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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: 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
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Secretaris
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Ledenadministratie
Algemeen lid
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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
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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.2, februari 2022
uiterlijk op 15 januari 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.2 van de KBO/PCOB met het
Bulletin op 25 januari 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
Betekenis van de Advent

Het woord “Advent” heeft zijn wortels in de Latijnse taal. Het woord “adventus”
betekent “komst” en “advenire” wil zeggen “naar iets of iemand toekomen”. Als
christenen vieren wij dat God naar ons toekomt in zijn Zoon Jezus Christus. Jezus is
de Emmanuel, God met ons.
Advent
De Adventskrans, de Adventskalender, de ster die begin december al voor het raam
wordt gehangen. Aan alles merk je op dat we op weg zijn naar Kerstmis. We kijken
uit naar de komst van Jezus. De naam “Advent” zegt het al. De komst van Jezus
brengt licht in onze wereld. Hij is gekomen als Licht van de wereld en wij mogen Hem
verwelkomen in ons leven en in ons hart.
De advent is dit jaar vier zondagen voorafgaand aan kerstmis namelijk zondag 28
november tot vrijdag 24 december 2021.
Licht van de wereld
De dagen zijn donker, maar ook onze wereld is vaak donker. Geweld, ruzies,
oorlogen en ga zo maar door. Vaak lopen we zelf ook in het donker, wanneer wij
worstelen met onze problemen of met dingen waar we bang voor zijn. Tijdens de
Advent worden wij uitgenodigd om ons hierover te bezinnen. De Liturgische kleur
paars herinnert ons daar elke keer weer aan (Paars staat voor bekering en
bezinning). Wij mogen alles in Gods handen leggen, zodat wij met de geboorte van
Jezus opnieuw kunnen beginnen. Dat wij mogen gaan in Zijn Licht. Het Licht van de
wereld, dat alle duisternis verdrijft.
God houdt zoveel van ons dat Hij onder ons wilde wonen. In de gedaante van een
klein baby’tje is Hij mens geworden. Elk jaar met Kerstmis vieren wij dit opnieuw,
maar eigenlijk mogen wij daar elke dag dankbaar voor zijn.
Ik wens u een gezegende Advent en heel fijne Kerstdagen.
Winnie Wijzenbroek-van Eden
Voorzitter KBOZ a.i.

Dankbetuiging
Graag wil ik al degenen die mij een warme en bemoedigende blijk van medeleven
gestuurd hebben na het overlijden van mijn echtgenoot Jan, heel hartelijk danken.
Het geeft mij de moed om mij te blijven inzetten voor de KBOZ.
Thea Veelenturf, secretaris.
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Op bezoek bij de Heilige Nicolaas
Op 6 december vieren we het feest van de patroonheilige van onze parochie de
Heilige Nicolaas. Het zal bij u vermoedelijk wel bekend zijn dat de H. Heilige Nicolaas
omstreeks het jaar 300 bisschop van Myra was en dat zijn relikwieën nu bewaard
worden in de Italiaanse stad Bari.
Het zou te ver voeren om hier al de wonderen te beschrijven die op voorspraak van
de H. Nicolaas verricht werden. Die vele wonderen leidden ertoe dat in heel Europa
kerken te zijner ere werden gebouwd.
Enkele jaren geleden bezocht ik Myra, tegenwoordig Demra geheten, tijdens een
zeilreis langs de Turkse kust, en in de afgelopen zomer was ik in Bari.
De H. Nicolaas werd in Patera geboren, dat ligt op 60 kilometer afstand van Myra. Hij
overleed op 6 december 345 in Myra. Hij werd begraven in een oude graftombe en
om die tombe werd een kerk gebouwd. De gedeeltelijk gerestaureerde ruïne van
deze kerk met mooie fresco’s is nu nog te bezichtigen. De restauratie werd in 18621863 uitgevoerd in opdracht van de Russische tsarina Anna Galicia.
De H. Nicolaas is de patroonheilige van Rusland. Politieke spanningen tussen
Rusland en het Ottomaanse rijk verhinderden dat de restauratie voltooid werd. Door
aardverschuivingen werd de kerk gedeeltelijk bedolven, maar in de jaren vijftig werd
die weer uitgegraven. Van Orthodox-christelijke zijde werd om toestemming
gevraagd om in de kerk weer eucharistievieringen te mogen houden. De Turkse
overheid hield dat vele jaren tegen. Pas in 2008 kwam de toestemming om één keer
per jaar en wel op 6 december daar een eucharistieviering te houden. Gezien de
winkels met religieuze artikelen die de kerk omgeven, is het een druk bezochte
bedevaartsplaats voor de Russische toeristen in Turkije.
Aan het einde van de tiende eeuw drongen de Turken het Byzantijnse rijk steeds
verder binnen. Om het gebeente van de H. Nicolaas te beschermen, namen zeelui
die in 1087 mee naar Bari. Direct werd in die stad begonnen met de bouw van een
prachtige Romaanse basiliek waarin de relikwieën in 1089 werden ondergebracht.
Sindsdien is het een druk bezocht heiligdom, waar veel gelovigen om de voorspraak
van de H. Nicolaas bidden. Ook ik heb een kaarsje bij zijn relikwieën aangestoken.
Op het plein voor de basiliek staat een door President Poetin in 2003 geschonken
manshoog beeld van H. Nicolaas.
Pieter Crul.
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Kerst Inn Zoetermeer 2021
Een Kerst Inn, een open herberg zoals vroeger, zit er dit jaar nog niet in.
Als de coronaregels het maar even toelaten, organiseren wij op Eerste Kerstdag in ’t
Centrum aan Frans Halsstraat 3, een high tea opgeluisterd met een verhaal en met
muziek.
We houden ons aan de coronaregels van het RIVM. Dat betekent dat het aantal
plaatsen beperkt is. Past u niet meer op de lijst of blijft u liever thuis, dan bezorgen
we u graag een verrassingstasje met ongeveer dezelfde inhoud als de high tea. Het
aantal tasjes dat we kunnen bezorgen is vanzelfsprekend ook beperkt!
Wilt u meedoen met de high tea of wilt u een tasje ontvangen, meldt u zich dan vóór
18 december aan bij:
Grietje Cusell: tel. 079-3423112, email ma-grietje@hetnet.nl
Daar kunt u ook terecht met vragen.
Bij aanmelding willen wij van u weten:
 Naam, adres, telefoon, eventueel email;
 Met hoeveel personen u bent;
 Of u voorkeur heeft voor de high tea of voor een tasje;
Uiterlijk 20 december laten wij u weten of er voor u een plekje is bij de high tea dan
wel dat u in de middag van eerste kerstdag een verrassingstasje kunt verwachten.
Als altijd: deelnemen aan de Kerst-Inn is gratis.
Deze Kerst- Inn wordt georganiseerd namens de Heilige Nicolaasparochie
Zoetermeer en de Protestantse Gemeente Zoetermeer.

Speel mee met de nationale thuisbingo!
In april is KBO-PCOB samen met FocusCura en
Wehkamp de grootste online bingo ooit gestart. Wekelijks
kunt u op woensdag om 15.00 uur een uurtje gratis online
bingo meespelen via
www.denationalethuisbingo.nl (http://www.denationalethuisbingo.nl)
Om 14.45 uur start de livestream. Om 15.00 uur begint de uitzending met William of
Lydia. Speelt u mee? Wij raden aan om mee te doen met een laptop, computer of
tablet vanwege de grootte van het scherm. U ziet links de videospeler en rechts de
bingokaart. Druk op het pijltje in het videoscherm om de uitzending te starten.
Als de livestream het niet direct doet, kan het zijn dat de presentator iets later begint.
Wacht dan een minuut en ververs het scherm.
De uitzending duurt circa 1 uur en we proberen 3 rondes te spelen. Elke ronde begint
met een getallenronde. Klik de getallen aan op de speelkaart op uw scherm met uw
computermuis of als u een tablet heeft met uw vinder. Aan de zijkant ziet u steeds de
5 laatst getrokken getallen.
De Thuisbingo is ook een moment voor persoonlijk contact.
Na de uitzending worden alle bingo’s gecontroleerd en contact opgenomen met de
winnaars en wordt de prijs binnen 4 weken thuisbezorgd.
Vragen? Bel 030-3400600 (KBO-PCOB). Lid worden, bel 06-24 10 18 35 of e-mail:
ledenadministrateur@kboz.nl
Thea Veelenturf, secretaris
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Collectieve zorgverzekering voor iedereen vanaf 50 jaar
Mogelijk wordt in bijgaand Magazine ook een artikel gewijd aan deze Collectieve
Zorgverzekering van het Zilveren Kruis.
Of je nu 50 of 80 jaar bent: onze zorgverzekering is de beste voor senioren.
Waarom? Omdat hij op maat gemaakt is voor mensen van 50 jaar en ouder. Met
meer fysiotherapie, een goede vergoeding voor bril of lenzen, een mooie regeling
voor alternatieve geneeswijzen, slaaptherapie en een vergoeding voor vervangende
mantelzorg. Al meer dan 52.000 KBO-PCOV-leden sloten zich aan. Iedere
aanmelder krijg een tegemoetkoming van 20 euro voor het lidmaatschap van KBOPCOB:


3% korting op de basisverzekering



10% op aanvullende verzekeringen



10% op de tandartsverzekering



25% op het pakket Extra Vitaal



35 euro verplicht rijbewijs



6 extra behandelingen fysiotherapie (vanaf aanvullend pakket 1 ster)



24 uur extra vervangende mantelzorg en 1 uur extra ondersteuning van
een mantelzorgmakelaar (vanaf aanvullend pakket 2 sterren).

Bereken uw voordeel via https://is.gd/V6xX0r
(Dat is een verkorte weblink, zodat u niet zoveel hoeft over te typen, naar:
https://secure.zilverenkruis.nl/PremieBerekenen?cn=207000837&taal=nl
U kunt ook gebruik maken van de QR-code hiernaast.)
Gratis informatiepakket:
https://www.kbo-pcob.nl/zk2/Informatiepakket/
Bespaar tot wel honderden euro’s op uw zorgkosten in 2022.
Stap vóór 1 januari 2022 over naar het Zilveren Kruis
Thea Veelenturf, secr.
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Hé, dat is leuk om te weten
Heeft u er wel eens over nagedacht dat als u uw auto
parkeert in een vreemde stad of op een parkeerplaats in het
bos, dat u wel eens moeite zou kunnen hebben om hem terug
te vinden? Ja, klein duimpje deed dat met broodkruimeltjes, maar wij zijn vaak net zo
onverstandig. We schrijven in het beste geval de straatnaam op, maar dan kan het
briefje weer zoekraken en hele slimmerds maken met hun telefoon een foto van het
straatnaambord.
Maar weet u dat er een nog veel betere methode is om lekker te dwalen in een grote
onbekende stad en toch fluitend uw auto terug te vinden? (het mag natuurlijk ook uw
fiets zijn).Dan moet u wel eenmalig een kleine voorbereiding maken en wel in de
vorm van het downloaden van een app. Voor de Apple bezitters is dat in de Appstore
en de overige telefoongebruikers is dat de Playstore. In het vergrootglaasje tikt u
BACK TO MY CAR (terug naar mijn auto) en er wordt u een app getoond die u moet
downloaden. Als dat gelukt is ziet u op uw scherm een blauw ikoontje met een auto
en een parkeermeter. Wanneer u nu uw auto gaat verlaten tikt u op dat ikoontje en
warempel u ziet een landkaart met daarop weer een blauw autootje. De app werkt
ook waneer u een andere kleur auto heeft!!
U tikt linksonder in het scherm op PARK en u vergeet verder uw telefoon. In de
onderbalk ziet u ook nog een wekker staan hier kunt u een alarm laten afgaan
wanneer u de parkeertijd in een parkeergarage in de gaten wilt houden
Nu gaat u lekker banjeren door de stad en tegen de tijd dat u de auto wilt
terugvinden, pakt u uw telefoon weer, opent de app Back to my car en u ziet aan het
zwarte balletje waar u bent, u tikt op de auto en zijn locatie wordt aangegeven.
Tik op de balk boven de car en de coördinaten worden aangegeven. Daar heeft u
niets aan, maar als u tikt op GET
DIRECTIONS wordt u de looproute getoond
kompleet met afstand en tijd. Desgewenst
drukt u nog op de groene knop START en u
krijgt audio ondersteuning tijdens de
route.Vindt u het wel interessant, maar het lukt
u nog allemaal even niet, ga dan naar één van
onze inloopspreekuren op de
donderdagmiddag in het Stadhuis-Forum van 2
tot 4 uur of op de vrijdagmiddag op dezelfde
tijd in de bibliotheek van Rokkeveen of schrijf
een mail naar info@seniorwebzoetermeer.nl
of kijk op onze website:
www.seniorwebzoetermeer.nl.
Wim Geers
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De toekomst van de kerk en de aarde
Paus Franciscus heeft aan de gewone gelovigen gevraagd hoe zij de toekomst van
de kerk zien. Nu heeft niet ieder van u een brief van de paus in de bus gehad met dit
verzoek, want zo werkt het in de Rooms-katholieke kerk niet. Die vraag gat via de
bisschoppen en de parochie en de antwoorden komen, hopelijk, via de omgekeerde
weg terug. In onze Nicolaas parochie zijn er twee bijeenkomsten over dit onderwerp:
een voor jongeren (het gaat over het jaar 2040) en een voor ouderen. Die voor de
ouderen is op 10 december geweest, die voor de jongeren volgt nog.
Op 10 december waren er welgeteld 7 mensen die naar 2040 wilden kijken. De
gespreksleider, Benno van Croesdijk priester-stagiair in deze parochie had drie
onderwerpen aangegeven:
1.
2.
3.

Gemeenschap
Zending
Samenwerking.

Over de gemeenschap werd gezegd dat die gebaseerd moet zijn op het
dubbelgebod van de liefde (die voor God en voor elkaar). Dat betekent een open
kerk, gastvrij voor iedereen. Die houding moet ook blijken in de zending. Dat hoeft
niet door op een zeepkist op de markt te gaan staan, maar moet blijken uit ons
gedrag. Waarbij luistern naar de ander centraal staat en ons eigen gelijk niet ten
koste van alles gehaald moet worden. dat is dan ook gelijk samenwerking . een
dergelijke samenwerking zou ook binnen de kerk niet misstaan.
Onze gemeenschap is daar niet geheel onervaren in. Al op de Floriade van 1992 hier
in Zoetermeer hadden we met andere kerken samen een paviljoen dat de boodschap
Vrede, Gerechtigheid en Heelheid van de Schepping uitdroeg. Als wij als RK kerk
een luisterende kerk durven te zijn, dan zullen we horen dat het hier op Aarde niet zo
best gesteld is met gerechtigheid noch naar de mensen, noch naar de Aarde. U mag
voor Aarde ook natuur en milieu lezen. Dat kan betekenen dat ons moeten afvragen
of die Aarde ons in 2040 nog kan dragen. Als we echter de gerechtigheid (wat U niet
wil, dat U geschiedt, doe dat ook een ander niet) kunnen verbeteren dan hebben we
ook een kans het klimaat en duurzaamheid de goede kant op te draaien en zo de
heelheid van de schepping te bevorderen. Die vrede komt dan wel als resultaat van
ons pogen.
Wat die Heelheid van de
Schepping betreft heeft paus
Franciscus al in 2015 een
brief geschreven (Laudato Si).
Daarin roept de paus ons op
tot bezinning over wat wij met
de Aarde doen. Hij zegt dat
ieder individu daar iets aan
moet doen en niet te
verwachten dat anderen dat
wel doen. Heeft hij zes jaar
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later in voldoende mate gelijk gekregen? Een aantal protestantse kerken (en een
paar katholieke) is nu naar het hoe kunnen we als kerken daar iets aan doen
(www.groenekerken). Op die website vindt u allereerst een enquête om de huidige
toestand van de parochie te omschrijven. Ik heb dat voor deze parochie gedaan,
maar daaruit kwam dat we nog heel veel te doen hebben.
Daarom is er op 2 december om 20 uur in de Kapelaan een bijeenkomst over dit
thema. Ik hoop dat er meer dan zeven mensen komen, want het klimaat kan niet tot
2040 wachten tot er iets gebeurt.
Hans Bonnet

Corona-maatregelen op alle locaties van inzet
Ook KBOZ heeft te maken met de aangescherpte Corona-maatregelen die per 6
november zijn ingegaan.
Zowel de Yoga- als de Bewegen op Muziek- activiteiten vinden plaats in een ruimte
die door de gemeente Zoetermeer wordt gezien als een buurt- of dorpshuis.
Door de gemeente Zoetermeer en door Inzet (de centrale organisatie voor zorg,
welzijn en advies bij opvoeding in Zoetermeer) waar de ruimtes onder vallen worden
de volgende regels gehanteerd:








Bij het betreden van de locatie en ook bij het verplaatsen binnen de locatie is
een mondkapje verplicht. Op de vaste plek mag het mondkapje af.
Bij kleinere groepen wordt een afstand van 1,5 meter geadviseerd.
Er zal niet worden gevraagd om een coronatoegangsbewijs (CTB).
Het is aan de deelnemer om te beslissen of zij/hij wil deelnemen aan de
activiteit.
Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD.
Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen.
Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

Wij hopen dat u toch nog met plezier kunt doorgaan met sporten.
Het Bestuur KBOZ
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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 9346
mevr. Truus Pronk
tel. 06-49 66 5734
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 8 en 22 december 2021
En woensdag en 5 en 19 januari 2022
Contactadres: 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
Elke donderdag 11.45 - 12.45 uur
Contactadres: mevr. T. Jansen

Bridge Oosterheem
Zanzibarplein

Elke vrijdag 13.30 - 17.00 uur
Contactadres: mevr. L. Smidt

tel. 079-362 16 90
tel. 079-323 96 97

tel. 079-888 15 62

Fietsen
Elke dinsdag, vertrek vanaf de molen
1e Stationsstraat
Contactadres: dhr. P. van der Hoeven
Soms, als de groep te groot is, wordt een 2e route uitgestippeld tel. 079-341 49 63
Jeu-de-boules
Gondelkade

Elke donderdagmiddag
Contactadres: dhr. T. Jans

Koersbal De Vaste Koers
Sporthal De Vlieger
Yoga Bijdorp
Bijdorplaan
Yoga
Nathaliegang 79
Yoga Bijdorp
Bijdorplaan
Yoga De Leyens
Gondelkade
Yoga Buurthuis ’t Span
Noordhove

tel. 079-351 47 65

Elke dinsdag morgen 9.45 - 11.45 uur
Contactadres: dhr. E. Schotpoort
tel. 079-321 32 49

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 1763
tel. 06-44 11 8134
tel. 079-331 52 36
tel. 06-44 11 8134
tel. 06-54291763

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!
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