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Kopij digitaal aanleveren voor het Bulletin van de KBOZ no. 1211, december/januari
2020121 uiterlijk op 13 november 2020 onder vermelding van "KBOZ Bulletin" bU
Elli Bonnet: bulletin@kboz.nl.
Het wordt gewaardeerd als u foto's aanlevert!
Verspreidingsdatum van het volgende Bulletin met het magazine van de KBO/PCOB
no.12l 1 op 24 november 2020.
Wilt u a.u.b. mutaties, zoals overlijden, verhuizingen en veranderingen van
telefoonnummer of e-mail doorgeven aan de ledenadm in istratie?
Ook als uw functie als contactpersoon door iemand anders wordt overgenomen.
Ledenadministratie KBOZ: inlichtingen bij dhr. Hans van Orjen tel. 079-351 84 BB
Speciale dienstverleninq:
Belastinghulp: Dhr. J.F.M. van Hoof tel. 06-8281 7432
Rijbewijskeuring voor 75+: dokter WJ. Eenink, tel. 06-53 12 03 04
Klussendienst: tel. 06-19 97 18 00

Jaarverslag KBOZ 2019
Omdat er geen Algemene Ledenvergadering is
gehouden, hebben we belangstellenden geen
Jaarverslag kunnen aanbieden. Het Bestuur mag u dit
Jaarverslag niet onthouden.
\A/rj stellen u dus voor de secreiaris te mailen of te bellen
wanneer u belangstelling voor dit Jaarverslag heeft. Tel.
07 9-31 67 57 4 of e-mail: thea@veeleniurf .eu. Eventuele
vragen of commentaar zijn uiteraard mogelijk.

ve]§lag

Het bestuur van de KBOZ
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Van de bestuurstafel

'

Door de aangescherpte coronamaatregelen heeft het bestuur van de KBOZ in de
maand oktober niet vergaderd en is ook de Algemene Ledenvergadering niet gehouden.
\Afij hebben geen ofÍicieel afscheid kunnen nemen van Hans Bonnet en Hans van
Oijen. En ook niet de twee nieuwe bestuursleden aan u kunnen voorstellen. Eén van
de nieuwe bestuursleden, Hans Lamot, heb ik geinterviewd; zie verderop in het
Bulletin. Het andere nieuwe bestuurslid is Rob van den Bos. Hij is momenteel aan
het verhuizen en zal in november geïnterviewd worden.
Om gezondheidsredenen moet Henk van den Berg, onze voorzitter het al enige tijd
laten afweten. Daarenboven moet hij binnenkort twee operaties ondergaan en zal hij
daarvan ook weer moeten brjkomen.
En dan de coronacrisis, die ons allen verontrust en voor iedereen gevolgen heeft,
maar vooral de contacten onderling bemoeilijkt. Zo kreeg ik van Cornelis de Jong een
telefoontje, dat de Binqo in de Albrandswaard voorlopig weer afgelast is. Ook de
Binoo in de Gondelkade ligt stil.
De Soos in de Doortocht-kerk is ook voorlopig stilgelegd. De 1T, m-maalregel was er
toch moeilijk te handhaven.
Er kwam bericht van Bridoeclub in Oosterheem. dat er tot 17 november niet wordt
gebridged. Zie voor de Senioren Bridqe Club in De Vlieqer het bericht elders in het
Bulletin.
Dinsdag 13 oktober was voorlopig de laatste fietstocht van de Fietsclub. De
coronamaatregelen worden afgewacht, die na '17 november worden aangekondigd,.
Koersbal en Jeu-de-boules wagen nog steeds de samenkomsten niet.
Het is fijn dat Beweoen op Muziek doorgang kan vinden met inachtneming van de
1Y" mele-I, maatregel.
Ook positieve berichten van de Yooaoroepen, die met extra uren gelukkig toch
kunnen doorgaan. Zo kreeg ik van Lia Sieenstra een gezellig kaartje met dank voor
onze inspanningen. Zij was onlangs jarig en kreeg van haar deelne(e)m(st)ers o.a.
een huldeblijk in de vorm van een gedicht. Ze heeft in de zomer buiten les gegeven,
toen er binnen nog geen yogalessen gegeven mochien worden.
Buitenyoga, heef ijk buitenyoga,
Met de wind op je wangen,
dat valt niet te veNangen.
Met vogels díe fluiten,
heedijk buiten.
Met luchten zo blauw,
die vergeet je niet gauw.
De trcm tot besluit:
rustgevend geluid.
Dit was ons yoga-uur,
Lekker buiten in de natuur.

Lia gebruikt in haar lessen een Sjamanendrum, die speciaal voor haar is gemaakt van
hertenvel (staat voor zachtheid en heling) met een rosequarts steen in het midden. Dat
is een steen die het hart versterkt. De yogagroepen hopen dat ze nog heel lang hun
docent zal zrjn, niet alleen fysiek maar ook door haar positieve levensvisie.
Thea Veelentu
secretaris
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Nieuw bestuurslid Hans Lamot
Hans Lamot is geboren in Rotterdam als oudste van 7 kinderen
en is 74 jaar oud. Hij is al I jaar met pensioen. Hij was onlangs
50 jaar getrouwd en heeft 2 dochters en 1 zoon. Eén dochter en
de zoon wonen in Zoetermeer, de andere dochter woont in Lisse.
Onlangs is Hans verhuisd binnen Zoetermeer en daarbij veel
steun gehad van zijn kinderen.
Hans heeft na de mulo, in 1964, bij de Koninklijke Marine zijn
opleiding gehad. Hij heeft als beroepsmilitair over de hele wereld
gevaren en heeft aan de wal in de scheepsbouw gewerkt bij
NDSM en de Kon. Maatschappij De Schelde. ln 1978 is hrj gaan
werken bij Tokheim in Leiderdorp, een n.a.v. het Marshall-plan Amerikaans bedrijf in
benzinepompen, dat de productie in Europa starite. Daar heeft hij tot zijn pensioen
gewerkt en is voor dat bedrijf de hele wereld overgevlogen, onder andere, naar
Japan, 78 landen in totaal.
ln 2006 is Hans in Zoetermeer komen wonen. Omdat hlj lid was van de KBOZ, las hij
op een gegeven moment een oproep in het Bulletin voor bestuursleden. Winnie
\A/rjzenbroek was toen voorzitter. Hij heeft zich gemeld en viel meteen met zijn neus
in de boter. Omdat de ledenadm inistrateur opgestapt was en er ook niemand was
voor het Bulletin, heeft hij destijds (te) veel hooi op zUn vork genomen. Dat heeft hij
wel een iijdje volgehouden.

Daarbij kwam dat hij er op een gegeven moment achter kwam dat aardig wat leden
van Yoga, BoM en enkele andere clubs geen lid waren van de KBOZ en wel
meeprofiteerden van de subsidies die de KBOZ bij de gemeente had bedongen voor
de verschillende zalen waarin deze activiteiten plaatsvonden. Hij was van mening dat
deze buitenleden lid moesten worden van de KBOZ. Hij kreeg daarvoor geen steun
van alle bestuursleden, wel van enkele, en is toen uit het bestuur gestapt en heeft
zelÍs zijn lidmaatschap opgezegd, waardoor hij verstoken was van het nieuws over
de ontwikkelingen binnen de KBOZ.
Enige trjd geleden kwam hem ter ore dat deze kwestie, die hem zo ter harte ging,
door het bestuur was opgelost. Na een teleÍoontje van onze voorzitter Henk van den
Berg stelde hij zich weer beschikbaar als bestuurslid. En zo is het gekomen
Hans is een rasechte Rotterdammer. Zijn motto is dan ook: niet lullen maar poetsen.
Vandaar dat wij ervan overtuigd zijn een fijn en actief bestuurslid terug te hebben
gekregen.
T h e a V ee le nt u rí, secreta ri s

Niet

lullen

lïaar

poelsen
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Kerst lnn Zoetermeer in coronatijd
De Kerst lnn Zoetermeer is dit jaar anders dan anders.
Op eerste kerstdag bieden wrj in 't Centrum, Frans Halsstraat
twee maal een hígh tea aan, opgeluisterd met een verhaal,
muziek en gedicht.
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De toegang is gratis, maar aanmelden ;s verplicht.

Heeft u interesse, mail dan naar Kerstzoetermeer@qmail.com

of
bel naar 06-38 10 42 57.
U ontvangt dan het aanmeldingsformulier.

Va,whattawd)<owl
Senioren Bridge Club (SBG) Zoetermeer
(opgericht 16-09-1996)
De SBC is in De Vlieger op maandag 21 september, onder strikte coronaregels, voor
haar leden weer begonnen met bridgen, waarbij gezelligheid troef is. Er is begonnen
met 6 tafels, 24 personen dus. Dat is minder dan de helft waarmee voor de coronatijd
gebridged werd. De bridgers bhjven de hele middag zitten aan dezelfde tafel, en
worden de kaartspellen gewisseld.
De wedstrijden beginnen iedere maandagmiddag om 13.30 uur en eindigen om circa
16.30 uur. Er wordt gespeeld in De Vlieger.

Vanwege het coronavirus is het helaas nog niet mogelijk om lid van de SBC te
worden. Na 1 januari 2021 gaan we de situatie opnieuw bekijken.
Namens heÍ Bestuur,
Dick Dinsbach, secretaris
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Hé, dat is leuk om te weten!
ln één van mijn vorige stukjes heb ik u erop gewezen
niet te klikken op een link van iemand die u niet
persoonlijk kent. Maar misschien vindt u het toch wel
leuk om iets te weten over een veilige link en hoe u er
zelf één kan maken.

SENIE,FII^,EE'
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Stel, u bent door mijn vorige stukje geïnteresseerd geraakt over de bezorg
supermarkt Picnic en u bent de website gaan opzoeken op uw PC. U wilt uw
enthousiasme delen met iemand anders en u besluit deze ook de website aan te
raden. U wilt daarom een link versturen. Als u op de website bent ziet u in de
adresbalk het adres en u veegt daaroverheen. (Vegen is met de muis met ingedrukte
linker muisknop over de tekst gaan.) U ziet de tekst nu met een blauwe achtergrond;
de tekst is geselecteerd Gebruik nu de sneltoets voor Kopièren door de CTRLtoets
ingedrukt te houden en op c te drukken. De tekst staat nu in het geheugen van uw
PC. Nu maakt u een mailtje met wie u dit adres wilt delen. Na uw aanbevelende tekst
drukt u opnieuw op een sneltoets, nu voor plakken: CTRL-V (dus u drinkt weer de
CTRLtoets in en nu tegelijkertijd de v). U ziet nu dat de website die u bezocht en
waarvan u het adres had gekopieerd hier weer wordt aÍgebeeld: onderstreept en wel
(dus bijvoorbeeld: https:l/www.picnic applnl/assortiment). Wanneer nu de ontvanger
klikt op deze tekst weer met ingedrukte CTRL-toets gaat de ontvanger direct naar de
door u bedoelde website. Dii is dus een vorm van kopiëren en plakken die u ook voor
elk willekeurig stuk tekst kunt gebruiken.
Heeft u hrerover vragen, stuurt u ze rustig naar info@seniorwebzoetermeer. nl of kijk
op onze website: www. seniorwebzoeterm eer. nl.
Wim Geers

CTRL V
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Hoe gaat het met de Parochie?
Hoe gaat het met de parochie is een vraag dre me door mensen van buiten de
parochie nog wel eens gesteld wordt. Niet zo briljant, is dan mijn antwoord, maar dat
geldt ook voor vele andere organisaties. ln elk van onze vijf kerken mogen nog maar
30 mensen een viering bijwonen. Dat zijn er maximaal 150 per weekeinde tegen ca.
600 vóór het virus ons trof. Dat betekent een financiële strop want die 450 nietkomers storten ook niet in het collectemandje en die inkomsten zijn hard nodig. \r'ilist
u dat u ook kan gireren |BAN.NL85|NGBOOO24749OO t.n.v. kerkbijdragen H. Nicolaas
te Zoetermeer.

Wat natuurlijk veel belangrijker is dan de gemiste inkomsten is dat slechts 30 - 60
mensen wekelijks de H. Communie kunnen ontvangen. 30 mensen in de Nicolaas
kerk en eens in de veertien dagen 30 in één van de kleine kerken waar dan diaken
Van Berkel voorgaat. Fijn voor de bezoekers, triest voor de anderen.
Net zo triest als we misschien per 1 januari zonder pastoor zitten. Hoewel, er heeft
zich iemand gemeld die komt kijken hoe de situatie hier is. Hopelijk bevalt het hem.
Ook triest is dat ondanks herinneringen onzezijds de bisschop nog niet heeft
gereageerd op onze reorganisatieplannen. Het parochiebestuur overlegt daarom met
de vicariaatberaden om na te gaan hoe het verder kan. Het gesprek met het eerst
bezochte vicariaat was open en in een goede sfeer.
Moed verloren al verloren, laten we dus goede moed houden. Misschien is dat wel de
manier om naast "aan de keizer te geven wat de keizer toekomt" onze goede moed
en volharding aan God te geven.
Hans Bonnet
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KBOZ-Activiteiten kalender Kri ngen

Leyens Tot nader order geen bingo
tel. 06-10 36 50 94
33
Contactadres: mevr. A. van den Burg
tel. 06-11 77 93 46
of: dhr. C. Vollenga
Bingo Meezicht
Tot nader order geen bingo
Albrandswaard
Contactadres: mevr. Suze Ooms-v.d. Berg tel. 079-316 91 0O
of: dhr. Cornelis de Jong
tel.06-17 88 14 10
Bingo Seghwaert Tot nader order geen bingo
Petuniatuin
Contactadres: mevr. Suze Ooms-v.d. Berg tel. 079 316 91 00
dhr. Cornelis de Jong
Tot nader order geen soos
Creatieve soos
lel. 079-321 24 10
Buytenwegh
Contactadres: mevr. Door Koppen
of: mevr. Tinie Lexmond tel. 079-351 66 31
Doortochtkerk,
Hekbootkade 60
Soos Noordhove Tot nader order geen soos
tel. 06-20 98 50 20
Rogerslijn í 1
Contactadres: dhr. J.F. Termaat
Soos Rokkeveen Tot nader order geen soos
Marsgeel 14
Contactadres: Tijdeliik secretariaat tel. 079-316 75 74
Bingo De
Gondelkade

KBOZ-Activiteitenkalender

Cl

ubs

Bewegen op muziek
De

Veur
Elke woensdag 15.00 - 16.00 uur in november
Prismalaan
Contactadres: mevr. A.T. van de Poel tel. 079-362 16 90
Elke
donderdag
11.45 - 12.45 uur in november
Biidorp
Bijdorplaan
Contactadres: mevr. T.G.l\/l . Jansen tel. 079-323 96 97
Bridge SBC in De Vlieger ledere maandag ondér voorbehoud
tel. 079-331 19 06
Groen-blauwlaan Contactadres: dhr. J. L. VlIjsman
Bridge Oosterheem Tot 17 november geen bridge
tel. 079-888 15 62
Zanzibarplein 5
Contactadres: mevr. L. Smidt
Fietsen
Tot nader order wordt niet gefietst
De molen
Eerste Stationsstraat Contactadres: dhr. P.F.M. van der Hoeven Tel. 079-3414963
Jeu-de-boules Tot nader bericht geen jeu-de-boules
tel. 079-351 47 65
Gondelkade,
Contactadres: dhr. T. Jans
Van 't Hoffplein
Koersbal
Tot nader bericht geen koersbal
tel. 079-321 32 49
Contactadres: dhr E. Schotpoort
Sporthal de Vlieger
of: mevr. C. Veiver- Wubben lel. 079-361 24 42
Groen-blauwlaan
Yoga BUdorp
Elke maandag 9.30 - 12.30 uur
Bijdorplaan
Contactadres: mevr. Th. Lugtigheid iel. 079-316 73 97
Yoga De Vlieger
Elke maandag 8.30 - 12.00 uur
Groen-blauwlaan Contactadres: mevr. L. Burggraaf tel. 06-44 11 81 34
Yoga Bijdorp
Elke dinsdag 9.30 - 12.30 uur
tel. 079-331 52 36
Bijdorplaan
Contactadres: mevr. L. Wllemsen
Yoga De Leyens,
Elke donderdag 9.30 í 1.30 uur
Broekwegschouw 199
tel.06-44 11 81 34
Contactadres: mevr. L. BurggraaÍ
Yoga Buurthuis't Span Elke donderdagí0.00 -12.15 uur
Contactadres mevr. Annie Wnterkamp tel. 06-54 29 17 63
Voorlopig op donderdag geen viering in de Doortochtkerk.
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