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Kopij digitaal aanleveren voor het Bulletin van de KBOZPCOB no.2,'Íebruari 2021
uiterlijk op 14 januari 2021 onder vermelding van "KBOZ Bulletin" bij 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.2 op 26januari2021
Wlt u a.u.b. mutaties, zoals overlijden, verhuizingen en wijziging van het
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, Rob van den Bos, te|.......
Belastinghulp: Dhr. J.F.M. van HooÍ tel 06- 82 81 74 32, jfm.v.hoof@kpnmail.nl
Rijbewijskeuring voor 75+: dokter W.J. Eenink, tel. 06-53 12 03 04
Klussendienst: tel. 06-19 97 '18 00
KBO-PCOB.nu is de digitale nieuwsbrief waarmee u op de hoogte blijft van de
belangen beha rtig ing voor senioren.
KBO-PCOB.nu verschijnt in de regel om de twee weken.
KBOZ-leden kunnen zich aanmelden voor KBO-PCOB.nu via. www kbopcob. n l/n ieuwsbrieven/

Kerst lnn Zoetermeer in coronatijd
De Kerst lnn Zoetermeer is dit jaar anders dan andersOp eerste kerstdag bieden wij in 't Centrum, Frans Halsstraat 1,
twee maal een high tea aan, opgeluisterd met een verhaal, muziek
en gedicht.
De toegang is gratis, maar aanmelden is verplicht.
Heeft u interesse, mail dan naar Kerstzoetermeer@qmail.com of
bel naar 06- 38 10 42 57.
U ontvangt dan het aanmeldingsformulier.
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Belastingservice
De kerstdagen en de jaarwisseling zijn al in zicht. En na de feestdagen komt ook
weer snel de tijd, waarin de aangifte lnkomstenbelasting over het jaar 2020 verzorgd
moet worden.
Om de leden van een van de ouderenbonden (KBOZ of PCOB) hierin bij te staan
kennen we in Zoetermeer de "Belastingservice KBOZPCOB'.
Voor deze service zijn er in Zoetermeer 9 KBOZ-vrijwilligers actief. Zij worden HUBA
genoemd (Hulp br,; Belasting Aangifte). Deze HUBA's worden jaarlijks via een
verplichte opfriscursus op de hoogte gebrachUgehouden van de meest actuele
ontwikkelingen in de belastingregels (en de regels voor huur- en zorgtoeslag).
Natuurlijk met name gericht op die regels die voor onze doelgroep van belang zrjn.
En om daar geen onduidelijkheid over te laten bestaan, onze doelgroep is:
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Leden van de KBOZ of PCOB met
Een jaarinkomen tot € 30.000 (alleenstaanden) of tot € 50.000
( gehuwden/sam enwonenden)
Niet meer dan r € 30.000,- spaargeld/vermogen.

De HUBA is gehouden aan de geldende regels met betrekking tot de privacy en
natuurlijk ook met betrekking tot de coronamaatregelen.
De HUBA's mogen ter dekking van de door hen gemaakte kosten een geringe
onkostenvergoeding vragen.
Han van der Linden is langer dan 20 jaar de Zoetermeer- coördinator geweest van
deze service. Hij was daarin heel gedreven. In okiober j.l. heeft hij kenbaar gemaakt
te gaan sioppen als coördinator (maar actief te blijven als HUBA).
Namens het team van HUBA's en natuurlijk ook namens alle leden die gebruik
hebben gemaakt van deze belastingservice, wil ik Han bedanken voor alle t1d die hij
in deze coördinerende taak heeft gestoken.
De coördinerende rol van Han is nu door mij overgenomen. lk zal mijn best doen om
de belastingservice succesvol te laten blijven.
Hebt u behoefte aan ondersteuning bij het invullen van uw belastingaangifte of bij het
aanvragen van huur- en/of zorgtoeslag? Neem dan contaci met mtj op. lk zal u dan in
contact brengen met een van de HUBA's.
Jan van Hoof, telefoon 06 - 82 81 74 32

Belastingdienst

Van de bestuurstafel
Bij het ter perse gaan van dit Bulletin waren alle activiteiten van Clubs en Kringen
stilgelegd tot 17 november. Wat er na 17 november aan maatregelen werd
afgekondigd, is van belang voor ons allen, zeker met de viering van Kerstmis in het
vooruitzicht.
Op het moment dat ik dit schrijf, is de bestuurstafel leeg, want je kunt niets al willen
we zoveel. Nieuwe bestuursleden, zoals een nieuwe ledenadministrateur en
ondergetekende functioneren al. Dat kan eigenlijk niet zonder jaarvergadering, maar
een ALV kon vanaf maart al niet gehouden worden. Omdat er al jaren op de ALV
geen tegenkandidaten naar voren zijn gebracht, is het huidige bestuur ervan
uitgegaan dat de leden geen bezwaar hebben tegen deze twee benoemingen. Op
deze manier kunnen we verder en kunnen we de andere bestuursleden ontlasten.
Bij de meeste KBO-afdelingen is de ALV niet gehouden vanwege corona. Het
belangrijkste is dat een afdelingsbestuur verantwoording aflegt aan de leden. KBO
Zoetermeer heeft in het vorige Bulletin te kennen gegeven, dat het Jaarverslag
aangevraagd kan worden bij de secretaris en dat het bestuur eventuele vragen of
opmerkingen graag beantwoordt. Er zijn slechts enkele leden van de KBOZ die van
die mogelijkheid gebruik hebben gemaakt. De leden hebben kennelijk vertrouwen in
het reilen en zeilen van KBO Zoetermeer. We hopen in maart 2021 weer een ALV te
kunnen houden.

Ongeveer om de twee weken krijgen alle KBO-besturen vanuit de landelijke KBOPCOB een digitale Nieuwsbrief toegestuurd, het KBO/PCOB Verenigingsnieuws
voor leden KBO en PCOB. Deze Nieuwsbrief beoogt de leden te informeren over de
belangenbehartiging voor ons senioren.
Leden die met een PC of tablet kunnen omgaan, kunnen zich abonneren op
deze Nieuwbrief via www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven.
Het bestuur is in de eindÍase beland wat betreft de bouw van een nieuwe website.
Het is de bedoeling deze Nieuwsbrieven in onze KBOZ-website op te nemen. Het
Bulletin zal wellicht ook via de website verspreid gaan worden. Vrijwilligers moeten
ontlast worden. Maar we blijven papier verspreiden.
ln deze coronatijd zitten we niet stil: er zijn gelukkig geen besmettingen. We blijven
ons best doen om de vereniging levend te houden!
Het bestuur hoopt van harte, dat voor u allen een Gezegende Kerst in
gezamenlijkheid mogelijk is en wenst u allen veel sierkte en vooral gezondheid in
deze barre tijden. Nog even en we gaan de 2d" injectie halen. (De lste was de
griepprik, toch?)
Hans Lamot
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lnterview met Rob van den Bos
Rob is de nieuwe Ledenadm in istrateur van de
KBOZ. Ht1 volgt Hans van Oijen op, die in
september te kennen heeft gegeven, dat de
functie hem niet langer voldoening gaf. Rob zei
gehlk Ja' toen ik hem belde of hij belangstelling
voor de functie had. Zijn commentaar was wel:
'Maar ik ben niet katholiek, maar protestant'. lk
antwoordde dat dat helemaal geen probleem is.
Tenslotte is de KBO op landelijk niveau al
enkele jaren één Ouderenbond samen met de
PCOB. Wel vond hij het raadzaam om lid te
worden van de KBOZ, temeer dat je dan weet wat er zoal in de KBO omgaat.
Rob is momenteel 78 jaar. Toen hij 11 jaar oud was, is hij samen met z'n ouders en
een zus geëmigreerd naarAustraliè. Na 10 jaar daar gewoond te hebben, is het
gezin terugverhuisd naar Nederland. In 2000 is hij daar wel met zijn gezin voor 6
weken terug geweest voor de Olympische Spelen. Rob is getrouwd geweest en heeft
4 kinderen: 3 zoons en 1 dochter. Drie wonen er in de omstreken van Zoetermeer en
één in Haarlem Hij heeft een goede band met hun; ook met zijn 7 kleinkinderen.
Rob heeft gewerkt voor vooral Amerikaanse bedrijven. Het Engels spreken zai hem
in het bloed. Hij heeft zich beziggehouden met administratieve en financieeltechnische werkzaamheden. Toen hij 50 jaar was, is hij als werknemer gestopt en is
hij voor zichzelf begonnen als hypotheekadviseur. Jammer genoeg kreeg hij op 71jarige leeftijd een hersenbloeding, waardoor hij ietwat verlamd raakte en met zijn
werkzaamheden moest stoppen. Als hij naar buiten gaat, moet hij zich bedienen van
een scootmobiel. Onlangs is hij, tot zijn volle tevredenheid, verhuisd van een
eengezinswoning naar een flat, dichtbij winkelcentrum Rokkeveen en andere
voorzieningen.
Rob is een veruoed bridger. Hij is lid van twee clubs, die in 28 Home bridgeden.
Jammer genoeg is 28 Home niet meer beschikbaar en wordt er omgezien naar
andere onderkomens. Momenteel wordt er door de coronamaatregelen slechts online
gebridged. Hij mist wel de contacten. Ook geschiedenis boeit hem zeer. Al jaren
verzorgt hij voor enkele kennissen de belastingaangiften.
Rob is een enthousiast mens en hij popelt om te beginnen. De dag na dit interview
had hij een aÍspraak met Hans van OUen en Hans van der Meer, de penningmeester
van de KBOZ.
Het bestuur wenst hem veel succes maar vooral ook veel plezier!
Thea Veel e ntu rf, sec reta ri s

Gezien, gelezen, doorgegeven
WLHUISMUS

us van N assouwe
Ben ik nu thuis voorgoed
De quarantain' getrouwe
Blijf ik vol goede moed
Een leven zonder franje
Leid ik vrij onverveerd
De anderhalve meter
Heb ik altijd geëerd
Wilh uism

Als schild ende betrouwen
hangt plexiglas terneer
lk hoest in mijne mouwen
En vrees geen virus meer
Dat ik toch schoon mag blijven
Met kapjes voor den mond
Laat ons den plaag verdrijven
Zo blijven wij gezond

Parochiezaken
Pastoor van der Bie gaat per 1 januari 2021 definitief weg (met emeritaat).Zijn plaats
wordt gedeeltelijk ingenomen door pater Adrie Kortekaas. Paier Kortekaas is een
benedictijn van de abdij van Egmond en komt hier met een 0,5 aanstelling. Hij zal
niet de pastoorstaken overnemen. Daarvoor moet de bisschop nog iemand anders
zoeken. Pater Kortekaas zal ook HH Missen opdragen in de kleine kerken.
De corona-restrictres zullen voorlopig nog wel van kracht blijven. Als het vaccin tegen
het virus vanaf begin volgend jaar kan worden ingezet, zal het volgens hei RIVM nog
wel een jaar duren voor de hele bevolking gevaccineerd is. lk vermoed dan ook dat
de beperking van het aantal personen per kerkdienst gehandhaafd zal blijven.

Kerksluitingen
De bisschop heeft nog niet de vereiste gesprekken met de parochianen gevoerd over
de kerksluitingen. Het Parochiebestuur en het pasioresteam zijn inmiddels hierover
wel in gesprek met de vicariaatberaden.
De eerste ronde gesprekken verliep in een goede sfeer. De tweede ronde loopt nu.
Zolang er nog corona-restricties zijn zullen er volgens het parochiebestuur geen
kerken gesloien worden. Dai zou dus nog wel eens lang kunnen duren...
Hans Bonnet
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Hé, dat is leuk om te weten!
We leven in rare tijden, we moeten allemaal zoveel mogelijk thuisblijven. We kunnen
natuurlijk altijd nog wel telefoneren met wie we willen, maar daar moet de andere
kant natuurlijk ook weer tijd voor hebben en almaar spelletjes doen gaat ons de keel
uithangen.
Dus daarom maar eens een ander idee: maak je eigen levensverhaal. Buiten het feit
dat het u erg veel plezier kan geven, is het ook nog eens buitengewoon goed voor
uw denkvermogen. Want weet u nog, de spieren die u niet gebruikt verslappen, zo is
het ook met uw hersencellen: wat u niet gebruikt.... verliest zijn kracht. Graven in uw
geheugen zet alle denkregisters open en naarmate u er langer mee bezig bent, zult u
ervaren dat er steeds weer nieuwe weetjes komen bovendrijven. Belangrijk is daarbij
om het overzichtelijk te houden en dat u het indeelt in hoofdstukken, bijvoorbeeld
schooltijd, de buurt, verkeringstijd, vakanties, ongelukjes, successen enz. Ook uw
nabestaanden zijn u dankbaar. Zij krijgen een goed besef hoe uw leven er in uw tijd
uit zag.
Om aan de slag te kunnen gaan, moet u weten dat elke computer beschikt over een
ingebouwde tekstverwerker. U behoeft dus niet een dure Word licentie te kopen om
op uw computer aan de slag te gaan. Nu zal menigeen moeite hebben om het
betreffende programma WORDPAD te vinden in zijn computer, omdat het een beetje
verstopt zit. Maar zó vindt u het. Start het blokkenscherm door op het venstertje links
onder te klikken. Typ nu de tekst WORDPAD op een willekeurige plaats op het
scherm. U ziet op uw scherm links boven een symbool met de tekst Wordpad app.
KIik hierop met de rechtermuisknop en eÍ komt een menu waar onder meer bijstaat
VASTMAKEN AAN START, klik hierop met linker muisknop en er is een blok
gemaakt voor wordpad. Klik erop en wordpad wordt gestart.

Volgende maand vertel ik meer over wordpad maar nu nog even hoe u uw werk kan
bewaren voor de volgende keer. Klik linksboven op BESTAND en kies voor
OPSLAAN ALS, kies als opslag locatie BUREAUBLAD, geef het document een naam
en u zal het documeni terugvinden op uw bureaublad. Vindt u het interessant, maar
lukt het u niet, aarzel niet om hulp te vragen bij: info@seniorwebzoetermeer.nl of kijk
op onze website: www. seniorwebzoetermeer. nl
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KBOZ -Activiteitenkalender 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 00
of: dhr. Cornelis de Jong
tel. 06-17 88 14 10
geen
Bingo Seghwaert Tot nader order
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 1O
Buytenwegh
Contactadres: mevr. Door Koppen
Doortochtkerk,
of. mevr. Tinie Lexmond tel. 079-351 66 31
Hekbootkade 60
Soos Noordhove Tot nader order geen soos
tel. 06-20 98 50 20
Rogerslijn I 1
Contactadres: dhr. J. F. Termaat
Soos Rokkeveen Tot nader order geen soos
Marsgeel 14
Contactadres: Tijdeli.ik secretariaat tel. 079-316 75 74
Bingo De
Gondelkade

KBOZ-Activiteitenkalender

CI

ubs

Bewegen op muziek
De Veur
Werd na 17 november beslist
Prismalaan
Contactadres: mevr. A.T. van de
Biidorp
Elke donderdag 11.45 - 12.45 uur in november
Biidorplaan
Contactadres: mevr. T.G.M .
Bridge SBC in De Vlieger Werd na 17 november beslist
Contactadres: dhr. J.L.
Werd na 17 november beslist
Bridge
Zanzibarplein
Contactadres: mevr. L.
Tot nader order wordt er niet gefietst
De
Eerste
Contactadres: dhr. P-F.M. van der Hoeven
Tot nader order geen jeu-de-boules
Contactadres: dhr. T.
't
Van Hoffplein
Tot nader order geen koersbal
Sporthal de
Contactadres: dhr. E.
of: mevr. C. Veiver- Wubben
Yoga
Werd na 17 november beslist
Contactadres: mevr. Th.
Yoga De
Werd na 17 november beslist
Contactadres: mevr. L.
Yoga
Werd na 17 november beslist
Contactadres: mevr. L.
Yoga De
Werd na 17 november beslist
Broekwegschouw
Contactadres: mevr. L.
Yoga Buurthuis't
Werd na í7 november beslist
Contactadres mevr. Annie

Groen-blauwlaan
Oosterheem
5
Fietsen
molen
Stationsstraat
Jeu-de-boules
Gondelkade,
KoeÍsbal
Vlieger
Groen-blauwlaan
Bijdorp
Bijdorplaan
Vlieger
Groen-blauwlaan
Bijdorp
Bijdorplaan
Leyens,
199
Span

Poel
Jansen
Wrjsman
Smidt

tel. 079-362 16 90
tel. 079-323 96 97
tel. 079-33í 19 06
tel. 079-888 15 62
tel. 079-341 49 63
tel. 06 55 188522

Jans

tel. 079-351 47 65

Schotpoort

tel. 079-321 32 49
tel.079-361 24 42

Lugtigheid
Burggraaf
Willemsen
Burggraaf
Wnterkamp

iel. 079-316 73 97

tel. 06-44 11 81 34
tel. 079-331 52 36
tel. 06-44 1181 34
tel. 06- 54 29 17 63

Voorlopig op donderdag geen viering in de Doortochtkerk.
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