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bulletin@kboz.nl

Kopij digitaal aanleveren voor het Bulletin van de KBOZ/PCOB no. 7/8, juli/aug 2021
uiterlijk op 18 juni 2021 onder vermelding van “KBOZ Bulletin” bij Elli Bonnet:
bulletin@kboz.nl. Het wordt gewaardeerd als u foto’s aanlevert!
Verspreidingsdatum van het volgende Magazine no7/8 van de KBO/PCOB met het
Bulletin op 29 juni 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

Zoals eerder aangekondigd, is per 1 mei 2021 onze relatie met alleen Palet Welzijn
beëindigd, omdat binnen de Gemeente alle sociale voorzieningen en activiteiten
t.b.v. de inwoners van Zoetermeer anders georganiseerd gaan worden.
De bestuursleden van de KBOZ, PCOB en AOVZ zijn daarover op 7 mei in gesprek
gegaan met Daniëlle Privee, vóór die tijd Manager bij Palet Welzijn en contactvrouw
voor alle sociale makelaars. Negen bekende zorg- en welzijnsaanbieders binnen
Zoetermeer waaronder Palet Welzijn, zijn opgegaan in de organisatie inZet, een
nieuwe organisatie voor zorg en welzijn. Zij bundelen de krachten voor
ondersteuning, welzijn en advies in dit nieuwe samenwerkingsverband. De bedoeling
is dat zes inlooppunten en diverse satellietlocaties actief in de diverse wijken gaan
functioneren als inlooppunten voor zorg, aandacht, praktische ondersteuning en
activiteiten. Op de nieuwe website: www.inZet-indewijk.nl wordt dit alles inzichtelijk
gemaakt.
Dit alles heeft voor de betreffende clubs consequenties, zoals Koersbal, de beide
Bridgeclubs, Bewegen op Muziek en de Yoga-clubs. Met de bestuursleden of
docenten van deze clubs is contact opgenomen. Er zal met hen en Daniëlle Privee
overlegd worden over de mogelijkheden in de nabije toekomst, wanneer de
coronavoorschriften van de regering het mogelijk maken weer te starten. Vanaf 18
mei zou in principe weer veel mogelijk zijn, maar er zal eerst het een en ander
moeten worden besproken met inZet. In het volgende Bulletin zullen we u informeren
over de uitkomsten van het overleg met Daniëlle Privee.
In de bestuursvergadering van 11 mei jl. gaf de heer Hans Lamot te kennen dat hij
toch niet de nodige voldoening vindt in het werk voor de KBOZ. Hij heeft dus vanaf
die datum zijn functie als lid van het bestuur neergelegd. Wij betreuren het zeer,
temeer omdat hij een goede inbreng had in het bestuur.
Omdat het ernaar uitziet dat voorzitter Henk van den Berg binnenkort nog niet
terugkeert, zijn we op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden. Inmiddels heeft de
heer Pieter Crul, die al eerder toegezegd had tot het bestuur toe te willen treden als
lid, de eerste vergadering bijgewoond. In het volgende Bulletin zullen wij hem aan u
voorstellen.
Wij wensen Pieter Crul een prettige tijd in het bestuur en ook veel plezier in zijn
aandeel in dit bestuurswerk. Wel zouden we het heel fijn vinden nog een bestuurslid,
die voorlopig als plaatsvervangend voorzitter kan functioneren, te mogen
verwelkomen. Wie voelt zich geroepen?????
Vermeld moet worden, dat de heer Ko van der Meer, die de soos in Rokkeveen
jarenlang geleid heeft, onlangs is overleden. (Zie In Memoriam op blz. 7 van dit
Bulletin).. Wij zullen hem missen. Aangezien er geen opvolg(st)er voor deze functie is
gevonden, zal deze soos ophouden te bestaan.
De dames Verbeek en Van Dijk, mede-organisatrices van deze soos, zullen voor de
afhandeling zorgdragen, waarvoor dank.
Thea Veelenturf, secretaris.
.
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Onze nieuwe pastor in de H. Nicolaasparochie
Al bijna een halfjaar is Adri Kortekaas onze nieuwe pastor. De parochie is daar heel
blij mee. Wij schapen kunnen niet zonder een goede herder. En dat is hij. Hij is
gelukkig nog heel jong, 48 jaar, heeft veel energie en
wilskracht, wat onze parochie zeker ten goede zal
komen.
Benedictijn in Egmond
Hij is geboren in Roelofarendsveen, als oudste zoon.
Naderhand is nog een dochter geboren. Zijn vader
was onderwijzer, maar Adri heeft niet op zijn school
gezeten. Hij was in zijn jongensjaren misdienaar en
acoliet, maar had toen nog niet het idee om priester te
worden. Hij heeft de havo als vervolgopleiding
gedaan.
Na zijn 17de jaar ontstond het verlangen om bij een
orde in te treden. Hij had er geen twijfels over dat hij
dat bij de benedictijnen wilde doen. Hij heeft vele
gesprekken gevoerd en hij wist nog precies wat zijn eerste vraag was: “Wanneer en
hoe lang mag ik op vakantie?”. Helemaal niet dus, en dat was wel een flinke
tegenvaller.
Hij heeft de priesteropleiding van het bisdom in Utrecht gevolgd en verbleef daar in
het convict. Uiteindelijk is het er toch van gekomen, dat hij is ingetreden. Het jaar na
zijn intreding werd toch ingevoerd dat de monniken op vakantie mochten!!
In het klooster krijgen alle monniken één of meerdere taken toebedeeld. Adri was
voornamelijk gastenpater, omdat hij het omgaan met mensen van buiten de orde
heel aantrekkelijk vond. Zo hield hij zich ook bezig met een groep oblaten. Dat zijn
mensen die in hun thuissituatie willen leven volgens de regels van Benedictus en ook
in het klooster alle gebeden en rituelen zoveel mogelijk meemaken. De oblaten
kunnen zowel katholiek als protestant zijn. Voorwaarde is dat zij gedoopt zijn.
Adri vond het geweldig om met deze mensen op te trekken. Hij denkt dat daar het
verlangen gegroeid is om in een parochie te werken. Als derde taak had hij het
verzorgen van de liturgie. Hij was dé cantor en vooral de zang tijdens de liturgie had
zijn interesse. Hij heeft daar lessen voor gevolgd.
Twijfels
Al enige tijd en vooral verleden jaar (wellicht ook door de coronamaatregelen,
waardoor er nauwelijks gasten waren en er weinig contact was met de oblaten) had
hij een soort onvrede met het leven in het klooster en kreeg hij hevige twijfels over
het verder leven als monnik. Hij kreeg van de abt toestemming om een time-out van
drie maanden te nemen en hij besloot een voetreis naar Rome te maken om voor
zichzelf duidelijkheid te krijgen wat nu echt zijn verlangens waren. (Een uitgebreid
verslag is daarvan gedaan in de laatste Nicolaas-Nu.)
De eindconclusie was dat hij liever buiten de kloostermuren voor veel mensen iets
wilde betekenen. Allereerst ging hij voor twee dagen in de week werken als geestelijk
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verzorger in een verzorgingshuis in Leiderdorp, terwijl hij tegelijk ook woonruimte
aangeboden kreeg in Leiden. Voor de andere dagen van de week wilde hij werken in
een parochie, waarvoor de bisschop van Rotterdam werd benaderd. De gesprekken
met de bisschop hebben uiteindelijk geresulteerd in de functie van pastor in
Zoetermeer. Een hele uitdaging en ook heel spannend. Inmiddels heeft hij al vele
parochianen ontmoet in alle wijken van Zoetermeer en gaat hij vrijwel iedere zondag
voor in de eucharistie in de Nicolaas-kerk,
Hij heeft het enorm naar zijn zin en overweegt om in Zoetermeer te gaan wonen.
Wilt u een gesprek met pastor Adri Kortekaas, dan kunt u hem mailen:
a.kortekaas@hnpz.nl

Thea Veelenturf, secretaris

Samen
Onlangs is voor de Nicolaas-parochie een administrator aangesteld:

pastoor Ad van der Helm.
Bij velen wel bekend, omdat hij na zijn priesterwijding al enkele jaren in Zoetermeer
werkzaam is geweest. Hij zal nu als voorzitter van het Kerkbestuur mede alle zaken
gaan regelen voor wat betreft de sluiting van de wijkkerken en de noodzakelijke
beslissingen die daarvoor genomen zullen moeten worden.
Hij zal per 1 september a.s. twee dagen per week beschikbaar zijn voor Zoetermeer
en hij zal dan ook voorgaan in de Eucharistievieringen.
Hij is al vanaf 1 mei in overleg met het kerkbestuur en het bisdom.
Veel parochianen zijn heel blij met deze benoeming.
Ook pastor Adri Kortekaas is hierover heel enthousiast.

Thea Veelenturf, secretaris
.
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Hé, dat is leuk om te weten
Op mijn vorige stukje over wandelen en fietsen met de knooppuntenroutes heb ik
dermate veel leuke reacties gekregen dat ik nog een andere routeplanner onder uw
aandacht wil brengen. Ik heb het gevoel dat u daar ook veel vreugde aan gaat
beleven. Deze app is speciaal gemaakt voor de telefoon en heet ‘Beleefroutes’. Op
internet is er een website met informatie over de app: https://beleefroutes.nl/.
Het leuke van de app is dat er langs de route
mooie wetenswaardigheden worden verteld of
er worden vragen gesteld zoals in een quiz.
Het zijn wandel- of fietsroutes in het hele land.
Er zijn ook routes in Zoetermeer, bijvoorbeeld
in het Westerpark en in de Dorpsstraat.
Als u de app wilt gebruiken, moet u deze eerst
downloaden. Als u een Apple-telefoon heeft, gaat u daarvoor naar de App-store en
voor andere telefoonmerken naar de Playstore. Tik in de App-store of Playstore in
het zoekvenster,dus bij het vergrootglaasje, “BELEEFROUTES” en download de app.
In de app ziet u een menubalk met ALLE ROUTES - ZOEK OP KAART - MIJN
ROUTES. Bij alle routes ziet u alle routes. De meeste zijn gratis, voor een enkeling
moet u een klein bedrag betalen. Wanneer u een route selecteert, kunt u hem
downloaden en komt hij te staan onder MIJN ROUTES.
Onder de tap ZOEK OP KAART krijgt u de kaart van Nederland. Even inzoomen en u
kunt op de juiste plaats een wandel- of fietsroute selecteren. Tik op het symbool en u
krijgt informatie over de route. Als de route u bevalt, kunt u deze ook downloaden en
komt de route ook onder MIJN ROUTES
te staan.
Als u één van uw routes (bij MIJN
ROUTES) wilt afleggen, gaat u naar het
startpunt van de route. Tik daar
aangekomen op START ROUTE. Zorgt u
er voor dat uw telefoon helemaal
opgeladen is en, nog beter, zorg voor
extra voeding voor uw telefoon in de vorm
van een powerbank.
Heeft het stukje u geïnspireerd, maar
vindt u het toch ingewikkeld, laat het ons
weten en wij helpen u graag verder op
info@seniorwebzoetermeer.nl
of kijk op onze website: www.seniorwebzoetermeer.nl.

Wim Geers
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In Memoriam Ko van der Meer
Op 28 april overleed Ko van der Meer, bijna 90 jaar oud.

Tot de uitbraak van de coronapandemie was Ko zeer actief binnen de KBOZ.
Hij leidde de soos aan het Marsgeel en was hoofdbezorger voor het Magazine in
Rokkeveen- Oost en dat terwijl hij zelf in het oude dorp woonde.
Ko zag er dus niet tegen op ergens anders zijn diensten te verrichten. Het
wegbrengen van de Magazines ging op de fiets, vanzelfsprekend, want fietsen was
één van zijn grootste hobby’s. Zo was hij ook actief in onze fietsclub tot door de
komst van de elektrische fiets het tempo zo werd opgeschroefd dat hij het peloton
niet meer kon bijhouden en er achteraan kwam hijgen. En dat was zijn eer te na en
het beantwoordde bovendien ook niet aan: samen uit, samen uit.
Ko was sociaal en trouw. Hij behoorde tot de ongeveer 35 leden van de KBOZ die de
Algemene Ledenvergadering bezochten. Zo hoefde het bestuur niet alleen aan de
tafels en stoelen verantwoording af te leggen.
Hij hield ook van een praatje. Het kostte me vaak 10 minuten om de stapel
Magazines, (hij had een grote wijk), bij hem af te leveren.
Dan bekende hij ook ruiterlijk dat het leven moeilijker voor hem werd, maar hij hield
vol. Die broosheid van hem leidde tot een dringend verzoek van zijn zoons zich
tijdens de corona in acht te nemen en het contact zo veel mogelijk te vermijden.
Zo werd de kring om hem heen steeds kleiner en gleed hij langzaam weg.
Zijn weg door het leven is ten einde gekomen. We mogen erop vertrouwen, dat hij nu
opgenomen is in het huis waar plaats is voor velen en waar hij ongetwijfeld zijn vrouw
heeft gevonden, die hij erg gemist heeft.
Ko, bedankt voor alles. Dat je moge rusten in vrede.

Hans Bonnet
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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

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

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

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,
Yoga Buurthuis ’t Span

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
Na 18 mei wordt er weer 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
Met ingang van 20 mei Jeu-de-boules
Contactadres: dhr. T. Jans
tel. 079-351 47 65
Tot nader bericht geen Koersbal
tel. 079-321 32 49
Contactadres: dhr. E. Schotpoort
of: mevr. C. Veiver- Wubben
Bij mooi weer buiten Yoga
Contactadres: mevr. Th. Lugtigheid
Tot nader order geen Yoga
Contactadres: mevr. L. Burggraaf
Bij mooi weer buiten Yoga
Contactadres: mevr. L. Willemsen
Wordt naar andere ruimte gezocht
Contactadres: mevr. L. Burggraaf
Mogelijk na 1 juni weer Yoga
Contactadres: mevr. A. Winterkamp

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

Iedere donderdag om 10 uur viering in de Doortochtkerk met na afloop koffie!
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