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Colofon
Het KBOZ Bulletin verschijnt 10 x per jaar als inleg van het door de Unie KBO
uitgegeven periodiek KBO-PCOB magazine. Oplage: 800.
Geen blad ontvangen? Telefoon: 079-321 34 93
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Kopij digitaal aanleveren voor het Bulletin van de KBOZ/PCOB no. 4, april 2021
uiterlijk op 12 maart 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 maart 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. Jan 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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Van de bestuurstafel
Geachte leden,
Beste leden en belangstellenden,
Het is alweer eind februari en de kop van 2021 is eraf. De eerste leden van de KBOZ
zijn reeds geprikt en de rest zal de komende maanden een uitnodiging krijgen. Het
gaat allemaal niet erg vlotjes, maar langzaam maar zeker komen we deze pandemie
hopelijk zo goed mogelijk te boven. Uit mijn directe familie heb ik een voorbeeld hoe
je het niet wilt. Onze dochter is onderwijzeres op de school in Lansingerland. Waar
haar man en zoon er min of meer fluitend doorheen gekomen zijn, kan zij nu nog
geen ballon opblazen. Dat bedoel ik, de nazorg en nasleep zijn soms best hevig!
Ondertussen is het ook gelukt de website weer in de lucht te brengen. Op
www.kboz.nl kunt u de laatste nieuwtjes en wetenswaardigheden van de KBOafdeling Zoetermeer lezen. Ook de leden van de Clubs en Kringen kunnen daar voor
het laatste nieuws terecht. Nu is dat nieuws op dit moment niet prettig omdat alles op
stop staat. Wanneer alles weer mag, krijgen we per 1 mei te maken met de
veranderingen die de Gemeente Zoetermeer wil doorvoeren in het subsidiebeleid.
Hebben we straks nog de beschikking over voldoende zaalruimte voor een
betaalbare prijs? Het is echt afwachten. Maar de website maakt het ook mogelijk te
reageren. Via e-mailadres info@kboz.nl kan iedereen vragen en opmerkingen naar
het bestuur zenden. DOEN!!
Het bestuur heeft inmiddels weer een keer vergaderd. Een hot item was voornamelijk
de financiële afwikkeling van de lesgelden voor Bewegen op Muziek en Yoga..
Vanwege de vele uitgevallen lessen was het lesgeld voor 2020 moeilijk te bepalen.
Vandaar dat er nog geen nota’s waren verstuurd. Er is een regeling getroffen, zie
volgende bladzijde, welke inmiddels aan de deelnemers is toegestuurd.
Minder fijn is de ziekte van onze voorzitter Henk van den Berg. Ook hij is door Covid
getroffen en is op dit moment opgenomen in een verpleeghuis. Het is nog niet
bekend hoelang het een en ander gaat duren. Daarom wordt momenteel het
voorzitterschap waargenomen door mij. Wij wensen Henk beterschap en hopen dat
hij binnen afzienbare tijd weer deel van het bestuur kan uitmaken.
Heeft u zich al opgegeven voor het verenigingsnieuws van de KBO-PCOB? Via deze
link www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven kunt u dit doen.
De afgelopen weken hebben we door de hevige sneeuwval min of meer in een
dubbele lockdown gezeten. Vooral voor de ouderen een moeilijke tijd. Maar laten we
kijken wat we toch nog vóór anderen kunnen betekenen en dankbaar zijn voor de
hulp die ons dóór anderen geboden wordt.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van uw KBOZ,
Hans Lamot,
wnd. voorzitter.
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Aan de deelnemers van Yoga en Bewegen op Muziek
We moeten u als bestuur onze welgemeende excuses aanbieden! U wilde het
lesgeld van uw activiteit voldoen en wij waren niet in staat om u de rekening te
sturen. Alles wat fout kon gaan is fout gegaan. Wij hebben corrigerende acties
ondernomen en we hebben nu bijna alles onder controle.
De ledenadministrateur is vervangen. De nieuwe administrateur, de heer Rob van
den Bos, is zich in de software aan het verdiepen en hoopt nog deze maand, februari
2021, de nota’s de deur uit te kunnen doen.
Vanwege de door corona gemiste lessen heeft het bestuur besloten voor 2020 50%
van het lesgeld = € 50,00 voor Yoga en € 37,50 voor BoM te berekenen.
De nota’s voor 2021 zullen niet vóór juni 2021 de deur uitgaan. Daarvoor zijn twee
redenen:
1. We weten niet hoeveel lessen er door de coronamaatregelen gegeven kunnen
worden.
2. De gemeente Zoetermeer verandert per 1 mei de subsidie-richtlijnen. Hierdoor
is het ons nog niet bekend wat de kosten zullen zijn en welke accommodaties
de KBOZ weer ter beschikking zullen worden gesteld.
Om u van de actuele stand van zaken op de hoogte te houden, zal het bestuur
gebruikmaken van de website: www.kboz.nl. U kunt ons ook altijd bereiken via
info@kboz.nl.
Met vriendelijke groet,
Hans Lamot,
wnd. voorzitter
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Belastingservice (herinnering)
De tijd is gekomen, dat 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.
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 één van de HUBA’s.
Jan van Hoof, telefoon 06 – 82 81 74 32

Kamerverkiezingen 2021
Dit is het laatste Bulletin vóór de verkiezingen van de Tweede Kamer op 17 maart. U
kunt die dag stemmen, maar ook de twee dagen ervóór en zelfs per post als u ouder
bent dan 70 jaar. U kunt natuurlijk ook iemand anders machtigen om voor u te
stemmen. U gaat dus wel stemmen! Er is keuze genoeg: liefst 37 partijen dingen
naar uw gunst.
Als een plaatselijke Bond (de B staat voor Bond in KBOZ) kunnen we alleen op
plaatselijk niveau uw belangen behartigen, zoals het behouden van de subsidie voor
de zaalhuur van onze clubs en kringen.
Op landelijk niveau kunnen we dat slechts indirect via de koepel Unie KBO PCOB.
Maar u als persoon heeft direct invloed, juist door te stemmen. Op 17 maart gaat het
o.a. over onze pensioenen en andere uitkeringen, over hoeveel geld er naar de zorg
gaat en nog veel meer. Misschien denkt u ook aan een afrekening met de fouten die
het demissionaire kabinet heeft gemaakt en waardoor het nu demissionair is.
Hopelijk denkt u er ook aan dat die K in onze naam staat voor Katholiek en dat we
van katholieke waarden uitgaan. Van die waarden zijn de liefde voor God en voor
onze naasten de belangrijkste. Als u voordat u gaat stemmen de kieswijzers
raadpleegt en eventueel de partijprogramma’s leest, kijk dan hoe belangrijk de
partijen die twee waarden vinden. We staan daar toch voor!
Hans Bonnet
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Koersbalvereniging De Vaste Koers
Koersbalvereniging “De Vaste Koers” heeft het speeljaar beëindigd met het uitreiken
van de prijzen voor het zgn. Mandjestoernooi. De prijzen bestaan uit mandjes, gevuld
met verschillende artikelen. Vooral het gevecht om de tweede en derde plaats was
erg spannend met slechts 4 punten verschil.
De uitslag was:
1. Ivana Adenisan met 184 punten,
2. Ted Veiver met 152 punten en
3. Piet van Dijk met 148 punten.
Als u denkt dat Koersbal ook iets voor u is, bent u vanaf 3 september a.s. welkom in
Sporthal De Vlieger aan de Groenblauwlaan. Wij spelen iedere dinsdag van 09.45 –
11.45 uur. De sporthal is ook goed met openbaar vervoer bereikbaar. Bus 71 en 72
stoppen voor de deur. Bel voor inlichtingen naar E. Schotpoort, (079) 3213249 of
T. Veiver (079) 3612442.

Evert Schotpoort
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Hé, dat is leuk om te weten!
In deze tijd dat mensen elkaar moeten mijden, is het
geven van computerhulp buitengewoon moeilijk. Dat is
jammer voor ons, want wij willen u graag helpen. Maar
het is heel vervelend voor alle ouderen die heel graag
hulp zouden willen hebben, maar die niemand thuis
durven te ontvangen.
Maar er is een uitweg: de techniek maakt het mogelijk, dat een thuishelper met u
meekijkt om te zien waar het bij u thuis fout gaat. Nee, u hoeft niet bang te zijn, dat
uw persoonlijke gegevens in onze handen komen, want de verbinding wordt voor een
korte periode tot stand gebracht en als u weer vooruit kan, kunt u de verbinding zelf
weer verbreken.
Dat gaat zo met een pc: u wordt opgebeld door één van onze vrijwilligers en spreekt
met hem/haar af dat er in uw pc gekeken mag worden. Vervolgens klikt u linksonder
in het scherm op het vergrootglas naast het venster symbool en tikt u op de letter Q.
Op een volgend scherm ziet de app Quick Assist; klik daarop en u krijgt een scherm
waarin u een cijfercode kunt intikken. U krijgt deze cijfercode door de telefoon van uw
helper. Daarna tikt u op SCHERM DELEN en de verbinding wordt tot stand gebracht,
zodat de helper kan zien wat u aan het doen bent, Terwijl hij/zij meekijkt, krijgt u door
de telefoon de aanwijzingen. Bent u geholpen, dan kunt u de verbinding verbreken.
Op een telefoon of tablet gaat het een beetje anders. Als u daar hulp bij wilt hebben,
moet u eerst de app Quick Support downloaden. Wanneer u deze app opstart, moet
u een code versturen naar de hulpverlener. U wordt ook gevraagd om toestemming
te geven om een contact tot stand te brengen. Wanneer u dat doet, heeft u ook hier
de mogelijkheid om over uw schouder mee te laten kijken.
Heeft dit u geïnspireerd, maar vindt u het toch erg ingewikkeld, schroom niet om
contact met ons te zoeken of via een mail naar info naar
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

Bingo Meerzicht
Albrandswaard

Tot nader order geen Bingo
Contactadres: mevr. Suze Ooms-v.d. Berg
of: dhr. Cornelis de Jong
Tot nader order geen Soos
Contactadres: mevr. Door Koppen
of: mevr. Tinie Lexmond

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

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

tel. 06-11 77 93 46

tel. 079-316 91 00
tel. 06-17 88 14 10
tel. 079-321 24 10
tel. 079-351 66 31

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
Broekwegschouw 199

Tot nader order geen BoM
Contactadres: mevr. A.T. van de Poel
Tot nader order geen BoM
Contactadres: mevr. T.G.M . Jansen
Tot nader order geen Bridge
Contactadres: dhr. J.L. Wijsman
Tot nader order geen Bridge
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
Tot nader order geen Yoga
Contactadres: mevr. Th. Lugtigheid
Tot nader order geen Yoga
Contactadres: mevr. L. Burggraaf
Tot nader order geen Yoga
Contactadres: mevr. L. Willemsen
Tot nader order geen Yoga
Contactadres: mevr. L. Burggraaf
Tot nader order geen Yoga
Contactadres: mevr. A. 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.

8

