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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
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Mevr. Thea Veelenturf
Dhr. Hans van der Meer
Dhr. Rob van den Bos
Dhr. Pieter Crul

Voorzitter a.i.
Secretaris
Penningmeester
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2713 HS Zoetermeer (1e etage)
Website KBOZ.nl
tel. 079- 321 34 93

bulletin@kboz.nl

Kopij digitaal aanleveren voor het Bulletin van de KBOZ/PCOB no.6, juni 2022
uiterlijk op 14 mei 2022 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.6 van de KBO/PCOB samen met
het Bulletin op 24 mei 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, euro 40,- pp
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
Nu Pasen voorbij is, gaan we ons voorbereiden op het Pinksterfeest. Maar wat houdt
Pinksteren nu precies in? Voor de meeste mensen betekent het een extra vrije dag.
Wat houdt Pinksteren nu precies in? Voor de meeste mensen betekent het een extra
vrije dag. Voor Christenen betekent het meer en is Pinksteren een belangrijk feest.
Pinksteren wordt gezien als het begin van de kerk. Ook wordt de komst van de
Heilige Geest herdacht. Tijdens Pinksteren daalde de H. Geest neer op de
apostelen. Zij vertelden daarna in allerlei talen over het leven en sterven van Jezus.
Jezus is kort daarvoor opgestegen naar de hemel (Hemelvaart) nadat Hij was
opgestaan uit de dood (Pasen). Toen Jezus opsteeg, beloofde Hij zijn apostelen dat
zij niet alleen zouden blijven. Tien dagen later kwam de Heilige Geest.
Ik vond nog een mooi gedicht over Pinksteren van Leo Heuvelman:
Plant je boom
Bij levend water
Waar de Geest inspireert
Onze prachtige vruchten laat dragen
En Hij ons steeds meer leert
In liefde te wandelen
Een vriendelijk woord te geven
Met geduld te handelen
In blijdschap te leven
De vrede te bewaren
Zijn goedheid te ervaren
Samen met velen
Zo mogen we groeien
In genade en geloof
Steeds mooier bloeien
In het water van de Geest.

Nu ik dit zo aan het schrijven ben, realiseer ik me, dat dit het laatste stukje is, dat ik
aan het KBOZ-Bulletin toevertrouw. Om gezondheidsredenen trad de vorige KBOZvoorzitter Henk van den Berg af en heb ik het stokje als KBOZ voorzitter (KBOZ a.i.)
voor een klein jaar over genomen. Ik treed dus nu terug.
Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 21 april 2022 heeft de nieuwe
KBOZ-voorzitter Paul Wouters zich voorgesteld. Ook hij zal zich met hart en ziel
inspannen voor de KBOZ.
Ik wens hem en het hele bestuur veel succes om dit mooie vrijwilligerswerk te mogen
doen.
Winnie Wijzenbroek-van Eeden
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Maria/ Lenteviering van de KBOZ op 12 mei 2022
In het bulletin van april 2022 heeft de Activiteitencommissie een vooraankondiging
gedaan over de Maria/lenteviering op 12 mei a.s.
Hieronder volgen de verdere mededelingen:
De Maria/ Lenteviering vindt plaats in De Doortochtkerk en wel op
DONDERDAG 12 MEI a.s. om 11.30 UUR!!
In deze Woord- en Communieviering zullen voorgaan de gebedsleiders Hetty
Randshuizen en Nico Andriessen.
Er wordt door een cantorgroep gezongen en uiteraard is er samenzang.
Na de viering wordt u een lunch aangeboden in het restaurant van het Wooncentrum
Gondelkade.
U krijgt bij binnenkomst in de Doortochtkerk een boekje met de lezingen en de
liederen. Dit boekje is tevens bewijs van toegang tot de Gondelkade.
Voor deelname aan de Maria/Lenteviering en de lunch dient u zich vóór 6 MEI a.s.
op te geven bij:
Mevr. R. van Kleef, Gorzenveld 3, tel. 341 33 06, of e-mail:
rianvankleef@hotmail.com
Mevr. Th. v.d. Wallen, Oostergo 48, tel. 321 22 12 of e-mail:
dickthee@versatel.nl
Mevr. Th. Veelenturf , Vlamingstraat 52, tel. 316 75 74, of e-mail:
thea@veelenturf.eu
De voorbereidingen zijn in volle gang en de Activiteitencommissie hoopt op een grote
deelname aan de viering en aan een gezellige ontmoeting in het restaurant van de
Gondelkade.
Tot 12 mei 2022 in de Doortochtkerk!
Hartelijke groet,
Rian van Kleef en Thea van der Wallen
*Doortochtkerk, Hekbootkade 60, wijk de Leyens, te bereiken met de Randstadrail 3,
halte de Leyens (winkelcentrum)..
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Uniek aanbod: dagje Abdij van Egmond
Alle afdelingen van KBO-PCOB hebben een uitnodiging gekregen om met hun leden
een dagje naar de Abdij van Egmond te komen. Het is de Benedictijner Abdij waar
onze pastor Adri Kortekaas monnik was
Er is een speciaal arrangement samengesteld. Op bijgaande foto kunt u dit lezen. De
kosten hiervan bedragen € 25,-. Omdat wij een bus zullen moeten huren om
daarnaartoe te gaan, zullen de kosten uiteindelijk ongeveer € 45 bedragen.
Er werd ons meegedeeld dat er vanuit alle KBO’s veel animo is voor dit uitje en dat
voor onze KBO dinsdag 16 of woensdag 17 augustus nog beschikbaar zijn. Wij
hebben gekozen voor dinsdag 16 augustus a.s.
Als u mee wilt, verzoeken wij u zich vóór 30 mei a.s. op te geven bij:
Thea Veelenturf e-mail thea@veelenturf.eu of
tel. 079-316 75 74
of bij Rian van Kleef e-mail rianvankleef@hotmail.com tel. 079-341 33 06
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Adrianusjaar 1522
Het is dit jaar 500 jaar geleden dat de uit Utrecht afkomstige
Adriaan Corneliszoon Boeijens tot paus gekozen werd. Nadat
hij paus geworden was, behield hij zijn eigen doopnaam en ging
als Paus Adrianus VI de geschiedenis in. Hij is de enige
Nederlandse paus. Over deze paus valt veel te vertellen. Hij
leefde in een heel woelige tijd, waarin Maarten Luther de
reformatie aankondigde.
Er is een projectgroep ingesteld, die als taak heeft die
verschillende aspecten van het leven van Adrianus, die ook
vandaag nog betekenis hebben, te bestuderen en toe te lichten.
Onze pastoor Ad van der Helm geeft de leiding aan die projectgroep, waarvan ook
de vicevoorzitter van ons parochiebestuur Frank Swagemakers, die
kunstgeschiedenis heeft gestudeerd, deel uitmaakt.
Een van de eerste activiteiten van de projectgroep was het organiseren van een
excursie naar het stadje Goedereede, waar Adrianus pastoor is geweest. Ik heb aan
deze excursie met ruim veertig anderen deelgenomen. Goedereede ligt op het eiland
Goeree-Overflakkee. Het is weliswaar een klein plaatsje, met iets meer dan
tweeduizend inwoners, maar het is wel de enige stad op het eiland. Goedereede
kreeg in 1312 stadsrechten. In die tijd was Goedereede een belangrijke haven- en
overslagplaats.
Toen we daar aankwamen zagen we bovenop de indrukwekkende toren van de
toenmalige Katherina kerk, de vlag van de stad wapperen ten teken dat we daar
verwacht werden. De toren is ontworpen door een telg uit het beroemde
bouwmeestergeslacht Keldermans, dat betrokken was bij de bouw van tal van
gebouwen in Vlaanderen en in Nederland. Voor de toren staat een ingetogen, recent
beeld van paus Adrianus. Het is verheugend dat in een gemeente met overwegend
orthodox- protestanten inwoners nu ook een beeld van een paus geplaatst kan
worden.
In de toren, die ook als trouwzaal fungeert, heette de burgemeester van GoereeOverflakkee mevr. Grootenboer- Dubbelman ons welkom en hield ze een korte
inleiding. Een lid van het plaatselijke historische genootschap vertelde meer over het
mooie stadje Goedereede en het verblijf van Adrianus aldaar, die weliswaar pastoor
van die plaats was, maar zoals in die tijd gebruikelijk een plaatsvervanger had
aangesteld, omdat hij maar één maand per jaar in Goedereede was.
Heel bijzonder was het origineel van een door Adrianus handgeschreven brief aan
het stadsbestuur waarin hij zijn beklag deed over het wangedrag van twee van zijn
parochianen. Er was toen nog geen scheiding tussen kerk en staat.
In de middag bezochten we de middeleeuwse kerk in het nabij gelegen dorp
Dirksland. In deze kerk is een groot fresco aangebracht waarop Christoforus wordt
afgebeeld en dat toegeschreven wordt aan Jan van Scorel. Deze schilder heeft
Adrianus tweemaal geportretteerd. Afsluitend mochten we luisteren naar een
orgelconcert met muziek uit de tijd van Adrianus. Er worden door de projectgroep in
dit jaar nog tal van bijeenkomsten georganiseerd. Voor degenen die belangstelling
hebben voor de turbulente tijd waarin Adrianus leefde, is de onlangs verschenen
biografie over een beroemde tijdgenoot van hem “Erasmus, dwarsdenker”, van
Sandra Langereis zeker een aanrader.
Pieter Crul.
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Hé, dat is leuk om te weten

Windows10  Windows11 ??
Als u gebruik maakt van een computer of dit nu een laptop is of een grote kast, deze
computer maakt gebruik van het programma Windows van de maker Microsoft. In de
afgelopen jaren was dat achtereenvolgens Windows 7,8,9 en 10. De maker beloofde
dat Windows 10 de laatste versie zou zijn en dat deze versie tot in lengte van dagen
zou worden geüpdatet.
Helaas de praktijk heeft geleerd dat deze afspraak is verbroken en dat er toch een
versie 11 op de proppen gekomen is. Nu is dat niet zo heel erg, ware het niet dat
deze versie meer eisen stelt aan uw computer. Dat betekent dat veel computers die
nog niet zo heel erg oud zijn, toch niet overweg kunnen met dit programma. Maar
geen paniek! Er is op dit moment geen enkele reden om over te stappen op Windows
11. De komende 4 jaar gaat Microsoft nog gewoon updates geven voor uw uitvoering
10. Nu denkt u misschien, maar mis ik dan veel? Maar ik kan u geruststellen de
verbeteringen die 11 laat zien zijn minimaal, er zijn dus weinig redenen om nu al over
te stappen. Nu zijn er natuurlijk ook mensen die nog niet zo lang geleden een nieuwe
computer hebben gekocht en zij krijgen de boodschap u kunt nu overstappen naar
Windows 11. Zelfs voor deze mensen kan het advies zijn wacht maar rustig even af,
u mist niets.
Sterker nog elke nieuwe versie vergt van u weer een inspanning om deze versie
weer eigen te maken. En de nieuwe versies bevatten meestal ook nog kinderziekten.
Dus als u even wacht tot deze zijn opgelost, kunt u te zijner tijd altijd nog de overstap
maken. Vindt u het interessant, maar wilt u toch nog extra informatie? Stel uw vraag
gerust aan info@seniorwebzoetermeer.nl. Of loopt u op de donderdag of
vrijdagmiddag even binnen op onze weer bemande (ook soms met dames)
inloopspreekuren.
Wim Geers
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Wie komt er meedoen?!
Bewegen op muziek voor 60 plussers
Elke donderdag kunnen 60-plussers van 12.00-13.00 uur deelnemen aan bewegen
op muziek.
Lekker swingen op gezellige muziek (zonder springen) en oefeningen, die goed voor
het lichaam zijn.
Een goede op- en afbouw van de les met specifieke aandacht voor de doelgroep.
Doe mee met deze gezellige groep (zie foto)
De 1e twee lessen zijn gratis.
Info 06- 44 62 25 07 In het activiteitencentrum Bijdorp aan de Bijdorplaan 471/477
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OSO Dagtocht: Den Bosch en varen op de BinnenDieze.
Donderdag 2 juni 2022. Kosten € 54,Gelukkig mogen en kunnen we weer. Gaat u gezellig met ons mee?
Nadat we onderweg hebben genoten van koffie met gebak, rijden we naar Den
Bosch.
Daar aangekomen maken we een schitterende rondvaart op de Binnendieze.
We moeten hier wel een klein stukje lopen, omdat de bus niet bij de boot kan komen.
Ook is er een kleine trap, waarbij we u indien nodig helpen. Rollators kunnen mee in
de bus.
Tijdens de rondvaart vertelt de schipper alles over waar u vaart en wat er te zien is.
Na de rondvaart kunt u op uw gemak de stad of de Sint Jan bekijken, een terrasje
pikken of even winkelen.
In de middag, rond 15.30 uur, gaan we weer op huis aan met onderweg nog een
diner rond 16.30 uur. Om ongeveer 19.30 is iedereen weer thuis.
U kunt zich vanaf nu t/m 2 mei opgeven bij: ZDS Zoetermeerse Dagtochten
Specialist,
e-mail: www.zdstouringcars.nl of tel. 079-316 83 95 onder vermelding van:
Naam + Adres + Telefoonnummer en evt. dieet en of u een rollator meeneemt.
Er is geen annuleringsverzekering inbegrepen.
Uw betaling graag naar rekening NL73INGB 0009236307 ten name ZDS
Zoetermeerse Dagtochten Specialist.
Bij mededelingen invullen: Den Bosch dagtocht 02-06-2022.
Indien u ook voor anderen betaalt s.v.p. ook die namen opgeven.
Ophaalschema: 08.15 uur Noordhove/Lijnbaan bushalte
08.30 uur Bushalte Toneellaan/ziekenhuis
08.45 uur Bijdorplaan
09.00 uur Albrandswaard
09.15 uur Reginagang bushalte
Uw gastvrouwen Rian van Kleef 079- 341 33 06 en Tilly de Jong 079-351 02 91.
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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 93 46
mevr. Truus Pronk tel. 06-49 66 57 34
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 11 en 25 mei
vanaf 13.00 uur
Contactadres: mevr. Tinie Lexmond tel. 079-351 66 31

KBOZ- Activiteitenkalender Clubs
Bewegen op Muziek
De Veur
Prismalaan
Bijdorp

Elke woensdag 15.00 - 16.00 uur
Contactadres: mevr. A. van de Poel tel. 079-362 16 90
Elke donderdag 11.45 - 12.45 uur
Bijdorplaan Contactadres: mevr. T.G.M Jansen
tel.

079-323 96 97
Fietsen
1e Stationsstraat

Elke dinsdag, vertrek vanaf de molen
Contact: Peter van der Hoeven
dhr. Jan van Hoof

Jeu-de-boules
Gondelkade

Elke donderdagmiddag (behalve in de winter)
Contactadres: dhr. T. Jans
tel. 079-351 47 65

tel. 06-82 81 74 32
tel. 06-82 81 74 32

Koersbal De Vaste Koers Elke maandagmiddag 13.30 – 16.30 uur
Sporthal De Vlieger
Contactadres: dhr. E. Schotpoort
tel. 079-321 32 49
Yoga Bijdorp
Bijdorplaan
Yoga
Nathaliegang 79
Yoga Bijdorp
Bijdorplaan
Yoga De Leyens
Gondelkade
Yoga Buurthuis ’t Span
Noordhove

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 17 63
tel.06-44 11 81 34
tel. 079-33 15 236
tel.06-44 11 81 34
tel.06-54 29 17 63

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!!
Iedere derde donderdag v.d. maand om 10 uur koffie en viering in de Wijngaard-kerk.
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