no. 4 april 2022

Colofon.......................................................................................... 1
Van de bestuurstafel ..................................................................... 3
Seniorenmakelaars ....................................................................... 4
Wat heet toeval? ........................................................................... 4
Maria Lenteviering op donderdag 12 mei ...................................... 4
Zoals ieder jaar is er in de maand mei een Maria Lente Viering. .. 4
Aan alle KBOZ-leden .................................................................... 5
Koersbalclub de Vaste Koers is weer begonnen ........................... 5
Modeshow bij Van de Klooster in Boskoop 4 mei 2022 ................ 7
Dagtocht naar Den Bosch ............................................................. 7
KBOZ- Activiteitenkalender Kringen .............................................. 8
KBOZ- Activiteitenkalender Clubs ................................................. 8

Algemene ledenvergadering 21 april 2022

1

Colofon
Het KBOZ Bulletin verschijnt 10 x per jaar als inleg van het door de Unie KBO
uitgegeven periodiek KBO-PCOB magazine. Oplage: 740
Geen blad ontvangen? Telefoon: 079-321 34 93
Bestuur KBOZ
Mevr. Winnie Wijzenbroek
Mevr. Thea Veelenturf
Dhr. Hans van der Meer
Dhr. Rob van den Bos
Dhr. Pieter Crul

Voorzitter a.i.
Secretaris
Penningmeester
Ledenadministratie
Algemeen lid

tel. 079-361 67 88
tel. 079-316 75 74
tel. 079-343 20 14
tel. 06-24 10 18 35
tel. 079-362 17 33

Postadres Ouderenkantoor
Website KBOZ.nl
Contactadres KBOZ.nl
Mevr. Elli Bonnet

Dublinstraat 24/F12
www.KBOZ.nl
info@kboz.nl
Kopij Bulletin

2713 HS Zoetermeer (1e etage)

tel. 079- 321 34 93

voorzitter@kboz.nl
secretaris@kboz.nl
penningmeester@kboz.nl
ledenadministratie@kboz.nl
p.crul@wxs.nl

bulletin@kboz.nl

Kopij digitaal aanleveren voor het Bulletin van de KBOZ/PCOB no.5, mei 2022
uiterlijk op 14 april 2022 onder vermelding van “KBOZ Bulletin” bij Elli Bonnet:
bulletin@kboz.nl. Het wordt gewaardeerd als u foto’s aanlevert!
Verspreidingsdatum van het volgende Magazine no.5 van de KBO/PCOB samen met
het Bulletin op 26 april 2022.
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-kcob.nl/nieuwsbrieven/.
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Van de bestuurstafel
Algemene Ledenvergadering
Zoals u verderop in het Bulletin kunt lezen, zal op 21 april a.s. een Algemene
Ledenvergadering worden gehouden. Verleden jaar moesten we deze vergadering
door de coronamaatregelen overslaan.
We kunnen u melden dat het bestuur tijdens de vergadering een nieuwe voorzitter wil
voordragen, Paul Wouters. Het bestuur is blij dat de vacature kan worden ingevuld
die was ontstaan door het terugtreden van onze vorige voorzitter, Henk van den
Berg.
We zijn ook Winnie Wijzenbroek zeer erkentelijk dat zij vanaf juni 2021 bereid is
geweest om tijdelijk deze functie op zich te nemen. Zij heeft dat uitstekend gedaan.
Henk van den Berg was om gezondheidsredenen niet langer in staat om deze functie
te vervullen. Op 4 maart jl. hebben wij, met een etentje, officieel afscheid van hem
genomen.
In een volgend Bulletin kunt u nader kennismaken met onze nieuwe voorzitter.
Koersbal e.a. activiteiten
Door de versoepelde coronamaatregelen zijn praktisch alle activiteiten van de KBOZ
hervat. Dat is goed nieuws in deze soms sombere tijden. Voor Koersbal zijn veel
onderhandelingen met de Gemeente nodig geweest, omdat per 1 mei 2021 de
Sporthal De Vlieger niet meer beschikbaar was voor KBOZ-activiteiten. In goed
overleg met de Gemeente is een oplossing gevonden. Daardoor kan Koersbal vanaf
half januari 2022 op maandagmiddag i.p.v. dinsdagmorgen toch over de zaal
beschikken. De leden van ‘De Vaste Koers’ zijn hier heel gelukkig mee.
De oudste leden, het echtpaar Baptiste, waren 25 februari 65 jaar getrouwd. Hieraan
is door het bestuur van de KBOZ aandacht besteed.
OSO-reizen
Het wordt naar alle waarschijnlijkheid ook weer mogelijk om, tezamen met de PCOB
en AOVZ, onder de vlag van de OSO, aan een dagreisje mee te doen. Ons KBOZ-lid
Rian van Kleef (die ook mede de KBOZ-eucharistievieringen organiseert) heeft zich
bereid verklaard om de mogelijkheid van dagtochtjes te onderzoeken.
Rookmelders
In de begintijd van onze bezoekgroep heeft de Brandweer ons gevraagd om bij onze
bezoeken op te letten of de mensen een rookmelder in huis hebben. We hadden
speciale aanbevelingskaarten van de Brandweer bij ons, die we konden achterlaten.
De Brandweer zou dan gratis een aangeschafte rookmelder komen aanbrengen. Dit
is vele malen ook gebeurd. Vanaf 1 juli 2022 dienen alle woningen voorzien te zijn
van een rookmelder Aanbevolen wordt om ook een CO-melder aan te brengen, want
koolmonoxide is reukloos, maar is wel een dodelijk gas. Er bestaan momenteel
apparaten die zowel een rook- als een CO-melder zijn.
Er kan gratis advies van de Brandweer worden aangevraagd. Men kan dat doen via:
www.brandweer.nl/haaglanden/huisbezoeken of een envelop zonder postzegel met
uw naam en adres sturen naar Veiligheidsregio Haaglanden t.a.v. Brandveilig Leven,
Antwoordnummer 53233, 2505 WB Den Haag.
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Seniorenmakelaars
In het Streekblad van 3 februari jl. stond een artikel over de seniorenmakelaars die
ouderen helpen bij hun zoektocht naar een – voor hun leeftijd – geschikte
(huur)woning. In de praktijk is vaak het knelpunt bij een verhuizing van met name
een eengezinswoning naar een appartement, dat de woonruimte afneemt en de
(huur)kosten juist stijgen. Dat is geen stimulans om te verhuizen. Soms biedt de
woningcorporatie een oplossing door de huur van de nieuwe woning niet hoger te
laten zijn dan van de woning die wordt verlaten. Soms kan huurtoeslag die verhoging
beperken. De ‘seniorenmakelaars’ vormen een samenwerkingsverband tussen de
drie woningcorporaties in Zoetermeer (Vidomes, Vestia , De Goede Woning) en de
Gemeente. Als u meer wilt weten, neem dan contact op met het
KlantContactCentrum van Woonnet-Haaglanden, tel. 088-4887000.
Thea Veelenturf-van der Velde

Wat heet toeval?
Het bestuur vergadert al enkele jaren in het kantoorgebouw Dublinstraat 24, op de
hoek van de Voorweg en de J.L. van Rijweg. Door bezuinigingen van de Gemeente
moest uitgeweken worden naar een kleinere ruimte aldaar, waardoor de nodige
kastruimte flink moest worden gereduceerd.
Bij het opruimen van alle bescheiden enz, kwam er een groot en dik foto-album voor
de dag, dat inzage gaf in de oprichting (1979) en de beginperiode van de KBOZ, met
foto’s, gedichten, verslagen, misboekjes, enz. Er bleek nl. uit dit album ook dat vanaf
de beginperiode ieder jaar een Mariaviering en een Kerstviering is gehouden, zoals
wij dit nog steeds doen, en er dagreisjes werden georganiseerd.
Er waren destijds 7 Kringen: Buytenwegh, De Leyens, Meerzicht, Noordhove,
Palenstein/Dorp, Seghwaert en De Toverberg waar de activiteiten plaatsvonden. De
algemene activiteiten zoals de Eucharistievieringen en het Jaarlijks carnavalsfeest
werden gehouden in de Petrus Mavo aan de Palthelaan. Momenteel hebben we
binnen inZet 6 gebouwen voor onze activiteiten.
Twee namen die eruit springen al vanaf de oprichting zijn de heer Cas Fischer en
mevrouw Joke Leeters. Maar wie schetst mijn verbazing dat ik daar ook veelvuldig
de naam Th. v.d. Wansem-van der Velde tegenkwam, n.b. een zus van mijn vader
en mijn peettante. Zij was voorzitster van de activiteitencommissie Palenstein. Voor
mij dus een uniek album. Er is veel opgeruimd uit de kasten, maar dit album zal ik
zeker in beheer houden!
Voor onze Algemene Ledenvergadering op 21 april a.s. zal ik dit album ter inzage
meenemen.
Thea Veelenturf-van der Velde

Maria Lenteviering op donderdag 12 mei

Zoals ieder jaar is er in de maand mei een Maria Lente Viering.
Houdt u daarom deze datum vrij. Nadere mededelingen volgen in het mei-nummer!
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Aan alle KBOZ-leden
Op donderdag 21 april 2022 a.s. om 10.00 uur zal de ALGEMENE
LEDENVERGADERING van de KBOZ gehouden worden in

Het Centrum, Frans Halsstraat 1, Zoetermeer.
Wilt u zich aanmelden als u aanwezig wilt zijn? Dat kan per e-mail:
thea@veelenturf.eu of per telefoon: 079-316 75 74.
De agenda is als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Openingswoord en mededelingen door de voorzitter a.i. Winnie Wijzenbroek
Benoeming nieuwe voorzitter Paul Wouters
Lijst aan- en aftreden overige bestuursleden
Jaarverslag 2020
Jaarverslag Secretariaat 2021
Jaarverslag Ledenadministratie 2021
Financieel overzicht 2021 door penningmeester
- toelichting financieel verslag
- begroting 2022
- verslag kascommissie
Benoeming Kascommissie
Toespraak door oud-burgemeester Jan Waaijer als bestuurslid van het
landelijk Bestuur KBO-PCOB
Presentatie vernieuwde website KBOZ
Rondvraag
Sluiting

De ochtendindeling is:
09.30 uur
10.00 uur
11.15 uur
11.30 uur
12.00 uur
12.30 uur

Zaal open, welkom met koffie/thee mét
Aanvang Algemene Ledenvergadering
Koffiepauze
Toespraak dhr. Waaijer, bestuurslid landelijke KBO/PCOB
Presentatie vernieuwde website
Broodjes, melk, koffie of thee
Namens het Bestuur, Thea Veelenturf, secr.

5

Koersbalclub de Vaste Koers is weer begonnen
Zoetermeer - Koersbalclub De Vaste Koers is na een lange
periode van niet kunnen spelen weer begonnen. Tijd om de
gedwongen periode van nietsdoen door Covid 19 achter ons
te laten en weer aan de slag te gaan.
Voor wie niet met het spel bekend is, volgt hier een korte uitleg.
Koersbal wordt gespeeld op een mat van 8 of 10 meter. Twee deelnemers spelen
tegen elkaar en hebben ieder vier speelballen. Het is de bedoeling die ballen zo dicht
mogelijk bij de "Jack" (een kleine witte bal) te spelen, welke eerst zover mogelijk op
de mat wordt gerold. Het zwaartepunt van een koersbal ligt niet in het midden, zodat
deze nooit recht vooruit rolt.
Koersbal is van oorsprong een heel oude Engelse sport en lijkt enigszins op
"jeu de boule". In Engeland wordt het "Bowls" genoemd.
In de jaren '80 is de sport overgewaaid naar Nederland. Omdat koersbal tot op hoge
leeftijd kan worden gespeeld, is het uitermate geschikt voor alle leeftijden.
Als u denkt, dat koersbal iets voor u is, bent u van harte welkom in sporthal
De Vlieger aan de Groen-blauwlaan.
Er wordt gespeeld op maandagmiddag van 13.30 - 16.30 uur.
De sporthal is gemakkelijk te bereiken met openbaar vervoer (buslijn 72).
Ook is er voldoende (gratis) parkeergelegenheid. Bel voor inlichtingen naar:
Evert Schotpoort (079) 3213249 of naar Rob van 't Hof (070) 3603184.
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Modeshow bij Van de Klooster in Boskoop 4 mei 2022
Eindelijk mogen we weer iets ondernemen. Daarom heeft de OSO-reizen-werkgroep
een dag naar Boskoop gepland. Op die dag beginnen we, tussen 10.15 -10.30 uur
met koffie en gebak. Daarna een modeshow van 1 uur gevolgd door een lunch.
Na de lunch gaat de helft van de deelnemers een spel spelen en kunnen de andere
deelnemers kleding uitzoeken en passen. Na ongeveer een uur wisselen de
groepen.
Na een glaasje advocaat of een drankje sluiten we de dag af om ongeveer 15.30 uur.
De kosten voor leden van KBOZ, PCOB of AOVZ zijn €12,50, voor niet-leden €15,00.
U kunt zich daarvoor per e-mail bij onderstaande personen opgeven. Vermeld uw
naam, adres en telefoonnummer, en of u gebruik maakt van een rollator en/of een
dieet heeft. Het bedrag dient u over te maken op gironummer:
NL30INGB0006065569 t.n.v. Stichting OSO, onder vermelding: modeshow Boskoop.
Het vervoer gaat per auto. Wanneer u zelf een auto heeft en andere personen mee
wilt nemen, worden de onkosten vergoed.
Hoe laat we precies vertrekken, hoort u nog van ons.
U kunt zich opgeven bij:
Tilly de Jong 079-3510291, tillydejong@casema.nl óf
Rian van Kleef 079-3413306, rianvankleef@hotmail.com
Rian van Kleef

Dagtocht naar Den Bosch, varen op de Dieze op 2 juni 2022
Nadere gegevens in het volgende Bulletin!
Rian van Kleef
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KBOZ- Activiteitenkalender Kringen
Bingo De Leyens
Gondelkade 33
Bingo Meerzicht
Albrandswaard

Creatieve soos
Doortochtkerk

Elke 2e woensdag v.d. maand 13.30 – 16.00 uur
Contactadres: dhr. C. Vollenga
tel. 06-11 77 93 46
mevr. Truus Pronk tel. 06-49 66 57 34
Elke 1e en 3e woensdag v.d. maand 13.30 – 16.00 uur
Contactadres: mevr. Suze Ooms
tel. 079-316 91 00
dhr. C. de Jong
tel. 06-17 88 1410
Op woensdag
2, 16 en 30 maart vanaf 13.00 uur
Contactadres: mevr. Tinie Lexmond tel. 079-351 66 31

KBOZ- Activiteitenkalender Clubs
Bewegen op Muziek
De Veur
Prismalaan
Bijdorp
Bijdorplaan

Elke woensdag 15.00 - 16.00 uur
Contactadres: mevr. A. van de Poel tel. 079-362 16 90
Elke donderdag 11.45 - 12.45 uur
Contactadres: mevr.T.G.M Jansen tel. 079-323 96 97

Fietsen
1e Stationsstraat

Elke dinsdag, vertrek vanaf de molen
Contact: dhr. P. van der Hoeven
dhr. J.J.F. van Hoof

Jeu-de-boules
Gondelkade

Elke donderdagmiddag (behalve in de winter)
Contactadres: dhr. T. Jans
tel. 079-351 47 65

tel. 079-341 49 63
tel. 079-331 12 03

Koersbal De Vaste Koers Elke maandagmiddag 13.30 – 16.30 uur
Sporthal De Vlieger
Contactadres: dhr. E. Schotpoort
tel. 079-321 32 49
Yoga Bijdorp
Bijdorplaan
Yoga
Nathaliegang 79
Yoga Bijdorp
Bijdorplaan
Yoga De Leyens
Gondelkade
Yoga Buurthuis ’t Span
Noordhove

Elke maandag 10.00 - 12.15 uur
Contactadres: mevr. A. Winterkamp
Elke maandag 8.30 - 13.00 uur
Contactadres: mevr. L. Burggraaf
Elke dinsdag 9.30 - 11.45 uur
Contactadres: mevr. L. Willemsen
Elke vrijdag 11.15 - 12.15 uur
Contactadres: mevr. L. Burggraaf
Elke donderdag 10.00 - 12.15 uur
Contactadres: mevr. A. Winterkamp

tel.06-54 29 17 63
tel.06-44 11 81 34
tel. 079-33 15 236
tel.06-44 11 81 34
tel.06-54 29 17 63

Iedere donderdag om 10 uur viering in de Doortocht-kerk met na afloop koffie!!
Iedere vrijdag om 10 uur viering in de Genesareth-kerk met na afloop koffie!!
Iedere derde donderdag v.d. maand om 10 uur koffie en daarna een viering in de
Wijngaard-kerk!
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