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Geen blad ontvangen? Telefoon: 079-321 34 93
Bestuur KBOZ
Dhr. Henk van den Berg
Mevr. Thea Veelenturf
Dhr. Hans van der Meer
Dhr. Hans Lamot
Dhr. Rob van den Bos
Mevr. Elli Bonnet
Website
Postadres Ouderenkantoor

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Ledenadministratie
Kopij Bulletin
www.KBOZ.nl
Dublinstraat 24/F12

tel. 079-361 73 26
tel. 079-316 75 74
tel. 079-343 20 14
tel. 06-38 89 26 68
tel. 06-24 10 18 35
tel. 079- 321 34 93
E-mail:
2713 HS Zoetermeer

voorzitter@kboz.nl
secretaris@kboz.nl
penningmeester@kboz.nl
bestuurslid@kboz.nl
ledenadministratie@kboz.nl
bulletin@kboz.nl
info@kboz.nl
(1e etage)

Kopij digitaal aanleveren voor het Bulletin van de KBOZ/PCOB no. 3, maart 2021
uiterlijk op 12 februari 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.3: 23 februari 2021
Wilt u a.u.b. mutaties, zoals overlijden, verhuizingen en wijziging van het
telefoonnummer of e-mail doorgeven aan de ledenadministratie? Ook als uw functie
als contactpersoon door iemand anders wordt overgenomen.
Belastinghulp: Dhr. J.F.M. van Hoof, 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
belangenbehartiging voor senioren.
KBO-PCOB.nu verschijnt in de regel om de twee weken.
KBOZ-leden kunnen zich aanmelden voor KBO-PCOB.nu via:
www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven/
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Belastingservice
De kerstdagen en de jaarwisseling hebben we gevierd. En na die feestdagen komt
ook weer snel de tijd, waarin de aangifte Inkomstenbelasting 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 KBOZ/PCOB”.
Voor deze service zijn er in Zoetermeer negen KBOZ-vrijwilligers actief. Zij worden
HUBA genoemd (Hulp bij Belasting Aangifte). Deze HUBA’s worden jaarlijks via een
verplichte opfriscursus op de hoogte gebracht/gehouden 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 zijn.
En om daar geen onduidelijkheid over te laten bestaan, onze doelgroep bestaat uit:
•
•
•

Leden van de KBOZ of PCOB met
Een jaarinkomen tot € 30.000 (alleenstaanden) of tot € 50.000
(gehuwden/samenwonenden)
Niet meer dan + € 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 Zoetermeerse coördinator geweest van
deze service. Hij was daarin heel gedreven. In oktober j.l. heeft hij kenbaar gemaakt
te gaan stoppen 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 tijd die hij
in deze coördinerende taak heeft gestoken.
De coördinerende rol van Han is nu door mij overgenomen. Ik 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 contact met mij op. Ik zal u dan in
contact brengen met een van de HUBA’s.
Jan van Hoof, telefoon 06 – 82 81 74 32

3

Van de bestuurstafel
Geachte leden,
Wanneer u dit Bulletin ontvangt, is de eerste maand van 2021 alweer bijna voorbij.
Toch wil ik nog van deze gelegenheid gebruikmaken om alle leden van de KBOZ en
hun omgeving een Gelukkig maar vooral een Gezond 2021 toe te wensen.
Het is de leveranciers gelukt om voor het einde van 2020 met meerdere vaccins op
de markt te komen. De Europese Unie heeft gelukkig miljoenen van de vaccins
besteld, die nu worden uitgeleverd. Deze vaccins zullen ook ons bereiken en vanaf
het 2de kwartaal van dit jaar kunnen ook de ouderen gevaccineerd worden. Omdat
het lidmaatschap van de Ouderenbonden loopt vanaf de leeftijd van 50 jaar, zal het
maanden duren voordat alle leden en hun omgeving gevaccineerd zijn.
Soms heb je geluk. Vorig jaar februari waren mijn vrouw Cor en ik 50 jaren getrouwd.
Wij hebben dat op 2 februari met de gehele familie, zussen, broers, hun echtgenoten,
kinderen en kleinkinderen kunnen vieren, 72 personen! Zelfs mijn eigen moeder van
95 kon er nog bij zijn! Het blijkt dat het de laatste keer geweest is dat we als familie,
elkaar gezien hebben in 2020. Daarna mochten we niet meer bij elkaar op bezoek en
nog steeds niet. Hieruit blijkt weer hoe belangrijk het is, dat wanneer het mogelijk is
iets met elkaar te vieren, het dan ook te doen.
Ditzelfde geldt binnen de KBOZ. Vorig jaar is een opeenstapeling geweest van
uitstellen: bestuursvergaderingen, jaarvergadering, afgelopen maand de
nieuwjaarsreceptie, als ook het afscheid nemen van de bestuursleden Hans Bonnet
en Hans van Oijen.
Ook voor de KBOZ-clubs konden heel veel lessen geen doorgang vinden. Het niet
doorgaan van de lessen heeft een zware wissel getrokken op het beperkte bestuur.
De voorzitter kampte en kampt nog steeds met gezondheidsproblemen.
De software die gebruikt wordt voor de ledenadministratie, geleverd door de KBO, is
niet ingesteld op clubs en clubleden. Zeker niet, wanneer er door het niet doorgaan
van lessen vermindering van het lesgeld voor de deelnemers door het bestuur
aangekondigd was; maar het was bijna niet mogelijk dit lesgeld voor 2020 correct te
bepalen.
Het bestuur heeft een nieuwe ledenadministrateur gevonden in de persoon van de
heer Rob van den Bos. Rob heeft een financiële achtergrond. Het bestuur vertrouwt
erop dat we de problemen met het innen van het lesgeld binnenkort kunnen
oplossen. Zie de colofon voor zijn e-mailadres en telefoonnummer.
Zelf ben ik, Hans Lamot, op verzoek terug in het bestuur gekomen.
Er is een langlopend project binnen de KBOZ: de website. Een nieuwe website kwam
maar niet van de grond. Deze is op dit moment nog niet wat het moet zijn, maar het
begin is er. Ik nodig u uit om allemaal eens te kijken op www.KBOZ.nl. Maar nog
belangrijker is: geef uw mening. Laat weten wat u van ons verlangt. Op het
e-mailadres info@KBOZ.nl kunt u alles kwijt.
Met vriendelijke groet,
Hans Lamot
Algemeen bestuurslid.
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De twee kanten van 2020
Twintigtwintig heeft me niks gebracht!
Mij hoor je nooit zeggen
Dat we samen meer kunnen dan alleen
Want als ik even verder kijk, ontdek ik
Spanning en onrust om mij heen
Elke week voelde ik minder
Verbinding met mensen die me dierbaar zijn
Ik voelde
Dat ik vervreemd raakte van de buitenwereld
En zeg me vooral niet
“Er zit iets moois in iedere dag”
Want hoe je het ook wendt of keert
Ik heb dit jaar stil gestaan
Je zult mij nooit horen zeggen:
Twintigtwintig bracht mij veel lichtpuntjes!
Lees het gedicht nu van onder naar boven

Hulde aan alle vrijwilligers
Omdat er geen jaarvergadering is gehouden en ook geen Nieuwjaarsbijeenkomst
heeft het Bestuur geen aandacht kunnen geven aan alle vrijwilligers van de KBOZ.
En dat zijn er toch wel zo’n 90.
Door het rare 2020-coronajaar hebben veel vrijwilligers van de clubs, bingo’s, sozen
enz. weinig of geen activiteiten kunnen ontplooien, zoals bijv. Koersbal, Jeu-deboules en de Sozen. Ook de Advent- en Mariavieringen konden niet doorgaan.
Bridge SBC in de Vlieger en enkele Bingomiddagen zijn, wanneer dat mogelijk was,
wel doorgegaan. Zo ook de yoga-clubs, die bij mooi weer zelfs buiten les kregen. Bij
Bewegen op Muziek werden in de ‘verboden’ weken online oefeningen aangeboden.
Bridge Oosterheem organiseerde enkele gezellige middagen. De Fietsclub heeft in
2020 toch nog enkele leuke tochtjes kunnen maken.
Wie wel onverminderd bezig waren, zijn de HuBA’s, vrijwilligers bij het invullen van
belastingformulieren. In de eerste maanden van 2021 zijn zij weer volop aan de
gang. Ook bij Hans en Elli Bonnet (en soms hun dochter Ingrid) ging de
samenstelling en de lay-out van het Bulletin gewoon door.
Iedere maand (behalve augustus en januari) brengen zij de Magazines, het Bulletin
en de gedrukte stickers bij de hoofdbezorgers, die deze op hun beurt, samen met
alle vrijwilligers in de wijk, door weer en wind bezorgen bij alle leden.
Ook de bezoekgroep van alle 80- en 90-jarigen heeft geen bezoekje overgeslagen.
Dat waren er vorig jaar zo’n 80.

Hulde aan alle vrijwilligers!!
We gaan dapper door en houden goede moed. Er gloort licht aan het eind van de
tunnel! Allen veel sterkte toegewenst.
Namens het bestuur,
Thea Veelenturf, secr.
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De Zoetermeerse kerk in coronatijd
Ongeveer 60 jaar geleden lag ik na een auto ongeluk en dientengevolge met een
schedelbasisfractuur in een ziekenhuis. Het enige dat men in die tijd aan een
dergelijk fractuur kon doen was liggen, plat liggen. Het enige vertier dat dit kleine
ziekenhuis kende was de ziekenhuisradio. Daarop hoorde ik het volgende verhaal
dat me al die tijd is bijgebleven.
Het ging over een oude vader, die niet lang meer te leven had. Voor zijn verjaardag
vroeg hij aan zijn kinderen een pijp met een barnstenen kop. Een dergelijke pijp was
vrij duur. Op zijn verjaardag kreeg hij echter van zijn familie een andere pijp, niet zo
mooi en duur als die barnstenen pijp. Hoewel hij zijn familie bedankte, verdween er
toch iets van de schittering in zijn ogen, een schittering die hij tot dan toe nog steeds
behouden had.

Ik moest aan dit verhaal denken toen ik nadacht over dit stukje. De kleine kerken in
de parochie hebben eveneens volgens vele mensen in de parochie een kleine kans
dat ze 2021 overleven. Tot de uitbraak van corona was er nauwelijks onderscheid in
de vieringen tussen alle kerken van de parochie. Dat veranderde met corona. Alle
kerken moesten dicht en toen ze weer open mochten was dat voor maximaal 30
bezoekers per viering. Gelijke monniken, gelijke kappen, maar toch niet helemaal…
In de kleine vicariaatskerken mochten vanaf september geen woord- en
communievieringen meer gehouden worden. Veel andere, wat bijzondere vieringen
werden exclusief in de kerk aan de Dorpsstraat gehouden.
Hans Bonnet

N.B.
Pastor Kortekaas komt na kennisbezoeken in de kleine kerken alleen nog in de
Nicolaaskerk. Waarom? Waarom onthoudt men de kleine kerken een waardig verder
functioneren nu ze vermoedelijk gedoemd zijn tot sluiten? Maar als u zegt: het
staat nog helemaal niet vast dat ze sluiten, dan is dat natuurlijk helemaal te gek voor
woorden. Is de kleine kerken nog een glans in de ogen gegund?
Hans Bonnet
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Hé, dat is leuk om te weten!

Vorige keer beloofde ik u om uit te leggen hoe je omgaat met het programma
wordpad. Als u het programma opstart, krijgt u een leeg scherm. Als u gaat typen en
u vindt de letter te klein klikt u op het pijltje naast het getal 11 en kiest u een groter
getal. Vanaf dat moment worden u grotere letters getoond; wilt u een ander lettertype
dan tikken op het pijltje naast Calibri en een hele reeks aan lettertypes ziet u
verschijnen, waaruit u er één kan kiezen. Wilt u teksten in een andere kleur, dan tikt
u op het pijltje naast de A en kiest u de gewenste kleur.
Een eenmaal gemaakte tekst onderstrepen, vet weergeven of schuin weergeven?
Daarvoor moet u eerst een tekstdeel selecteren; dat doet u door over de tekst heen
te schuiven met ingedrukte linkermuisknop en daarna op U B of I te klikken links aan
boven in uw scherm.
Wilt u een stuk tekst 2x gebruiken, dan weer eerst selecteren zoals daarnet, in het
geheugen zetten en door tegelijkertijd CTRL en C in te drukken op een andere plek
in het document tegelijkertijd op CTRL en V te drukken komt de gekopieerde tekst
weer tevoorschijn. Wilt u een stuk tekst verplaatsen, selecteer dit deel en druk
tegelijkertijd op CTRL-X de tekst verdwijnt en gaat naar het intern geheugen. Ga naar
een andere plaats in uw document en druk tegelijkertijd op CTRL-V en de tekst wordt
weer geplaatst.
Vindt u het wel interessant maar lukt het u niet? Aarzel dan niet om hulp te vragen
bij: info@seniorwebzoetermeer.nl of kijk op onze website:
www.seniorwebzoetermeer.nl
Wim Geers
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KBOZ-Activiteitenkalender Kringen
Bingo De Leyens
Gondelkade 33

Tot nader order geen bingo
Contactadres: dhr. C. Vollenga

tel. 06-11 77 93 46

Bingo Meerzicht
Albrandswaard

Tot nader order geen bingo
Contactadres: mevr. Suze Ooms-v.d. Berg
of: dhr. Cornelis de Jong

tel. 079-316 91 00
tel. 06-17 88 14 10

Creatieve soos
Buytenwegh
Doortochtkerk,
Hekbootkade 60
Soos Noordhove
Rogerslijn 11
Soos Rokkeveen
Marsgeel 14

Tot nader order geen soos
Contactadres: mevr. Door Koppen
of: mevr. Tinie Lexmond

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

Tot nader order geen soos
Contactadres: dhr. J.F. Termaat
Tot nader order geen soos
Contactadres: Tijdelijk secretariaat

tel. 06-20 98 50 20
tel. 079-316 75 74

KBOZ-Activiteitenkalender Clubs
Bewegen op muziek
De Veur
Prismalaan
Bijdorp
Bijdorplaan
Bridge SBC in De Vlieger
Groen-blauwlaan
Bridge Oosterheem
Zanzibarplein 5
Fietsen
De molen
Eerste Stationsstraat
Jeu-de-boules
Gondelkade,
Van ’t Hoffplein
Koersbal
Sporthal de Vlieger
Groen-blauwlaan
Yoga Bijdorp
Bijdorplaan
Yoga De Vlieger
Groen-blauwlaan
Yoga Bijdorp
Bijdorplaan
Yoga De Leyens,
Broekwegschouw 199
Yoga Buurthuis ’t Span

Wordt na 9 februari beslist
Contactadres: mevr. A.T. van de Poel
Wordt na 9 februari beslist
Contactadres: mevr. T.G.M . Jansen
Wordt na 9 februari beslist
Contactadres: dhr. J.L. Wijsman
Wordt na 9 februari beslist
Contactadres: mevr. L. Smidt
Tot nader order wordt er niet gefietst

tel. 079-362 16 90
tel. 079-323 96 97
tel. 079-331 19 06
tel. 079-888 15 62

Contactadres: dhr. P.F.M. van der Hoeven tel. 079-341 49 63
Tot nader bericht geen jeu-de-boules
Contactadres: dhr. T. Jans
tel. 079-351 47 65
Tot nader bericht geen koersbal
Contactadres: dhr. E. Schotpoort
of: mevr. C. Veiver- Wubben
Wordt na 9 februari beslist
Contactadres: mevr. Th. Lugtigheid
Wordt na 9 februari beslist
Contactadres: mevr. L. Burggraaf
Wordt na 17 november beslist
Contactadres: mevr. L. Willemsen
Wordt na 9 februari beslist
Contactadres: mevr. L. Burggraaf
Wordt na 9 februari beslist
Contactadres mevr. Annie Winterkamp

tel. 079-321 32 49
tel. 079-361 24 42
tel. 079-316 73 97
tel. 06- 44 11 81 34
tel. 079-331 52 36
tel. 06- 44 11 81 34
tel. 06- 54 29 17 63

Voorlopig op donderdag geen viering in de Doortochtkerk.
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