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Kopij d gitaa aanleveren voor het Bullet n van de KBOZ no.1 1. november 2020
uiterlijk op '16 oktober onder verrnelding van ' KBOZ Bul etin" bij El i Bonnei
bulletin@kboz.nl
Het wordt gewaardeerd als u foto's aan eved
Verspreid ngsdatum van het vo gende Bu let n met het magazine van de KBO/PCOB
op 27 oktober
Wllt u a u b mutalies zoals overlljden, verhu zingen en veranderingen van
telefoonnuTnmer of e-maLl doorgeven aan de edenadm nistratle?
Ook als uw functie als contactpersoon door iemand anders wordt overgenomen
Ledenadmrnistratie KBOZ inlichtingen bl dhr. Hans van OUen tel 079-351 84 BB
Specia e dienstver en nq:
Belast nghulp Dhr J C van der Llnden tel 079-361 93 28
Rijbewijskeurlng voor 75+: dokier W.J Een nk te. 06-53 12 03 04
K ussendienst: ie . 06 19 97 18 00
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Van de bestuurstafel
Het bestuur heeÍt op B september jl. weer vergaderd. ln deze vergadering kondigde
de heer Hans van Oijen aan z ch terug te trekken uit het bestuur als
edenadm in istrateur De funct e bevredigde hem niet he emaa .
Er heeft zich in dle irjd iemand gemeld d e bereid was deze functie te vervullen Deze
persoon is nu a snog bere d tot het bestuur toe ie treden en zal zich n de komende
bestuursvergadering komen orienteren

We mochten we de heer Hans Lamot verwe kornen in het bestuur Za'n 1A laat
geedenhadhij hiervan ook dee uitgemaakt rnaar kon zch destijds met sommige
zienswrlzen niel verenigen H j had onlangs aangekondigd dat h j wel weer een
bestuursfunci e ambleerde
Zoals u zuli begflpen, is vooral de problematiek rondom de coronamaatrege en
besproken, die voor sommige c ubs moeilUk in te passen zijn zoals voor de
bridgeclubs
Zoals de zaken er nu voorsiaan, is de bridoec ub n De Vlreaer op 21 september
begonnen rnet 6 tafels. 24 personen dus. Dat is minder dan de helft waarmee vóor
de coronatrld gebr dged werd De br dgers b ijven de hele m iddag aan dezelfde tafe
zitten en worden de kaartspellen gew sseld
Br doeclub Oosterheem OplBseptember s ook daargestart met bridgen Er
kunnen echier maximaa 20 leden br dgen. ledereen komt éénmaal per
2 à 3 weken aan de beud Er zrln de nodige rege s door hun bestuur opgesteld orn
aan de coronavoorschriften te voldoen.
Van de F etsclub kregen we het bericht dat onLangs de jaarlijkse tocht langs de lJssel
is gef etst. Er was een feestelijke en geze llge lunch aan gekoppe d
Behalve de berde Sozen n Rokkeveen en Noordhove en de Blngo n de Petunlatuin
zijn ale clubs, bingo's, soos in de Doortochtkerk enz. weer aan de gang. Jammer is,
dat de Adventviering geen doorgang kan vinden (zie e ders in dii b ad).

Zie voor verdere nformat e over de Actrvileiten de laatste bladzijde van dit Bu let

Er s

n.

n de vergadering voora ookgesproken over definanciëe consequent es voor

Onze besluiten zln hun nmidde s meegedeeld
Zoals u ook verderop n hei Bu let n kuni lezen, wordt 20 oktober a.s de uitgesielde
Algemene Ledenvergadering gehouden Op deze vergader ng zal ook de Website
gepresenteerd woroen (Zie eiders in dlt blad )
.,,co, cc,c,,t,tf secrefar,s
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Aan alle KBOZ - leden
Op dinsdaq 20 oktober a.s. om 10.30 uur wo[dt de
UITGESTELDE ALGEMENE LEDENVERGADERING van de KBOZ gehouden in:

Het Centrum, Frans Halsstraat 1, Zoetermeer.
Vanweqe de coronamaalreoelen moqen maar 28 mensen aanweziq ziin.
[J moet zich bii het secretariaat ooqeven. wanneer u aanweziq wilt ziin.
Dat kan per e-mail: thea@veelenturf.eu of per telefoon: 079-316 75 74.
De Agenda is als volgt:
1
Openingswoord en mededel ngen door de voorz tter Henk van den Berg
Afscheid van de bestuurs eden Hans Bonnet en Hans van Olen
Voorsiellen van de nieuwe bestuurs eden Hans Larnot en Rob van den Bos
Wel en wee van de KBOZ n coronatijd
Verslag vergadering 26 maar12019
Jaarverslag Secretar aat 2019
Jaaruerslag Ledenadmin stratie 2019
Financieei overz chi 2019 door" de penningmeester
Toe ichl ng financieel verslag
Begrotrng 2A2A en canÍtibutte 2021
Vers ag kascommrssie
Benoeming Kascornm issle
Verhog ng contribut e KBO/PCOB
Verhog ng lesgeld Yogagroepen en BolM
Presentatie Websiie KBOZ
Rondvraag
Slu ting
De ochtendindeling is:
'10.00 uur
Zaa open, weikom met koffie/thee mét
10.30 uur
Aanvang A gemene Ledenvergadering
12 00 uur
Broodles melk. koÍfie of thee
Namens het Bestuur. Thea Veelent'ui. secrela/is

.
2.
3
4
5.
6.
7.
8

-

9.
10
11
12
13
14
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Bingomiddag in de Albrandswaard
Half augustus belde Cornelis de Jong ml op orn te vertellen dat er weer gestart was
met de b ngomiddagen in de Albrandswaard Deze m ddagen worden gehouden op
de 1" en 3d" woensdag van de maand Hil organlseert deze m ddagen samen met
Suze Ooms. Vanwege de 17, m coronamaatregel hebben zij er een extra ruimte
blgekregen Hij vede de me enthousiasi dat er wel 60 deelnemers waren
Corne|s en Suze organ seren n principe ook de bingo n de Petunratuin in
Seghwaert op e ke 2d" woensdag van de maand. Omdal de bingo aldaar vanwege
detekleinezaa voor opig n iet door kan gaan zljn er ook mensen vanuit d e wijk dle
naar de Albrandswaard komen
Op 19 augusius ben k naar de A brandswaard getogen om zo n bingom ddag mee te
maken. ledereen houdt zich keurig aan de regels. Er zljn specia e looproutes en de
mensen komen niet van hun plaais als ze binga hebben. Cornels en Suze gaan naar
de mensen toe. lk trof er ook Annemarie van den Burg en Cees Vollenga aan van de
b ngo in de Gondelkade, die mee kwamen bingoén Annemarie deelde me e,
passarl mee dat ze aan het e nd van het laar stopt met de b ngo in De Leyens.
De prilzen bestaan voorname ijk u t bonnen voor een superrfarkt. ledereen kan het
ge d naar eigen idee besteden A s er meerdere winnaars legeljk zijn. kr!gt er één
een bon en de anderen b lv. een doos bonbons
Erwordl gespeeld me1 gekochte blngokaarten ofpankjes met schufjes De plankjes
kunnen leCere keer weer gebruikt worden
Erkunnenook oterjjbonne jes gekocht worden Daarvoor zijn allerlei euke prl]sles
door Suze en CorneLls aangekocht
Al met ai zijn heel veel ouderen hee blj dat ze weer dee kunnen nemen aan de
b ngo's yoga-ochtenden bewegen op muziek, br dgemrddagen en sozen en dat niet
ale I\d achter de geíalrlums hoeft te worden doorgebracht.
Thea Veelentui
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Bericht Adventsviering december 2020
lederlaar omstreeks deze lijd krjgt u van de activite ten comrnrssie een
vooraankondiging van de Adventsviering van de KBOZ
ln over eg met het bestuur van de KBOZ moel de Activiteitencomm ssie vanwege
'.et co'o^av'us L r_elaas neoede e^ oal de Aoventsv e'ing d laar gee^ doo'ga_g
kan vinden
Vanwege het houden van de 1,5 meter aístand, kan er maar een klern aantal
mensen in de Doortochtkerk worden toegelaten
Onnodig orn te zeggen dat het de Activiteltencomm ssie en het bestuur zeer spijt
deze bes isslng te hebben moeten nemen. De gezondheid van de ouderen gaat
boven al es
Wij wensen u al en het a lerbeste toe en hopen u n betere tlden weerte ontrnoeten
/.r/v Ie,fenComm,ssre
Rtan van Kleef
Thea vao der Wallen

Hé, dat is leuk om te weten!

sENrrrElweËt
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ln deze tijd dat voora de ouderen zoveei rnogellk afstand
willen houden tegenover andere mensen ls een
alternatief voor winkelen de moeiie waard om eens aandacht aan te geven. U heefl
natuurlijk allang vernomen dal jongeren massaal kopen via hei internet.
Niet dat ikzeif een regelrechte fan ben om alles te kopen via het internet, toch is het
de moeite waard om te weten hoe dat gaat. al was hei maar voor de momenten dat
men echt niel de winkel kan bezoeken. We kijken eerst rnaar naar de grootgrutters
AH, Jumbo, Plus, Hoogvliet ze hebben allemaal een webwinke waar je alle artikelen
kan bestellen en ihuis laten bezorgen. Nu zult u misschien zeggen: met verpakte
artikelen zal dat wel gaan, maar de groente en v[uchten wil ik eerst zien. voelen en
even knijpen Maar realiseert u zich dat vele klanten voor u dezelfde gedachten
hadden en dat ls niet altijd een voordeel voor de kwaliteit. De webwinkels leveren
verse waar door niemand aangeraaki. Let op, de voorwaarden zijn zeer verschillend
qua minimumbedrag en bezorgkosten. Een brjzondere is Picnic, geen echte winkel,
alleen bezorgen, gratis met een minimurn bedrag van € 20.-. Bent u nieuwsgierig
geworden naar mogellkheden ook voor andere artikelen, kijkt u eens bij
hltp://webwlnkels nu/ Betalen doet u vooraf, hei
beste rnet ldeal u betaalt daarmee met uw eigen
bank en als u vragen heeÍt. stuur ze rustig naar
info@seniorwebzoelermeer. nl of krk op onze
websiie w\,w'v. sen orwebzoeteÍ rneeÍ. n i- s ous
belrouwbaar en velllg. Het kan zijn dat u hierover

vragen heeft. stuur ze rustig naar
info@seniorwebzoeiermeer. nl of kijk op onze

o

Wim Geers
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Pastorale brief
Omdat u wel icht niel elke week in de kerk komt, geef ik hieronder in grote ijnen de
inhoud van de pasiorale brief weer Deze is door het pastoresteam opgesteld en
zondag 13 september in alle kerken voorgelezen ife ln de Nicolaas ketk en via een
l]fe stream in de andere kerken. Dit gebeurde ter gelegenheid van de Slaridag van
uÉ irdruL rc

ln de brief namen de gevo gen van corona eeTr heel belangrlke plaats in De
moge Ukheden om samen te vieren werden hierdoor eerst onmoge ijk en aler zeer
beperkt. Dit gold nlet alleen voor de kerkdiensten maar ook voor de activiteiten
daarnaast, koffie drlnken u tvaaden, sacramenienbed ening e d. tot verdriet van
edereen Het pastorale team vo gt h erbij strikt de coronarichtlijnen van het bisdom
d t om de flsico's voor de betrokkenen zo veel moge ijk te beperken
Zo zui en tot nader order de Euchar stre-vierinqen uitsluitend in de Nicolaas-kerk
plaalsv nden en is er geen communie in de kle ne kerken Uitzonderingen z jn de
aÍscheidstournee van de pastoor, die ln elk van de kleine kerken nog éénmaal de
Eucharlstie zal opdragen en de Woord- en Communlevier ngen, waarbij diaken van
Berke tweemaal per maand zal voorgaan in één van de kle ne kerken Tot 1 januari
zln er dus drie vieringen waar n u in één van de kleine ketken ter commun e kuni
gaan Als u wilt weten wanneer en waar raadpleeg dan de webste vait de parochie
(w\,vw nicolaasparoch ezoetermeer n ).

Helaaszal vanafnude Ncoaas Nu geen nformat e meet geven over de
kerkdlensten Doordat het b ad nog maar vlermaal per jaar verschrjnt, zou hetdan
al een maar gevu d zijn mei lnformat e over de kerkdiensten.
Per 1 januari zl]n er lwee zekerheden:
1. Pasloor van der B e gaat met emeritaat
2. Et zinlwee priesters bereid gevonden elke zondag de

H

[,4is in de Nrcolaas

De rest is onzeker
Komt er een nieuwe pastoot?
Wat gebeurt er dan met de parochie? Een aposto isch administrator een
alliantle (c ustea met een naburige parochie?
De reor,oanisatie van oaroch e? De vragen van de bisschoo hierover zijn in de
maand mei beanlwoord daarna heerst er stilte. Ondertussen wordt er helaas
n ets meer geinvesteerd n de kerken welke wel icht dicht gaan

-

I\4issch en is die laatste onzekerheid wel de reden dat er niemand te vinden s d e
'- Poètver
ë q ur< uc-È u.'udg-,..,

aandurfi??
Hans Bannet
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KBOZ-Activíteitenkalender Kringen

Leyens Elke 4" woensdag van de maand 13 30 15 00 uur
te 06-10 36 50 94
33
Contactadres: mevr A. van den Bu.g
of dhr. C Vo lenga
tel. 06 11 77 93 46
Bingo l\leerzicht
E ke 1" en 3" woensdag van de rnaand 13 30-16.00 uur
Albrandswaard
Contactadres mevr Suze Oor.s v d Berg tel 079 316 91 00
of dhr. Cornelis de Jong
tel.06-17 88 14 '10
Bingo Seghwaeft Tot nader order geen bingo
Petuniaiuin
Contactadres mevr Suze Oor.s v d Berg ie 079 316 9'1 00
Bingo De
Gondelkade

Creatieve

dhr. Cornelrs de Jonq

soos

n de grote koffiezaal van oe Doortochtkerk

op 30 septe..ber en 14 en 18 oktober
Contactadres mevr. Door
of: mevr Tinie

Koppen
Lexmond

Buytenwegh
Doortochtkerk,
Hekbootkade 60
Soos
Rogerslijn
Soos
Ma.sgeel

Noordhove
11
Rokkeveen
14

Tot nader order geen soos

ïot

ïerrnaai
aat

Contactadres dhr J F
nader order geen soos
Contactadresr Tiideliik secretar

lel.479-321 24 10
tel. 079-351 66 31

tel 06 20 9B 50 20
tel. 079-316 75 74

KBOZ-Activiteitenkalender Clubs
Bewegen op rnuziek
De
Prisma

Veur
aan
Biidorp
Biidorplaan

Elke woensdag 15 00 - 16 00 uur in september
Contactadresr mevr A T van de
Elke donderdag 11 45 - 12 45 uw in september
Contactadres mevr T G M
Met lngang van 21 septernber rnet reskicties

Poel
Jansen

eger
Groen-blauwlaan
Coniactadres: dhr.J.L WJSman
Brdge Oosterheem lMet lngang van 1B september r.el reslricties
Zanziba.plein 5
Contactadres: mevr L Smidt
Bridge De V

lel 079 362 16 90
tel 079 323 96 97

te

079-331 1906

te

079-888 1562

Fretsen
ledere dinsdag wordt er gefietst né over eg
De molen
Afstand 30 tot 40 km
teL. 079'341 49 63
Eerste Stauonsstraat Contactadres: dhr. P.F N4 van der Hoeven te 06 55 1B 65 22

Jeu-de-boules
Gondelkade,

Tot nader bericht geen jeu-de-boules

Contactadres: dhr T

Jans

tel 079-351 47 65

Van't Hoffplein

Koersbal
Tot nader bericht geen koersba
Sportha de Vlieger
Contactadres dhr. E. Schotpoon
oí: mevr C Veivèr- Wubbèn
Groen-blauwlaan

Yoga Budorp
Bijdorp aan
Yoga De Vlieger

tel 079-321 32 49
tel 079-361 2442

Eike rnaandag 9.30 - 12 30 uur

Contactadres mevr Th Lugtigheid :el 079 316 73 97
Elke maandag 8.30 - 12 00 uur
tel.06-44 11 81 34
Groen-blaLrwlaan Contactadres mevr. L Burggraaf
Yoga Bijdo.p
Elke dinsdag I30 '12 30 uur
Drtr-'P dd
Yoga De
Elke donderdag 9.30 - 11 30 uur
Broekwegschouw
Contactadrès mevr L
lel 06 44 11 A1 34
Yoga Buur-lhuis t
Elke donderdagl0.00 -12 15 uur, gestart n septernber
Contactadres rnevr. Annie Winterkarnp tel 06-5429 1763

Leyens,
199
Span

Voorlopig op donderdag geen v ering

Burgg.aaf

rn

de Doortochtkerk.

B

