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KBO IN ZWAAR WEER
Ongetwijfeld heeft u in de laatste KBO-PCOB Magazines gelezen dat het  niet 
zo soepel gaat met onze vereniging. Zo’n 12 jaar geleden had de KBO een 
300.000 leden. Toen ging het grote KBO Brabant op eigen benen staan. Dat 
was een verlies van 100.000 leden. En nu zijn er weer 100.000 leden minder, 
doordat vier provinciale KBO’s uit de Unie KBO-PCOB zijn gestapt. Onenigheid
over de te volgen koers lag aan dat besluit ten grondslag: moet de organisatie
van boven af worden gestuurd (standpunt KBO-PCOB) of van onder af (de 4 

provinciale bonden)? KBO Zuid-Holland volgt nu 
de koers van KBO-PCOB. 

KBO Gouda zit in het schuitje van KBO Zuid-Holland. Maar we maken ons wel 
ernstig zorgen. Wat betekent het precies als de Unie gaat aansturen? Worden 
dan alle afdelingen gelijkgeschakeld (en niet alleen binnen de KBO maar ook 
met de PCOB)? Gelijkschakeling is ook niet zo simpel, omdat binnen de KBO 
de afdelingen autonoom zijn. En hoe zit het met de financiën? Is het de be-
doeling dat alle KBO- en PCOB-leden dezelfde contributie gaan betalen?

Als dat laatste zou gebeuren, zou dat voor KBO Gouda forse consequenties 
hebben. Onze leden betalen met nu € 23 per jaar waarschijnlijk zo ongeveer 
de laagste contributie. Gelijkschakeling zou betekenen dat de contributie heel
fors omhoog zou moeten. En zelfs als dat niet het geval zou zijn, zal de Unie 
waarschijnlijk meer afdracht willen hebben. Immers, alleen al voor het Maga-
zine betekent een verlies van 100.000 leden meer kosten en minder adver-
tentieopbrengsten. Van de € 23 contributie gaat nu al bijna € 18 naar de Unie.
Dan houd je  € 5 over voor eigen activiteiten en bij een afnemend aantal le-
den van KBO Gouda en toenemende kosten (daarom nu een kleinere Schakel)
leidde dat afgelopen jaren al tot rode cijfers in het financiële jaaroverzicht.

Als bestuur blijven we de ontwikkelingen uiteraard scherp volgen. In elk geval 
kunt u verwachten dat we in de komende Algemene Ledenvergadering hierop
terug zullen komen.

Uw bestuur
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KERSTFEEST BIJ KBO GOUDA
Op zaterdag 10 december trad het gemengd koor Wiener Melange in de An-
toniuszaal van de RK Kerk aan het Aalberse-
plein voor ons op. Onze leden waren bekend
met het koor, omdat het enkele jaren geleden
ook al eens een optreden had verzorgd. Toen
echter ging het om de Weense muziek van eind
18e eeuw, waarbij de dames en heren zich hadden getooid in de kledij van dat
tijdperk. Nu bleek dat Wiener Melange ook de kerstzang onder de knie had.

Het koor zong liederen in allerlei talen. Zo maakte bijvoorbeeld de vertolking 
van de Holy City door een van 
de solisten bij het publiek veel 
indruk. Maar er werd ook in 
het Nederlands gezongen. 
Daarbij voldeed het publiek 
volop aan de wens van het 
koor om uit volle borst mee te 
zingen. Veel van die liederen 

kende men natuurlijk uit het hoofd, maar er waren ook wat minder bekende 
teksten. Om die reden was er aan de aanwezigen een blad met liedteksten 
uitgedeeld. Voeg daarbij dat koorleden zich af en toe onder luid applaus met 
een bijzondere kerstversiering lieten zien (zie foto’s) en het zal duidelijk zijn 
dat het publiek het optreden van Wiener Melange  geslaagd vond.

LADY’S DAY: EEN GROTE FLOP
Wat een leuk uitje leek voor onze dames van de KBO met 
eventuele vriendin of buur is uitgelopen op een fiasco. Op de 
inschrijvingsdatum 15 januari 2023 waren er slechts zes lief-
hebbers, die deze goed verzorgde dag wilden meemaken. Alle 
voorbereidende werkzaamheden zijn dus voor niets geweest. 

Spijtig. Ik hoop een volgend keer op meer interesse.                                               
Uw secretaris, Koos van Velzen
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KBO-PCOB BELASTINGSERVICE
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 aangifte
2022. De Huba komt in maart of april bij u langs en
zorgt ervoor dat u tijdig voor 1 mei 2023 een correc-
te aangifte doet.

Kunt u hulp gebruiken bij het invullen van de Inkomstenbelasting en toesla-
gen over 2022? 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
– Hans Scholten 06 20169070

FLUWEELZACHT………DE KAT            

Ondanks regen, wind en kou dient de lente zich toch aan. Het sneeuwklokje 
als eerste, al snel gevolgd door de krokus en narcis. Dit jaar een vroege Pasen,
namelijk 9 april. Het paasfeest wordt gevierd op de 1ste zondag na de eerste 
volle maan van de lente. Kent u het gezegde: ‘Aprilletje zoet, heeft ook nog 
wel eens een witte hoed’?’ Ja, dat kan gebeuren. Al snel volgt de forsythia, 
een geslacht van struiken uit de olijffamilie. Bloeit met gele bloemen op het 
kale hout. En dan de wilgenkatjes. U kent vast wel die aaibare katjes: zilver-
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grijs, zacht als fluweel aan de wilgenstruik. Er zijn meeldraad- en stamper-
soorten. De takken zijn ook ideaal als versiering van het paasfeest.

Maar zo aaibaar zijn onze huiskatten niet altijd. Bovendien zijn er teveel en 
worden de zwerfkatten – zoals onlangs in de krant stond – afgeschoten. De 
stichting Dier en Recht wil deze actie een halt toe roepen. Gelukkig is er goed 
nieuws: alle huiskatten in Nederland moeten binnenkort worden gechipt en 
gesteriliseerd. Je weggelopen kat kan dan worden opgespoord. Echter, 
zwerfkatten hebben nog vrij spel. De kat blijft echter een roofdier. Op mijn va-
kantie zie ik ze sluipen over de velden op zoek naar muizen of ze halen pas ge-
boren vogeltjes uit hun nest. Vorig jaar was ik getuige van zo’n brutale roof. Ik 
liep langs een grote bloeiende acacia struik. Daaronder zat een vriendelijk 
ogende kat. Opeens nam hij een sprong tot bovenin de struik en haalde een 
jong vogeltje uit het nest. Dat ging zo snel en de moeder vogel piepte van ver-
driet. Zo gaat het in de dierenwereld.

Ik moest denken aan het gezegde: ‘De kat het spek opbinden’: iemand zo 
sterk in de verleiding brengen dat hij/zij die niet kan weerstaan. Toch blijft 
voor velen de kat een geliefd, aaibaar huisdier.
                                                                                      Toos Draisma

Zo onschuldig als ze zijn,
zitten ze samen in het raamkozijn.
Werpen een blik in het nieuwe jaar

en genieten van elkaar.
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DAGTOCHT KONINKLIJKE BEZIENSWAARDIGHEDEN DEN HAAG
Wij nodigen u uit om mee te gaan met deze dagtocht (ook PCOB-leden zijn 
welkom). We vertrekken 10 mei 2023 vanuit de opstapplaatsen (Bernardflat 
en Aalberseplein) voor een koninklijke dag! We beginnen met een bezoek aan
Royal Delft, de koninklijke Porceleyne Fles in Delft.

We worden hier hartelijk ontvangen met een kopje koffie of thee en een 
heerlijk stuk appelgebak. Daarna beginnen we aan onze ontdekking van het 
authentieke Nederlandse ambacht: het handgemaakte Delfts Blauw aarde-
werk. De gidsen nemen ons mee door de geschiedenis van het ambacht en 
het bedrijf. We zien de antieke, maar ook de moderne Delfts Blauwe aarde-
werken. Ook nemen we een kijkje in de fabriek en zien schilders aan het 
werk. Na afloop hebben we in de showroom nog voldoende tijd om op gemak
rond te kijken en wellicht nog een mooi souvenir aan te schaffen. Aan het ein-
de van de ochtend vertrekken we richting Den Haag waar we allereerst aan 
tafel gaan voor een heerlijke koffietafel mét kroket!

Na de lunch ontmoeten we onze gids voor de middag en maken we een ko-
ninklijke stadsrondrit langs de mooiste koninklijke plekjes van Den Haag. 
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Na de rondrit heeft u nog even wat vrije tijd in Den Haag voor we om 17:00 
uur aan tafel gaan voor een heerlijk 3 gangen diner. We rijden daarna weer 
terug naar de Bernardflat en het Aalberseplein in Gouda, waarna er een einde
is gekomen aan onze 'Royal Experience' van vandaag! 

Kosten: € 87,00 pp. Mensen met rollators zijn toegestaan, maar geen rolstoe-
len. U kunt Peter Geurts bellen (06 30690959) voor eventuele vragen of aan-
melding. U kunt zich ook aanmelden door een mail (p.geurts.@xs4all.nl) te 
sturen met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. Na uw aan-
melding wordt rond 21 februari contact opgenomen door Peter Geurts be-
treffende de betaling en tijd van vertrek. U kunt zich inschrijven uiterlijk tot 
20 februari.

KBO WEEKREIS
Het is weer gelukt voor KBO Gouda een vijfdaagse vakantie aan te bieden.
Deze is van 3 t/m 7 juli naar Hotel Sparrenhorst in Nunspeet. Het hotel be-
schikt over een bar, restaurant, zwembad, fitness en sauna. De kamers zijn 
voorzien van televisie, minibar en kluisje.

  

We verblijven 4 nachten volledig verzorgd in dit prachtige hotel. Elke dag zijn 
er excursies met prachtige natuur en leuke plaatsjes, zoals een tocht langs het
Veluwemeer en naar Kampen. We gaan naar de Hanzestad Hattem, naar Har-
derwijk, maken een natuurtocht langs de IJssel naar Deventer en Zwolle en 
vervolgens  een natuurtocht over de Veluwe en een bezoek aan de Posbank. 
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Vrijdags brengen we op de terugtocht een bezoek aan paleis Het Loo in Apel-
doorn en in Hoenderloo sluiten we de reis af met een heerlijke warme lunch.-
Daarna gaan we retour weer naar Gouda. Kortom, een prachtig stukje Neder-
land.

Prijs per persoon is € 699 euro op basis van een tweepersoons kamer (toeslag
eenpersoonskamer € 200). Uiterlijk 15 maart hebben we minimaal 25 deel-
nemers nodig. Na 15 maart krijgt u bericht of de reis door gaat. Als dat het 
geval is, krijgt u het verzoek het benodigde bedrag over te maken. U kunt zich 
aanmelden via mail naar p.geurts@xs4all.nl of telefonisch 06 30690959
PCOB-leden zijn ook welkom!

SSG IS GESTOPT
Het bestuur van de Stichting Seniorenplatform Gouda (SSG) heeft op 24 no-
vember jl. besloten dat zij – mede door leegloop en het niet kunnen vinden 
van vers bloed voor het bestuur –  stopt met haar activiteiten. 

In 2013 is de SSG opgericht. Het begin verliep goed. De SSG heeft diverse acti-
viteiten georganiseerd die positief zijn ontvangen.
Een kleine greep: bijeenkomsten over o.a. langer
thuis wonen, cursus gebruik pc, opfris cursus rijvaar-
digheid en dit jaar een debat over de gemeente-
raadsverkiezingen.

Aan dat alles is nu een eind gekomen. Niettemin
hebben de meeste bestuursleden voor hun achterban aangegeven wel actief 
te blijven. Daarvoor hebben zij contact gezocht met het Informeel Netwerk 
Gouda (IN Gouda) om daarmee te gaan samenwerken. Via dit netwerk wor-
den bijvoorbeeld met regelmaat bijeenkomsten georganiseerd die van belang 
zijn voor senioren, zoals over de thema’s ‘armoede’ en ‘samen ouder worden’.
De opgedane SSG-ervaringen gaan dus niet verloren. 
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Wie heeft – als kind – geen postzegels verzameld en wie – als oudere –  houdt
niet van muziek? Ik wel, vandaar dat ondergetekende muziekzegels is gaan

sparen. Hierbij de zeventiende aflevering.

HET ORGEL
Het orgel is zonder twijfel het meest diverse, spectaculaire en imponerende 

van alle muziekinstrumenten. Een belangrijke reden hier-
voor is zijn enorme bereik en klank. Reeds ca. 245 jaar 
voor Christus vond de Griek Ktesibios het eerste hy-
draulisorgel uit: een muziekinstrument dat geluid produ-
ceerde, als er water door de pijpen werd gepompt. In het
jaar 757 maakte het orgel zijn herintrede in West-Euro-
pa. Karel de Grote liet in 812 een orgel installeren in zijn 
kapel in Aken. Pas in de 14de en 15de eeuw ontwikkelde 
het orgel zich verder, vooral op klank-technisch en me-

chanisch vlak. Pas eind 16de eeuw waren alle onderdelen ontwikkeld en wer-
den de orgels steeds groter en rijker versierd.

Alle orgels hebben drie onderdelen gemeen: een ap-
paraat dat voorziet in lucht onder druk (windwerk),
een aantal pijpen en een mechanisme dat verbon-
den is met het klavier en de luchttoevoer reguleert.
De pijpen zijn bevestigd aan de windkast. Door
knoppen (manualen) aan het toetsenbord kunnen
de pijpen gerangschikt worden. Bij een tongpijp
wordt de lucht langs een metalen ‘tong’ geperst die
door de stemkruk wordt gedrukt. Het geheel is on-
dergebracht in een omhulsel, de stevel. De ‘tong’ vi-
breert tegen de ‘keel’ en zo ontstaat de klank van dit type orgelpijp. Er kun-
nen wel drie of meer klavieren voor de handen en voetpedalen zijn.

Henk van Klaveren
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VOOR EEN DAG VAN MORGEN
Wanneer ik morgen doodga,
vertel dan aan de bomen
hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan de wind,
die in de bomen klimt
of uit de takken valt,
hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan een kind
dat jong genoeg is om het te begrijpen.
Vertel het aan een dier,
misschien alleen door het aan te kijken.
Vertel het aan de huizen van steen,
vertel het aan de stad
hoe lief ik je had.
Maar zeg het aan geen mens, 
ze zouden je niet geloven. 
Ze zouden niet willen geloven dat
alleen maar een man 
alleen maar een vrouw 
dat een mens een mens zo liefhad 
als ik jou. 

Hans Andreus, uit: Al ben ik een reiziger

KBO-PCOB fietsen 2023
Heeft u zin in een fietstocht met andere fietsers? Stuur dan minimaal 2 weken

van te voren een stukje naar Joke Lammers. Zij stuurt dit
naar alle leden van de fietserslijst. In dit stukje staan da-
tum, tijd en vertrekpunt, aantal kilometers en duur van 
de tocht. Verder de plaats van de stop onderweg en het 

06 nummer van de initiatiefnemer. Ieder lid van de groep beziet of hij/zij dan 
mee wil fietsen. 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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OPTREDEN VLISTERZANGERS ZATERDAG 11 MAART

SFEERVOLLE MUZIEK EN ZANG, U KENT HET WEL.          
AANVANG 14.00 UUR. Vanaf 13.30 uur kunt u een plaatsje zoeken in de Anto-
niuszaal aan het Aalberseplein. Zorg er wel voor dat u op tijd bent! De koffie 
en thee zijn gratis met een koekje erbij. Wilt u een andere consumptie, dan 
vragen wij u met gepast geld te betalen, dus kleingeld is geboden. 

Namens het bestuur Koos van Velzen, secretaris

 

DE SENIORVRIENDELIJKE PROVINCIE
Drieënhalf miljoen 65-plussers kunnen op 23 maart 2023 voor een senior-

vriendelijke provincie kiezen tijdens de Provinciale Staten-
verkiezingen. KBO-PCOB  koos vier provinciale thema’s die
voor veel senioren belangrijk zijn: wonen, mobiliteit, groe-

ne leefomgeving en inclusie. Geef senioren een stem! Alleen zo komen we tot
een inclusief beleid waarbij senioren hun ervaring, kennis en vaardigheden 
kunnen inzetten. Kiezen voor een seniorvriendelijke provincie vraagt om een 
aantal basisregels voor bestuurders en politici:
   *Ken de wereld van senioren en zorg dat zij zich (weer) in de provinciale po-
litiek herkennen.
   *Betrek senioren actief bij maken en uitvoeren van seniorvriendelijk beleid.
   *Geef senioren een structurele plaats in advies- en overlegorganen.
Alleen zo komen we tot een inclusief beleid waarbij senioren hun ervaring, 
kennis en vaardigheden kunnen inzetten.
U kunt meer informatie hierover vinden op de site van de KBO-PCOB.

13



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

da: https://www.kbozuidholland.nl/afdelingen/gouda/
***************************************************************

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 Holland0 182-698 820 (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)
St. 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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KBO BINGO
De bingo vindt plaats in de Antoniuszaal, Aalberseplein 2, 2805 EG Gouda
en begint om 14.00 uur (zaal open om 13.30 uur).
NB: Graag met gepast of klein geld betalen. 

OVERIGE KBO/PCOB  ACTIVITEITEN 
11 maart 14.00 uur Vlister Zangers Antoniuszaal
10 mei hele dag Dagtocht Den Haag
2 juni 13.30 uur Algemene ledenvergadering Antoniuszaal
3-7 juli KBO weekreis

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

feber@versatel.nl ). Dat geldt ook voor uw mailadres.
***************************************************************
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Maart 10 24
April 14 28
Mei 12 26
Juni 9 23
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