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Sneeuwlandschap op de vierde Paasdag!
In het zuiden van Nederland!!
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Kopij digitaal aanleveren voor het Bulletin van de KBOZ/PCOB no. 6, juni 2021
uiterlijk op14 mei 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.6: 25 mei 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
De bestuurstafel is nog steeds met een beperkte
bezetting. Onze voorzitter, de heer Henk van den Berg, is nog steeds ziek. Wij
wensen hem het allerbeste en een spoedig herstel.
Er is vanuit het bestuur nog niet veel nieuws te melden. We wachten wel met
spanning af wat de Gemeente 1 mei beslist t.a.v. de subsidies voor onze clubs. Op tv
werd er begin april voorzichtig gemeld dat er eerstdaags enige versoepelingen
komen t.a.v. de coronamaatregelen. Omdat de leden van de KBOZ waarschijnlijk
allemaal al gevaccineerd zijn, zou er wel eens meer mogelijk kunnen zijn. Echter ook
met vaccinatie moet er een negatieve Coronatest overlegd worden. Die kost geld en
er is nog niet bekend waar die afgenomen kan worden! De kopij voor het mei
nummer moest al 11 april worden ingeleverd. Er kan dus nog niets definitiefs gemeld
worden.
Als ik dit schrijf, is het begin april. Ik had mijn vers aangeschafte winterjas reeds in de
kast opgeborgen met het mooie weer, maar in maart moest hij weer uit de kast. Wat
een kou! Wanneer de hond mij uitliet, had ik echt een winterjas nodig. Er was mooie
bloesem in het Balijbos, maar de wind en hagel hebben het meeste al vernield.
Jammer dat dat maar zo kort is.

Enkele jaren terug hebben mijn vrouw en ik het geluk gehad om in Japan de Japanse
kersenbloesem te bewonderen. Ongelooflijk mooi zijn die parken!
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Dat was trouwens een indrukwekkend bezoek aan
Japan. Ik was daar al eerder geweest, voor mijn werk, ,
maar nooit als toerist.
Ditmaal waren we daar met een cruise. Hongkong –
China – Korea en Japan. Een prachtige reis. De eerste
Japanse haven was Nagasaki. U weet wel: daar waar
de atoombom gevallen is. We hebben in Nagasaki de
verschillende gedenkplaatsen en een museum
bezocht. Het museum heeft een indrukkende
hoeveelheid memorabelen: klokken met gesmolten
wijzers die het uur van het bombardement aangeven,
delen van gebouwen, zoals de gevel van een kerk, en
veel persoonlijke bezittingen. Zeer indrukwekkend. Er
is ook een park met een verzameling kunstwerken van
kunstenaars van over de gehele wereld.
Nu begin mei, herdenken we ook onze landgenoten die
gevallen zijn in de Tweede Wereldoorlog en de
verschillende acties overal ter wereld, waar onze
militairen ingezet zijn. Laten we dat nooit vergeten,
want zonder herdenken kunnen we ook niet de
bevrijding vieren.

Laten we ook de inzet van het zorgpersoneel niet vergeten. Wij zijn tenslotte de
leeftijdsgroep met een “verhoogd” risico. Alhoewel, dat had ook zijn voordelen, want
deze leeftijdsgroep is als eerste gevaccineerd. Dat de vaccinatie positief is, zien we
aan de kleine stappen voorwaarts waardoor één en ander weer mogelijk wordt!
Laten we hopen dat we deze zomer weer op vakantie kunnen. Mijn vraag is, kan ik
als onderdeel van de “grijze” golf al voor de drukte op vakantie, of is dat nog te
vroeg? We zullen het snel weten.
Met vriendelijke groet,
Hans Lamot, plv. voorzitter
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Gekte
Het Bulletin moet elke keer weer vol…
Als het niet lukt door uw bijdragen, is het mijn taak om het weer vol te krijgen. Ik ben
dus een soort vakkenvuller. De ontwikkelingen binnen de Zoetermeerse parochie
hebben me de laatste jaren veel stof opgeleverd en die heeft u in mijn stukjes
kunnen lezen. Nu de sluitingen van de kleine kerken….. (excuus, ze worden niet
gesloten, alleen het doel waarvoor ze gesticht zijn, wordt er uit weggehaald}
aanstaande is, vervalt dat onderwerp. Over eenvormigheid is het immers saai
schrijven.
In de Trouw van woensdag 7 april stond een bespreking van het boek “De eeuwige
nar” van Frank Bosman, cultuur- theoloog aan de universiteit van Tilburg. Hij vraagt
zich af wat er te vieren valt als het ene na het andere klooster sluit. De secularisatie
(het geloof moet achter de voordeur) valt niet meer te stuiten. De mensen die
geloven zijn gewoon een beetje gek en om in te treden in een klooster moet je
“knettergek” zijn. Hoewel je achter een voordeur zit, wil je wel aan mensen laten zien
dat het ook anders kan, anders dan in het leven buiten op straat gewoon gevonden
wordt. Maar wat is gewoon, is dat wat iedereen denkt en doet? Ja, maar is het dan
ook goed en beschrijft het dan ook de waarheid?
Bij het woord waarheid, denk ik tegenwoordig…. welke waarheid? Ooit heb ik geleerd
dat er slechts één Waarheid is, maar dat is kennelijk achterhaald, dus welke
waarheid? Welke waarheid moet die knettergekke kloosterling of die ietsje minder
gekke gelovige dan verkondigen? Een voorbeeld: zondag 11 april was het Beloken
Pasen. Beloken betekent afgesloten. Je kunt zeggen dat de paastijd is afgesloten. Je
kunt ook zeggen dat de luiken dicht zijn, omdat we bang zijn voor de buitenwereld.
Het Evangelie gaat over de ongelovige Thomas. Ongelovig omdat hij zijn vingers in
de wonden van Jezus wilde leggen alvorens hij wilde aannemen dat Jezus verrezen
was. Een paar weken later kreeg hij van Jezus de kans om dat te doen, maar hij
deed het niet: hij geloofde toen hij Jezus zag, dat Die verrezen was.
Stel dat Thomas wel zijn vingers in de wonden had gelegd, dan hadden we een
bewijs dat Jezus was verrezen. Een bewijs dat zeker stand had gehouden totdat er
ook fake news in de wereld kwam. Zouden wij, die nu gek zijn, dan ook gek geweest
zijn? Zouden dan andere mensen gek zijn geweest? U mag het zeggen!
Maar het is zoals het is. Het voorrecht van
gekken is dat die andere mensen kunnen wijzen
op andere waarheden, die je niet natuurwetenschappelijk kan bewijzen, en die je dus
maar in vertrouwen of geloof moet aannemen.
Die “gekken” kunnen je overigens wel aan het
denken zetten. Wat er mee gedaan wordt, is
een tweede.
Ik heb de indruk dat ik de laatste jaren binnen
de parochie wel een gek ben geweest.
Hans Bonnet
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Hé, dat is leuk om te weten!
Nu de krokussen weer hun kop boven het maaiveld
uitsteken en de vaccinaties door heel veel mensen
inmiddels ontvangen zijn, gaat de tijd weer komen om
leuke dingen te doen, zoals we dat vroeger deden. De dingen die we buiten de deur
graag deden, waren vaak wandelen en fietsen. Nu heeft u wellicht tijdens uw
fietstochten de knooppuntenpaaltjes al eens zien staan en misschien ook wel eens
geprobeerd om bepaalde routes te volgen, maar veel leuker is het om thuis, gezeten
achter uw pc of tablet vooraf een mooie route te bedenken die voor u precies de
juiste lengte heeft, zodat u niet uitgeput weer thuiskomt of onderweg door een lege
accu wordt verrast.
Op de pc gaat u daarvoor naar de website: FIETSKNOOP u ziet een menubalk met
daarop START en ACTUEEL, wanneer u achtereenvolgens klikt op ACTUEEL en
FIETSKNOOP PLANNER ziet u onder de beschrijving een kaart van Nederland met
een wirwar van knooppunten. U tikt het adres waar u bent of de postcode bij het
vergrootglaasje en de kaart zoomt in op uw situatie. U klikt eenvoudigweg op de
knooppunten die u wilt volgen en u ziet in een dikke groene lijn: uw route. Onder de
kaart ziet u in de goede volgorde de knooppunten op een rij met het totaal aan de
rechterkant. Even de nummers overschrijven op een klein briefje en met een knijper
aan de remkabels vastmaken en fietsen maar.
Wilt u hetzelfde doen op uw tablet of telefoon dan moet u eerst voor Apple in de
Appstore of voor de andere merken in de Playstore de app FIETSKNOOP
downloaden. Als de app gestart wordt, komt u direct al in uw omgeving terecht. Tik
vervolgens op de knooppunten die u wilt volgen en nu verschijnen de knooppunten
op een rij aan de bovenkant van de kaart met het totaal aan de rechterkant. Sinds
zeer kort kunnen er ook wandeltochten gepland worden met dezelfde app. Daarvoor
moet u tikken op het wandelkaartje en er komen bruine vierkantjes in plaats van de
groene rondjes. Vindt u het leuk om dit te gaan doen, maar u vindt het toch wel
ingewikkeld, laat het ons weten en wij helpen u verder op
info@seniorwebzoetermeer.nl of kijk op onze website:
www.seniorwebzoetermeer.nl
Wim Geers
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Corona Kruiswoordpuzzel

HORIZONTAAL

VERTICAAL

Puzzel van de website www.omdenken.nl
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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

Op donderdag geen viering in de Doortochtkerk.
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