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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
Dhr. Henk van den Berg
Mevr. Winnie Wijzenbroek
Mevr. Thea Veelenturf
Dhr. Hans van der Meer
Dhr. Rob van den Bos
Dhr. Pieter Crul

Voorzitter
Voorzitter a.i.
Secretaris
Penningmeester
Ledenadministratie
Algemeen lid

tel. 079-361 73 26
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
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.12/1, december/
januari 2021 uiterlijk op 15 november 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 november 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.kbopcob.nl/nieuwsbrieven/.
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Herfst
Voor de weerkundigen begint de herfst op 1 september. Rond 21 september begint
de astronomische herfst.
Rond 23 september staat de zon precies boven de evenaar waardoor dag en nacht
overal op aarde even lang duren. Daarom begint de herfst meestal op 22 of 23
september. Officieel loopt de herfst van 21 september tot en met 20 december.
Volgens de klimatologische indeling is de herfst al op 1 september begonnen en
duurt het seizoen tot en met 30 november.

Vrouwkje Tuinman schreef een gedicht over herfst.
UITGEBLOEID
Het begin van alles is bruin en hangt geknakt
te wiegen in de wind. Het rammelt, ritselt
en zit slechts met een heel klein steeltje vast.
Onlangs nog trok het felgekleurd de aandacht,
geurde bedwelmend. Nu zie je het pas als het
zich vastklit aan je jas. Elke dag droogt het
verder in, wordt transparanter, tot het uiteindelijk
een schat prijsgeeft: het glimmend zaad,
een oranje bes, de kleinste parachute ter wereld
die waar hij landt iets nieuws begint.
Winnie Wijzenbroek
Voorzitter a.i.
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Week van de eenzaamheid
Van 30 september t/m 7 oktober 2021 was de week van de eenzaamheid. Over
eenzaamheid is al veel geschreven. Er wordt voor eenzaamheid oplossingen
bedacht, bijvoorbeeld een bingo-middag/avond, een dagje naar de markt.
Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis aan een hechte,
emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je
wenst. Eenzaamheid gaat gepaard met kenmerken als negatieve gevoelens van
leegte, verdriet, angst en zinloosheid met lichamelijke of psychische klachten.
Eenzaamheidsgevoelens kunnen invloed hebben op je gezondheid, welzijn en
kwaliteit van leven.
Om de eenzaamheid in de maand december tegen te gaan, is de Stichting Samen
Vieren Zoetermeer (Magisch Zoetermeer) ook dit jaar weer actief om eenzame
ouderen een heerlijke kerstlunch en/of een feestelijke theatershow aan te bieden
De mogelijkheden zijn:

Lunches
Maandag 20 december van 11.30 – 13.00 uur
Buurtvereniging De weide - Burgemeester Middelberglaan 2
Woensdag 22 december van 11.30 – 13.00 uur
Wijkvereniging Rokkeveen - Prismalaan 34
Wijkvereniging Noordhove – Sullivanlijn 31
Buurtvereniging Buytenrode – Cesar Franckrode 60
Theatershow
Maandag 20 december om 14.30 uur
CKC – Leidsewallen 80
Degenen, die hieraan willen deelnemen kunnen zich vóór 30 oktober a.s. bij het
bestuur van de KBOZ aanmelden. Wij zullen de ingevulde formulieren dan sturen
aan Magisch Zoetermeer.
Eenzaamheid is geen gemakkelijk onderwerp. Heeft u behoefte om er over te praten,
dan is er de luisterlijn. Daar staat 24/7 iemand voor u klaar met een luisterend oor.
Kijk op de Luisterlijn of bel 088-0767000.

Winnie Wijzenbroek
Voorzitter a.i.
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Mariaviering 7 oktober 2021
“We gaan er een mooie viering van maken”, was de afspraak van pater Adri
Kortekaas met de Activiteitencommissie, toen hem gevraagd werd voor te gaan in
een Mariaviering voor de KBOZ.
En wat was het een mooie viering:
de pastor in een feestelijk kazuifel,
het koor o.l.v. Christine Hermans met de gezangen,
het weer samen zingen door de gelovigen,
alle stoelen bezet in de kerk,
de overweging van pater Adri Kortekaas over de dienstbaarheid van Maria:
Zij wist niet wat haar te wachten stond toen zij tegen de engel Gabriël zei:
“Zie de dienstmaagd des Here, mij geschiede naar Uw Woord”.
Wij weten ook niet wat de toekomst biedt en… hoe dienstbaar zijn wij?
Pater Adri Kortekaas refereerde ook aan zijn 15-jarig priesterschap, waarna alle
aanwezigen hem spontaan toegezongen hebben en hem door de
Activiteitencommissie een fles “Chateau neuf du pape” werd aangeboden.
Na afloop van de viering werd in het Eetcafé de Leyens aan de Gondelkade een
lunch geserveerd. Iedereen liet zich dat goed smaken.
Het was een heel gemoedelijk samenzijn en weerzien. Dat hadden wij allen gemist in
de coronatijd.
De Activiteitencommissie wil u hiermee hartelijk danken voor uw aanwezigheid en
wenst u het allerbeste toe en hoopt dat het mogelijk is volgend jaar mei weer een
viering te houden.
Hartelijke groet,
Rian van Kleef en
Thea van der Wallen.
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Mariaviering KBOZ in de Doortochtkerk
Op het feest van Maria van de Rozenkrans, donderdag 7 oktober, hield de
Katholieke Bond van Ouderen Zoetermeer de Mariaviering van dit najaar. Alle
stoelen in de Doortochtkerk waren bezet toen de KBOZ-voorzitter (a.i.) Winnie
Wijzenbroek de kerkgangers welkom heette en haar vreugde erover uitsprak dat na
een lange periode waarin de coronarestricties golden, weer een traditionele KBOZMariaviering kon worden gehouden.
De voorganger in de viering pastor Adri Kortekaas wist direct bij de begroeting de
juiste toon te zetten door te beginnen met een kwinkslag. Ook uit zijn overweging
tijdens de viering bleek dat onze pastor niet te zwaar op de hand is.
De cantorgroep van de Doortochtkerk verzorgde de muzikale begeleiding en de
kerkgangers konden ook weer uit volle borst de Marialiederen meezingen. Na afloop
werd aan pastor Adri Kortekaas, de organisatoren Thea van der Wallen en Rian van
Kleef, beheerder Harry van der Goes, en de maakster van het misboekje Hetty
Randshuizen, die allen aan het welslagen van de viering hebben bijgedragen, een
fraaie noveenkaars ‘Onze Lieve Vrouw van altijddurende bijstand’ uitgereikt.
Na de viering kon in het tegenover de Doortochtkerk gelegen Eetcafé De Leijens aan
de Gondelkade genoten worden van een uitgebreide en smakelijke lunch. Er was
gelegenheid om aan oude bekenden te vragen hoe ze de coronatijd zijn
doorgekomen en er kon kennis worden gemaakt met andere leden van de KBOZ.
In het KBOZ-bulletin van september stond vermeld dat het bestuur van de KBOZ de
mogelijkheid zou bieden om later in het najaar nogmaals een viering en lunch te
organiseren voor de leden die vanwege de coronarestricties de viering van 7 oktober
niet konden bijwonen. Gezien het kleine aantal leden dat de Mariaviering niet heeft
kunnen bezoeken, heeft het bestuur echter besloten, mede uit kostenoverwegingen,
om in dit jaar geen viering meer te houden.
De eerstvolgende Mariaviering van de KBOZ zal in mei 2022 worden gehouden.
Pieter Crul

De Doortochtkerk
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Hé, dat is leuk om te weten
Vandaag vertel ik u een wonderlijk maar waar
gebeurd verhaal.
Ik zou het niet durven vertellen omdat ik zelf het slachtoffer was, maar er zit zo’n
belangrijke les in, dat ik het toch ga doen.
Elk jaar gaan wij met de familie een midweek naar een boerderij om vandaar uit
lekker te gaan fietsen.
Voor vertrek wordt een mooie route gemaakt via de knooppunten en ik was zo
“handig“ om deze op mijn telefoon te zetten en de telefoon via een zelf gemaakt
houdertje om mijn nek te hangen zodat ik de aanwijzingen goed kon horen.
Alles ging goed, totdat we arriveerden bij een pont die we zelf vanaf de overkant met
een kabel moesten overtrekken.
We moesten draaien aan een wiel en terwijl ik daar enthousiast mee bezig was
hoorde ik plotseling een plons. Wat was er gebeurd?... mijn telefoon was uit mijn zelf
gefabriceerde koordje in de plomp geschoten.
Ik baalde enorm, niet alleen omdat ik mijn telefoon kwijt was, maar nog meer omdat
al mijn gegevens erin stonden en hoe zou ik dat allemaal weer moeten verzamelen....
Maar thuisgekomen bestelde ik een nieuwe telefoon die de volgende dag werd
afgeleverd en toen ik die weer aan het internet koppelde geschiedde het grote
wonder, ik zag voor mijn ogen al mijn verloren gewaande gegevens terugstromen in
mijn nieuwe toestel.
Hoe dat kon?.....ik had bij het in gebruik nemen van de telefoon de automatische
back-up aangezet, die alle gegevens bewaart in de Cloud. Dus alle gegevens
werden weer netjes thuisbezorgd. Ook als u ooit uw telefoon wilt vervangen, is dit
enorm handig.
Dus de conclusie is: voordat u op stap gaat uw telefoon - die u zo zorgvuldig hebt
gevuld met allemaal belangrijke gegevens, bijvoorbeeld uw contacten met adressen
en telefoonnummers, eerst bij ‘instellingen’ de automatische backup aanzetten!
Bent u nu ook overtuigd dat de back-up aanzetten op uw telefoon belangrijk is, maar
ziet u niet hoe u dat moet doen? Ga gerust 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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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. 06-49 66 5734
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 10 en 24 november
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 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
Soms, als de groep te groot is, wordt een 2e route uitgestippeld tel. 079-3414963
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeu-de-boules
Elke donderdagmiddag
Gondelkade
Contactadres: dhr. T. Jans
tel. 079-3514765
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Koersbal De Vaste Koers Elke dinsdag morgen 9.45 – 11.45 uur
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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------..
Iedere donderdag om 10 uur viering in de Doortocht-kerk met na afloop koffie!
Iedere vrijdag in de Genesareth-kerk om 10 uur een viering met na afloop koffie!
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