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Het is weer paddenstoelentijd!
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bulletin@kboz.nl

Kopij digitaal aanleveren voor het Bulletin van de KBOZ/PCOB no.11, november
2021 uiterlijk op 15 oktober 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 no.9 van de KBO/PCOB met het
Bulletin op 26 oktober 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/.

Oplossing Driesprong no. 1
1. BEJAARDE
2. EDAMMERS
3. PAMPEREN
Aangezien er geen oplossingen zijn binnen gekomen, heeft de heer Pronk besloten
geen vervolg te geven aan het plaatsen van cryptogrammen. Jammer!
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Installatie Pastoor
Ad van der Helm
Op zondag 12 september werd
Ad van der Helm geïnstalleerd
als pastoor (dubbel o) van de
parochie van de H. Nicolaas te
Zoetermeer.
Het was bijna een viering uit de
tijd van het Rijke Roomse leven.
Het verschil was dat de kerk niet
uitpuilde van de kerkgangers,
maar ruimte liet om het virus geen kans te geven. Verder was alles zoals het ooit
was: vicaris van Deelen, die namens de bisschop de installatie verrichtte en ook
voorging in de Eucharistie, het voltallige pastores team op het altaar, geassisteerd
door twee misdienaars, twee lectoren die elkaar afwisselden bij de lezingen. In de
kerk het startkoor o.l.v. Willien van Wieringen, dat prachtig zong. Wij mensen in de
kerk (onder wie het parochiebestuur) konden helaas niet meezingen, corona, u weet
wel. Alles droeg er aan bij om een sfeer van herkenning te creëren, maar ook van
afwachting en vooral van hoop te scheppen.
Die sfeer alleen installeert niet de pastoor. Dat doet de vicaris (vicaris A. van Deelen)
door de aspirant pastoor te bevragen op zijn geloof en zijn trouw aan de bisschop;
maar ook dat zijn formele bewoordingen, die bekend zijn. Belangrijker zijn de
achterliggende overwegingen. De vicaris gaf de aanzet door aan de hand van het
Evangelie van die dag, waarin Jezus vraagt aan zijn leerlingen wie ze denken dat Hij
is. Petrus antwoordt: “U bent de Messias, de Zoon van de levende God.”
Dit getuigt van een geloof en een vertrouwen dat God met ons is alle dagen. Ons
leven kan daardoor een visioen zijn van die Zoon. De Zoon die met ons is en Gods
Geest die ons kracht geeft, zelfs door de dood heen.
Ad van der Helm antwoordde daarop, dat betrokkenheid heel belangrijk is en dat die
betrokkenheid kansen geeft het visioen te realiseren. Geconstateerd moet ook
worden dat er veel verschillende meningen zijn over hoe je die betrokkenheid in
praktijk kunt brengen. Dat is des te meer belangrijk als er een nieuwe koers
ingeslagen moet worden. Er is dan consensus nodig tussen alle betrokkenen om zo
tot een goed evenwicht te komen. Zo kunnen we de krachten bundelen. De
uitdagingen waar we voor staan zijn vele. Niet alleen binnenkerkelijk, maar ook naar
buiten; kort samengevat wat hebben we voor elkaar over. Het zal alle
stuurmanskunst a la onze patroonheilige de H. Nicolaas (patroon van de zeelieden}
vergen om op onze bestemming te komen: een beschermende gastvrije kerk voor
iedereen te zijn.
Hans Bonnet
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Hé, dat is leuk om te weten
Mensen maken vandaag de dag veel meer foto’s dan
jaren geleden. Door de invoering van de digitale
fotografie is men massaal aan het fotograferen
geslagen. De één maakt mooie foto’s van kinderen en
kleinkinderen, de ander van mooie paddenstoelen die
gevonden worden in het bos. Het aantal doet er niet toe,
want het kopen van een rolletje is immers verleden tijd. Maar helaas heeft dat wel als
gevolg dat menig computer of fototoestel vol staat met foto’s en op die manier een
janboel vormt.
Het is dus de hoogste tijd om orde in de chaos te scheppen. Voor ieder die beschikt
over een google account is er een doeltreffende oplossing voorhanden. Beschikt u
niet over een Google account komt u gewoon even langs bij Seniorweb. Als u op
internet de zoekterm www.google.nl intikt, komt u op de Nederlandse website van
Google. U ziet daar aan de rechter bovenkant 9 vierkante puntjes, wanneer u daarop
klikt is één van de keuzes: Google foto op de 5e regel; klik daarop en u komt in
Google foto. Bovenaan een beetje rechts ziet u de term UPLOADEN wanneer u
daarop klikt wordt een verbinding gemaakt tussen Google foto en uw computer. Zoek
uw te bewaren foto’s en de upload zal beginnen.
Misschien ziet u zelf aan de rechterkant van het scherm dat de foto's op
chronologische volgorde staan. Op deze manier kunt u kosteloos 15 Gb aan
beeldmateriaal bewaren. Wanneer u eenmaal een flink aantal foto’s heeft geüpload,
kunt u een begin maken om albums te maken om zo de foto’s te sorteren. Daarvoor
klikt u aan de linkerkant op ALBUMS vervolgens rechtsboven op + ALBUM MAKEN
geef het album een titel klik en daarna op FOTO'S TOEVOEGEN. Wanneer u een
album gemaakt heeft bestaat de mogelijkheid om dit album te delen met degene die
u daarvoor uitnodigt. Ook bestaat de mogelijkheid om uw telefoon dusdanig in te
stellen dat de gemaakte foto's direct worden gedubbeld naar deze Google foto.
Daarvoor moet u eerst op uw telefoon de app Google foto downloaden, dan rechts
boven gaan naar uw account; tik daarop en daarna op INSTELLINGEN VOOR
GOOGLE FOTO, vervolgens op BACKUP EN SYNCHRONISATIE en zet
synchronisatie aan. Ook ziet u en passant hoeveel ruimte u nog hebt in uw opslag.
Heeft dit onderwerp wel uw interesse, maar vindt u het toch wel moeilijk dan zijn er
verschillende mogelijkheden: Ga even langs op ons inloopspreekuur of schrijf een
mail naar info@seniorwebzoetermeer.nl of wilt u alle mogelijkheden leren, wij hebben
een speciale cursus hiervoor: U kunt
zich aanmelden op onze website:
www.seniorwebzoetermeer.nl.

Wim Geers
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Afscheid van Koersbalclub De Vaste Koers
En dan ineens was daar die dag: 31 augustus 2021. De dag waarop wij, Tineke en
Ted Veiver, afscheid hebben genomen van de club.
13 Jaar waren we lid, waarvan meer dan 11 jaar in het Bestuur.
Met heel veel plezier kijken we terug op deze lange periode waarin veel is gebeurd.
Heel veel clubtoernooien, Paas- Mandjes- en Kerstoernooien.
Toernooien bij andere clubs in Benthuizen, Leimuiden en Ter Aar. Eenmaal het
toernooi van Leimuiden zelfs gewonnen.
Kerstbrunches in de Bowling Westerpark.
Jaarlijkse uitjes met de Zoetermeerse Dagtochten Specialist. Zo is er nog veel meer
te vertellen. Het was altijd een hoop geregel, maar door het plezier van de leden was
het dankbaar werk om te doen.
Wat alles zo leuk en prettig maakte, was de onderlinge sfeer. Gezellig koffie drinken
met elkaar in de pauze. Elkaar helpen indien nodig.
We zullen dit zeker gaan missen. Maar helaas, soms zijn er dringende andere zaken
en moet je een beslissing nemen. Ons afscheid kwam voor de club onverwacht:
wijzelf hebben er lang over nagedacht.
Wij zijn voor al ons goede werk beloond met bloemen, een speech van de interimvoorzitter Mevr. Winnie Wijzenbroek van de KBOZ en van de leden van de Vaste
Koers en met een paar hele mooie waardebonnen, waar we leuke dingen mee
kunnen doen.
We waren blij verrast en alsnog onze dank hiervoor.
We wensen De Vaste Koers nog heel veel mooie speeljaren.
Tineke en Ted Veiver
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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
Op woensdag 13 en 27 oktober
Doortochtkerk
Contactadres: 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
Het Prisma
Contactadres: dhr. J. Wijsman
tel. 079-3311906
Bridge Oosterheem
Elke vrijdag 13.30 – 17.00 uur
Zanzibarplein
Contactadres: mevr. L. Smidt
tel. 079-8881562
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fietsen
Elke dinsdag, vertrek vanaf de molen
e
1 Stationsstraat
Contactadres: dhr. P.F.M. van der Hoeven
tel. 079-3414963
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeu-de-boules
Elke donderdagmiddag
Gondelkade
Contactadres: dhr. T. Jans
tel. 079-3514765
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Koersbal De Vaste Koers Vanaf 31 augustus
Sporthal De Vlieger
Contactadres: dhr. E. Schotpoort tel. 079-3213249
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yoga Bijdorp
Elke maandag 10.00 – 12.15 uur
Bijdorplaan
Contactadres: e-mail: familiesteenstra@hotmail.com
Yoga
Elke maandag 8,30 – 13.00 uur
Nathaliegang 79
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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
Iedere donderdag om 10 uur viering in de Doortocht-kerk met na afloop koffie!
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