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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: 760
Geen blad ontvangen? Telefoon: 079-321 34 93
Bestuur KBOZ
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Mevr. Winnie Wijzenbroek
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Mevr. Elli Bonnet

Dublinstraat 24/F12
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2713 HS Zoetermeer (1e etage)
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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. 9, sept.2021
uiterlijk op 13 augustus 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 24 augustus 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
Omdat het ernaar uitziet, dat Henk van den Berg niet als voorzitter zal terugkeren,
zijn wij naarstig op zoek naar een nieuwe voorzitter. Wel kan ik u met vreugde
meedelen dat Winnie Wijzenbroek, de voorgangster van Henk van den Berg,
aanbood om ad interim deze functie te vervullen.
De bestuursleden zijn hier heel blij mee, temeer daar er door de nieuwe organisatie
inZet van de gemeente wel het een en ander zal gaan veranderen. Er zijn al de
nodige gesprekken geweest van de leiding van de clubs en bingo’s met de Sociale
Makelaar van de wijk waarin hun activiteit plaatsvindt. Vele zijn alweer begonnen of
beginnen binnenkort. (Zie achterkant Bulletin)
Koersbal in Sporthal De Vlieger, BoM in Sporthal De Veur en Bridge in Buurthuis
‘t Span vallen hier niet onder. Daarover zal met Vastgoed van de Gemeente worden
onderhandeld.
Iedere 2 weken krijgt iedere KBO-afdeling van het landelijk KBO-PCOB het
Verenigingsnieuws toegestuurd. U. kunt zich ook persoonlijk aanmelden om dit
Nieuws te ontvangen via www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven
Wat ik in de Nieuwsbrief van 11 juni las, intrigeerde mij bijzonder. In KBO Waalwijk
heeft het bestuur van de KBO aldaar hun leden het boek ‘Opa, vertel eens….’ Of
‘Oma, vertel eens…’ cadeau gegeven. In dit boek kun je aan de hand van allerlei
vragen bijzondere momenten uit je eigen leven vastleggen. Het boek kun je
eventueel samen met je (klein)-kind of iemand anders invullen.
De prijs van zo’n boekje is normaal €16,99. Ons bestuur heeft via KBO-PCOB een
aantal boekjes gekocht, die u met een leuke korting voor €10,00 kunt aan
aanschaffen. Op=op. Dus meldt uw aanvraag aan bij het secretariaat, email
thea@veelenturf.eu of eventueel tel.079-3167574. Het is jammer, dat dit bericht niet
eerder verspreid is, nl. in de heftige corona-tijd waarin vooral de ouderen voor zo’n
leuke bezigheid alle tijd hadden.
Mijn echtgenoot en ik hebben t.g.v. ons 50-jarig huwelijk een dergelijk boek gemaakt:
Opa en Oma vertel eens. Wij hebben nl. alle vragen in de computer gezet (en er zelf
ook nog vragen bijgemaakt). Wij kwamen nl. tot de conclusie dat de ruimte om je
antwoord in te vullen vaak te klein was. Bovendien vonden wij het ook leuk om er
foto’s bij te plaatsen en het geheel te laten drukken bij een (familie-gerelateerde)
drukkerij. Alle leden van ons gezin en beide families hebben het boek gekregen. Het
is met veel plezier gelezen. Door onze broers en zussen met herkenning, en door de
kinderen en kleinkinderen soms met stomme verbazing hoe het er vroeger aan
toeging. Het schrijven was heel leuk om te doen. Een aanrader.
Onze bezoekgroep voor 80-, 90- en 100-jarigen heeft, zelfs in coronatijd, vrijwel alle
bezoekjes op de één of andere manier kunnen afleggen. Er waren slechts enkele
jarigen die absoluut geen contact wilden. Het was weer een feest om de bezoekjes te
kunnen/mogen doen. Binnenkort bezoeken we de 2 de 100-jarige in al die vijf jaren,
dat de bezoekgroep bestaat.
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Door alle coronamaatregelen sinds verleden jaar maart, hebben we 3x geen KBOZEucharistieviering kunnen vieren. Door de Activiteitencommissie van deze vieringen
en het Bestuur is besloten in oktober weer een Maria-viering te houden. Zie hiervoor
elders in het Bulletin.
Nu we door alle versoepelde maatregelen en door de vaccinaties redelijk normaal
kunnen functioneren en genieten, kunnen we elkaar gelukkig weer ontmoeten.
Geniet ervan, maar blijf toch voorzichtig.
Thea Veelenturf, secr.

4

Bericht Mariaviering KBOZ
De Maria- en de Adventviering in 2020 en de Mariaviering in de meimaand van dit
jaar konden, vanwege de pandemie, niet doorgaan.
Omdat de situatie rondom het coronavirus zich gunstig blijft ontwikkelen en de
afgekondigde maatregelen verdere versoepelingen bieden, hebben de
Activiteitencommissie en het Bestuur van de KBOZ besloten om

op 7 oktober a.s. in de Doortochtkerk
voor de leden van de KBOZ een Mariaviering te houden.
De oktobermaand is van oudsher de Rozenkrans-maand.
We hopen dat er dan geen beperkingen meer zijn voor het aantal deelnemers en dat
alle leden gevaccineerd zijn.

Pastor Adri Kortekaas zal voorgaan in de Eucharistieviering.
De voorbereidingen zijn in volle gang en in het volgende Bulletin van september zal
vermeld worden hoe u zich kunt opgeven voor deelname aan deze viering en hoe
één en ander georganiseerd wordt.
Dit alles natuurlijk onder voorbehoud want, zolang het virus nog niet helemaal
onderdrukt is, kan er van alles gebeuren. Wij houden de moed erin!!!
Noteert u alvast de datum van 7 oktober in uw agenda!!
U hoort van ons.
Activiteitencommissie KBOZ
Rian van Kleef en Thea v.d. Wallen.
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Milieubewust
Iedere vrijdag doe ik de boodschappen in het winkelcentrum.
Ik neem dan in een kratje het oude papier en kranten mee en in een tweede kratje
het plastic, de blikjes en de glazen potjes.
Ik start dan bij de afvalcontainers; als eerste bij die van het plastic en het blik.
Op het moment dat ik de klep open doe, zie ik vanuit mijn ooghoek een oud vrouwtje
(misschien ben ik wel ouder) achter een rollator op mij afkomen.
Zij wurmt naast mijn handen een plastic fles in de geopende klep en gelijk daarna
nog één.
Geeft u maar hier, dan doe ik dat wel voor u; en zo kwam er nog wat plastic bij en
kon ik de klep met ons gezamenlijk afval weer dichtdoen.
Nu de glasbak daarnaast. Ze kwam wat onzeker lopend met twee potjes bij mij om
die in de container te gooien. Geeft u maar, zei ik, om te voorkómen dat ze er één liet
vallen; je hoorde ze onder in de bak kapot rinkelen…
Daarna naar de papierbak. Ik had nogal wat papier en daardoor even de tijd nodig
om die erin te stoppen.
Maar zij haastte zich om zonder haar rollator naar de papiercontainer te lopen.
En daar was zij alweer met een leeg chocoladehagelslag doosje. Geeft u maar, zei ik
weer en ik hield de klep open.
Heel vriendelijk van u meneer, ik had het eigenlijk plat moeten trappen.
Bedankt dat u mij wilde helpen en in navolging van de kassières in de supermarkt:
“Een fijne dag nog verder”.
Henk van der Knaap
KBOZ-lid
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Hé, dat is leuk om te weten
Weet u, dat er op het internet een encyclopedie aanwezig is, die kan wedijveren met
de beste encyclopedieën ter wereld?
De kracht van deze encyclopedie is, dat hij is samengesteld door alle mensen die
veel afweten van een bepaald onderwerp. Nu denkt u misschien, maar iedereen kan
wel iets opschrijven, maar ook duizenden lezers kunnen de teksten corrigeren.
Er bestaat geen onderwerp waar geen uitgebreide beschrijving van te vinden is.
Maar het extra leuke van deze is, dat je binnen een onderwerp direct kunt doorlinken
naar een onderwerp wat u ook wel interessant llijkt. Daar kan geen boek tegenop.
Als u het leuk vindt, gaan we samen een onderwerp uitdiepen.
Ga naar www.wikipedia.nl. Wanneer u daar bent, tikt u in het zoekvenster “Ëngels
koningshuis”. U kunt het allemaal doorlezen, maar ook op regel 2 klikken op
“Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk”. U kunt hier van alles lezen over de huidige
vorstin, maar u kunt ook naar beneden scrollen naar de kinderen. Als u met de muis
boven de naam van een kind gaat staan, ziet u direct de foto van deze persoon; als u
vervolgens daarop klikt, komt u alweer in de volgende pagina die gaat over dit kind.
In de tekstregel bovenaan de bladzijde ziet u twee pijlen: een zwarte naar links en
een grijze naar rechts. Met deze pijlen kunt u terug gaan of weer vooruit in uw
speurtocht door de verschillende bladzijden. Alle tekstdelen teruggaan die blauw
gekleurd zijn, verwijzen weer door naar weer een andere pagina, en zo kunt u
eindeloos doorgaan. Staat een naam met rode letters genoteerd, dan betekent dat,
dat er van deze persoon geen infopagina bestaat.
Bent u niet geïnteresseerd in het Engelse vorstenhuis? U kunt over landen en steden
over heel de wereld informatie krijgen, zodat u kunt reizen zonder uw voordeur uit te
gaan en op slot te doen!!
Heeft dit 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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KBOZ- Activiteitenkalender Kringen
Elke 2e woensdag v.d. maand 13.30-16.00 uur
Contactadres: dhr. C. Vollenga
tel. 06-11779346
mevr. Truus Pronk
tel. 06-49665734
Bingo Meerzicht
Elke 1e en 3e woensdag v. d. maand 13.30-16.00 uur
Albrandswaard
Contactadres: mevr. Suze Ooms
tel. 079-3169100
dhr. C. de Jong
tel. 06-17881410
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Creatieve soos
Start weer in september
Doortochtkerk
Contactadres: mevr: Door Koppen tel. 079-3212410
mevr. Tinie Lexmond tel. 079-3516631
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bingo De Leyens
Gondelkade 33

KBOZ-Activiteitenkalender Clubs
Bewegen op Muziek
De Veur
Elke woensdag 15.00 – 16.00 uur
Prismalaan
Contactadres: mevr. A.T. van de Poel tel. 079-3621690
Bijdorp
Elke donderdag 11.45-12.45 uur
Bijdorplaan
Contactadres: mevr. T.G.M. Jansen
tel. 079-3239697
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bridge SBC
Vanaf eind augustus elke maandag 13.30 – 17.00 uur
De Vlieger
Contactadres: dhr. J. Wijsman
tel. 079-3311906
Bridge Oosterheem
Wordt 1 juli over vergaderd
Zanzibarplein ????
Contactadres mevr. L. Smidt
tel. 079-8881562
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fietsen
Elke dinsdag, vertrek vanaf de molen
1e Stationsstraat
Contactadres: dhr. P.F.M. van der Hoeven
tel. 079-3414963
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeu-de-boules
Elke donderdagmiddag (behalve in de winter)
Gondelkade
Contactadres: dhr. T. Jans
tel. 079-3514765
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Koersbal De Vaste Koers Contactadres: dhr. E. Schotpoort
tel. 079-3213249
??????
mevr. C. Veiver
tel. 079-3612442
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yoga Bijdorp
Elke maandag 10.00 – 12.15 uur
Bijdorplaan
Contactadres: mevr. T. Lugtigheid
tel. 079-3167397
Yoga De Vlieger
Elke maandag 8,30 – 12.00 uur
Groen-blauwlaan
Contactadres: mevr. L. Burggraaf
tel. 06-44118134
Yoga Bijdorp
Elke dinsdag 9.30 – 12.30 uur
Bijdorplaan
Contactadres: mevr. L. Willemsen
tel. 079-3315236
Yoga De Leyens
Elke vrijdag 11.15 – 12.15 uur
Gondelkade
Contactadres: mevr. L. Burggraaf
tel. 06-44118134
Yoga Buurthuis ’t Span Elke donderdag 10.00 – 12.15 uur
Noordhove
Contactadres: mevr. A. Winterkamp
tel. 06-54291763
Iedere donderdag om 10 uur viering in de Doortochtkerk met na afloop koffie!
8

