn zevende symfonie. In 1886 kreeg hij van de Oostenrijk-
se keizer de Franz Joseph orde. Zijn bekendste werken zijn symfonieën 
nr. 4, 7, 8 en de onvoltooide nr. 9 en hij schreef ook drie missen.

Bruckner was zijn leven lang verliefd op zeer jon-
ge meisjes. Op zijn 70e  viel hij als een blok voor
een jong kamermeisje. Hij vroeg haar te huwelijk,
mits zij katholiek zou worden. Zij en haar ouders
weigerden dit. Hij stierf als vrijgezel op 11 okto-
ber 1896 te Wenen en werd nabij zijn orgel te
Sankt Florian begraven.

Henk van Klaveren
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PCOB LEDENMIDDAGEN
Zorgcentrum Gouwestein, Van Bergen IJzendoornpark 7, aanvang: 
14:30 uur. KBO-leden ook welkom.

11 oktober
Deze middag gaat over medicijngebruik, speciaal 
door ouderen. Dit is een onderwerp, waarmee 
velen van ons ongetwijfeld ervaring hebben. We-
ten we wat we innemen? Waarvoor de medicij-
nen dienen? Of de medicijnen die we gebruiken 
ook bijwerkingen hebben? Wat in dit verband de 

rol en taak van de apotheker is? Wat kost het allemaal? Welke druk legt
dit op de gezondheidszorg? Over deze vragen en nog veel meer kan 
mevrouw Corine Vreugdenhil, apotheker in Gouda, iets vertellen. Als u 
vragen hebt over uw persoonlijke situatie, kan zij u misschien ook ant-
woord geven of u in ieder geval op het spoor zetten naar uw apotheker
of (huis)arts. 

8 november
Op deze middag zal onze plaatsgenoot de heer
Aris Schouten beelden laten zien van oud-Gou-
da. Eigenlijk past dit onderwerp heel goed bij
Gouda 750 jaar……! Gouda is een oude stad met
oude straten, pleinen en gebouwen. We zijn ge-
wend aan hoe deze er nu, anno 2022, uitzien.
Maar op een foto van 1922 ziet de Kleiweg er echt heel anders uit dan 
in 2022…..!
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Herfstdag 
De tuinders werken in de bruine hoven,
De wereld was verlaten van gerucht,
En het oneindig najaar spande erboven
De paarlen sfeer van een gelaten lucht.

Zo was het hier, zo moest het elders wezen:
Herfst, land en mensen in een stilverband,
Waarboven, in berusting uitgerezen,
Een overal gelijke hemel span.

Wat dan te doen, grijs landschap, grijze luchten,
Uit de oudste dromen van de ziel gemaakt,
Wat met dit hart te doen, welks diepste zuchten
Al haast niet meer naar deze dingen haakt?

J.C. Bloem (uit: Mediavita)

6 OKTOBER: DIGITALE CURSUSDAG VOOR SENIOREN
Op (29 september en) 6 oktober 2022 helpen we u met het zetten van 
(de eerste) stappen in de digitale wereld, bijvoorbeeld als het gaat over
veiligheid, het aanmaken van goede wachtwoorden, digitaal contact 
houden met familie en vrienden, overheidszaken en geldzaken regelen,
online spelletjes doen, enz. Verder geven we uitleg over tablets, 
smartphones en computers, zodat u weet wat het beste bij u past. De 
bijeenkomst is gratis en wordt georganiseerd door Stichting Senioren-
platform Gouda, de bibliotheek Gouda en SeniorWeb. 
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Locatie is Ontmoetingscentrum Van Noord, 
Lekkenburg 1, Gouda. Inloop vanaf 9.45 uur, 
start programma om 10.00 uur. Om 12.00 
uur is de bijeenkomst afgelopen. U moet 
zich – i.v.m. het maximum aantal deelne-
mers – vooraf aanmelden bij:

*  Carolien Kanters (0182-602660 / ssgbestuur@gmail.com) of
*  Patricia van Waas (0182- 590101 / p.vanwaas@bibliotheekgouda.nl).

RECEPT: GRIEKSE YOGHURT
Ingrediënten:
125 ml yoghurt 1 citroen
250 gr kwark 4 eetlepels honing
125 ml slagroom 50 gr walnoten

Bereiding:
Klop de slagroom even op. Rasp de citroenschil en
hak de walnoten. Schep de kwark, de geslagen
room, het citroensap, de honing en yoghurt door
elkaar. Doe het op schoteltjes en garneer het met
de gehakte walnoten.

*********************************************************
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, 
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 

11 oktober 14.30 uur PCOB Medicijnen Gouwestein
29 oktober 14.00 uur KBO – Vrijwilligersmiddag Antoniuszaal
9 november 14.30 uur PCOB Oud Gouda Gouwestein
10 december 14.00 uur KBO Kerstmiddag Antoniuszaal

OVERIG
22 september 10.00 – 12.00 uur Digitale cursusdag senioren
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Oktober 14 28
November 11 25
December 9
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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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