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        Wat brengt ons de zomer van 2022?  



 

Katholieke Bond van Ouderen afdeling Zoetermeer  pagina 2 
 

 

Colofon 
Het KBOZ Bulletin verschijnt 10 x per jaar als inleg van het door de Unie KBO 
uitgegeven periodiek KBO-PCOB magazine. Oplage: 720  
 
Geen blad ontvangen? Telefoon: 079-321 34 93  
 
Bestuur KBOZ 
Dhr. Paul Wouters Voorzitter  tel. 06-51 18 88 93 voorzitter@kboz.nl 
Mevr. Thea Veelenturf Secretaris tel. 079- 316 75 74 secretaris@kboz.nl 
Dhr. Hans van der Meer Penningmeester tel. 079- 343 20 14 penningmeester@kboz.nl 
Dhr. Rob van den Bos Ledenadministratie tel. 06-24 10 18 35 ledenadministratie@kboz.nl 
Dhr. Pieter Crul Algemeen lid tel. 079- 362 17 33 p.crul@wxs.nl 
Dhr. Ben Verbeek                 Website- beheerder 
 
Postadres Ouderenkantoor Dublinstraat 24/F12 2713 HS Zoetermeer (1e etage) 
 www.KBOZ.nl  Website KBOZ.nl 
Contactadres KBOZ.nl info@kboz.nl 
Mevr. Elli Bonnet Kopij Bulletin tel. 079- 321 34 93  bulletin@kboz.nl  

 
Kopij digitaal aanleveren voor het Bulletin van de KBOZ/PCOB no.9, september 2022  
uiterlijk op 12 augustus 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.7/8 van de KBO/PCOB samen 
met het Bulletin op 27 augustus 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 

 

Veel dank! 
Wat was ik blij met de hulp van Jan van Hoof bij het invullen van de aanslag 
Inkomstenbelasting 2021. Het was deze keer extra ingewikkeld na het overlijden van 
mijn echtgenoot waarvoor ook aangifte moest worden gedaan. Veel werk in mijn 
ogen maar hij kreeg het in korte tijd prima voor elkaar. 
Niets dan lof! Nogmaals bedankt! 

                      Corrie Amptmeijer-Verroen 

mailto:bulletin@kboz.nl
mailto:bulletin@kboz.nl
http://www.kbo-kcob.nl/nieuwsbrieven%20%20%20/
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Van de bestuurstafel 
 
Aangezien de voorzitter op vakantie is, zal ik u bijpraten over het één en ander. 
De clubs, bingo’s en andere activiteiten zijn benaderd om te vragen naar hun reilen 
en zeilen de afgelopen tijd en wanneer er vakantieweken gepland zijn. Zij hebben 
allemaal drukke weken achter de rug, omdat alle deelnemers het heel fijn vonden om 
na de stille coronatijd weer aan de slag te gaan. Op de achterzijde van dit Bulletin 
vindt u op de Activiteitenkalender de tijden dat er al of niet activiteiten zijn. 
 
De beide bingo”s, de yogalessen o.l.v. Annie Winterkamp en van Lia Steenstra, 
fietsen en jeu-de-boules gaan de hele zomer door. Fijn voor de deelnemers die niet 
met vakantie gaan deze zomer. Iedere club of activiteit heeft haar leden al  
geïnformeerd over de sluitingstijden.  
 
Omdat onze nieuwe voorzitter Paul Wouters het plan heeft geopperd om vanaf 
september alle clubs  en andere activiteiten een keer te bezoeken, zal er vanaf het 
volgende nummer van het Bulletin een verslagje van zo’n bezoek geplaatst worden. 
Ook zal hij in het Bulletin voorgesteld worden aan de leden. 
 
Omdat de nodige bestuursleden op vakantie waren, hebben ondergetekende en 
onze penningmeester Hans van der Meer de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering 
van KBO Zuid-Holland op 24 mei jl. in Berkel Rodenrijs bijgewoond. Deze was druk 
bezocht door bestuursleden van alle afdelingen in Zuid-Holland.  
 
Eén punt uit deze vergadering sprak ons erg aan. Het ledental bij alle afdelingen 
loopt behoorlijk terug. Dat baart het hoofdbestuur grote zorgen. Men heeft een Pilot 
Project in het leven geroepen om te proberen Jonge Senioren aan te trekken. Er is 
daarvoor een speciale commissie in het leven geroepen, die voorlopig met 4 
afdelingen van Zuid-Holland aan de slag wil gaan. KBO Zoetermeer heeft KBO Z-H 
meegedeeld graag aan dit Pilot Project te willen deelnemen. In Zoetermeer bestaat 
een groep Jong Senioren, die geregeld bij elkaar komt. Daarmee zal onze voorzitter, 
die zelf ook een jonge senior is, contacten gaan onderhouden. 
Onze oud-burgemeester Jan Waaijer, die momenteel deel uitmaakt van het 
Hoofdbestuur van KBO-PCOB – zouden wij hierover advies kunnen vragen.  
 
Op 16 augustus a.s. gaat een 30-tal leden op bezoek bij de Abdij in Egmond. Eén en 
ander is geregeld. U leest hierover verderop in dit blad. 
 
Mocht u nog op vakantie gaan: een prettige tijd of gezellige dagjes toegewenst.  
In september gaan we weer met volle moed en zin verder. 

 
Thea Veelenturf, secr.  
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Dagje Abdij van Egmond 
 
Het Dagje naar de Abdij van Egmond op 16 augustus a.s. gaat door. De prijs is 
inderdaad € 45,-. Degenen die zich opgegeven hebben, kunnen dit bedrag vóór 15 
juli a.s. overmaken op rekening NL71 INGB 0004422718 t.n.v. KBO Zoetermeer 
onder vermelding van: Abdij Egmond 16-08-2022 
Wanneer u alsnog verhinderd bent, wilt u dat dan s.v.p. opgeven aan 
thea@veelenturf.eu, tel. 079-3167574,    óf  
rianvankleef@hotmail.com, tel. 079-3413306. 
Wij worden om 10.00 uur verwacht in de Abdij. De terugreis is om 15.00 uur. 
De opstapplaatsen voor de bus zijn: 
   Reginagang bushalte t/o winkelcentrum   8.00 uur 

Hoek Kerkenbos/Laveibos       8.10 uur 
Bijdorplaan        8.20 uur 

U kunt ons altijd bereiken onder de nummers 06-1417657 of. 06-23036530. 
      

Uw gastvrouwen Rian van Kleef en Thea Veelenturf 

 

 

mailto:thea@veelenturf.eu
mailto:rianvankleef@hotmail.com
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Hoe was de OSO modeshow in Boskoop? 
 
De leden van de KBOZ, PCOB en AOVZ hebben een hele geslaagde dag gehad bij 
de firma Van de Klooster in Boskoop. We werden in de ochtend onthaald met gebak 
en koffie of thee. Daarna begon de modeshow met leuke dames, die er zelf ook veel 
plezier in hadden. Er werd veel gelachen, gekeken en aan stoffen gevoeld. 
 
Na een lekkere lunch werd de groep in tweeën gesplitst, omdat het anders te druk 
was met kleding passen .Dit werd erg leuk opgelost met een spel over grappige 
onbekende weetjes. Na een uur werden de groepen gewisseld. 
 
Aan het einde werd er nog gesmuld van een glaasje advocaat met slagroom of een 
frisje. Het was uiteindelijk een hele leuke en geslaagde dag met allemaal blije 
gezichten. 
 
Mocht er genoeg belangstelling zijn: er is ingepland om op 7 december 2022 naar de 
modeshow met een Kerst-gevoel te gaan. 
U leest hier meer over in een later Bulletin. 
 

OSO Reiscommissie Tilly en Rian 
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Verslag van de bustocht naar Den Bosch op 2 juni 2022 
Na twee-en-een-half jaar werd er voor het eerst weer een bustocht gemaakt en wel 
naar Den Bosch. Eerst reden we naar diverse opstapplaatsen: om 8 uur de eerste 
stop bij de Lijnbaan en als laatste de Reginagang. We waren met 36 personen. 
Onderweg was er een stop voor een kopje koffie, uiteraard met gebak. 
 
Rond 11.30 uur kwamen we aan in Den Bosch. Iedereen had een voucher gekregen 
voor de vaartocht over de Binnen-Dieze; die helemaal onder de stad door vaart. 
Het was prachtig weer dus hebben we van tevoren nog even iets op het terras 
gedronken. Om 12.20 uur moesten we ons, als eerste groep, melden bij de 
opstapplaats. 
 
Het werd een geweldige mooie en interessante boottocht. Onze bootsman vertelde 
uitgebreid wat er allemaal te zien was. Na een uur gevaren te hebben, kwamen we 
terug bij de opstapplaats. Daarna hadden we ruimschoots de tijd om zelf nog iets 
gezelligs te doen. Sommigen brachten een bezoek aan de Sint Jan Kathedraal, 
anderen gingen winkelen, of lekker lunchen aan het water. Iedereen heeft zich 
vermaakt. Dat bleek toen we rond 16.00 uur weer bij de bus kwamen. 
 
Hierna reden we naar het plaatsje Ter Heyden voor 
het diner. Er waren diverse tafels zodat iedereen kon 
kiezen bij wie je ging zitten. We begonnen met 
tomatensoep, vervolgens kipfilet met verschillende 
soorten groentes en frietjes. Als laatste een gezellig 
toetje. Iedereen kon zelf drinken bestellen. 
 
Rond 18.30 uur vertrokken we weer richting 
Zoetermeer. De terugtocht ging toch redelijk vlot 
ondanks de verkeersdrukte. Degenen die ’s morgens 
als laatsten waren ingestapt werden nu als eersten 
afgezet. Of, zoals onze chauffeur Jan zei: De eersten 
zullen de laatsten zijn, en de laatsten de eersten…. 
Rond 20.00 uur was iedereen  weer thuis na een 
gezellige en zonnige dag. 
We kijken dan ook uit naar het volgende uitstapje, 
dat waarschijnlijk in het najaar zal plaatsvinden.                                                                                 
 
Rosalie van de Meer. 
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Het Coalitieakkoord “Samen doen wat nodig is” 
 
Op 16 maart jl. waren de verkiezingen voor de gemeenteraad. In Zoetermeer was de 
uitkomst dat er 13 partijen in de nieuwe gemeenteraad komen. Daarna is de 
informateur Sander Dekker aan de slag gegaan om uit te zoeken welke partijen een 
coalitie zouden kunnen vormen. Al op 1 april kwam hij met zijn advies. Omdat de 
PvdA, Groen Links en D66 in feite alleen gezamenlijk in het college wilden 
plaatsnemen, beperkte dat zijn mogelijkheden en heeft dat geresulteerd in een 
coalitie over ‘rechts’, met de volgende 6 partijen: de Zoetermeerse VVD, Lijst 
Hildebrand Nawijn, Partij Democratie voor Zoetermeer, Zó Zoetermeer, CDA en de 
SGP/Christen Unie.  
 
Vertegenwoordigers van deze partijen hebben een akkoord op hoofdlijnen opgesteld, 
onder de titel “Samen doen wat nodig is”, met de beleidsvoornemens voor de 
komende vier jaar, die passen binnen de Visie Zoetermeer 2040. Het akkoord is 
onderverdeeld in zeventien hoofdstukken.  
 
Bij het doornemen van het akkoord viel mij een aantal punten op die vooral voor 
ouderen van belang kunnen zijn. Om de veiligheid in onze stad te verbeteren, zullen 
extra BOA’s in dienst worden genomen. In het voorziene nieuwbouwprogramma 
komt extra aandacht voor starters, ouderen, mensen met een zorgbehoefte. In de 
komende vier jaar zullen minimaal 3.000 woningen worden opgeleverd. In het nieuwe 
Entree-gebied bij het station Zoetermeer, waar volgens plan 4500 woningen moeten 
worden gebouwd, zal met corporaties bekeken worden of in dit gebied ook woon-
zorgwoningen mogelijk kunnen worden gebouwd. Voor ouderen geschikte woningen 
zijn belangrijk, omdat het merendeel zo lang mogelijk zelfstandig wil blijven wonen.  
 
Ook moeten zoveel mogelijk hindernissen worden weggenomen, zodat iedereen in 
staat is zelfstandig te werken, sporten en winkelen, waardoor zelfstandig uitgaan 
mogelijk is. De Toegankelijkheidsraad krijgt hierin een belangrijkere rol.  
 
In het KBO-PCOB Magazine van juni 2022 werd toegelicht hoe een huis 
levensloopbestendig kan worden gemaakt. In samenwerking met de andere 
Ouderenbonden in Zoetermeer zullen we erop toezien dat deze goede voornemens 
op het gebied van wonen ook werkelijk gerealiseerd gaan worden.  
 
In het hoofdstuk over het Sociaal Domein van het akkoord wordt gesteld dat voor de 
bereikbaarheid van de (spoedeisende) zorg de beschikbaarheid van een volwaardig 
ziekenhuis 24 uur per dag essentieel is. Opvallend is dat het LangeLand Ziekenhuis 
niet met name wordt genoemd.  
 
Op het gebied van mobiliteit en verkeer blijft een railverbinding met Rotterdam op het 
verlanglijstje staan, net zoals een snellere busverbinding met Leiden. 
Het akkoord wordt afgesloten met een hoofdstuk over de financiën. Beloofd wordt dat 
de Onroerend Zaak Belasting (OZB) uitsluitend verhoogd wordt om de inflatie op te 
vangen, Voor 2023 wordt de gemeentebegroting nog afgesloten met een positief 
resultaat, maar dat er vanaf 2026 toch zeker tekorten zullen ontstaan. 
Zoals het er nu naar uitziet blijft voor het CDA Ingeborg ter Laak de wethouder voor 
Zorg en Welzijn. 

 Pieter Crul 
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KBOZ- Activiteitenkalender Kringen 
 
Bingo De Leyens Elke 2e woensdag v.d. maand 13.30 – 16.00 uur 
 Gondelkade 33      Contactadres: dhr. C. Vollenga         tel. 06-11 77 93 46 
   mevr. Truus Pronk     tel. 06-49 66 57 34 
Bingo Meerzicht Elke 1e en 3e woensdag v.d. maand 13.30 – 16.00 uur 
 Albrandswaard      Contactadres: mevr. Suze Ooms  tel. 079-316 91 00 
   dhr. C. de Jong tel. 06-17 88 1410 
 

 

Creatieve soos                 Op woensdag 11 en 25 mei  vanaf 13.00 uur  
 Doortochtkerk      Contactadres: mevr. Tinie Lexmond  tel. 079-351 66 31 
 

 

KBOZ- Activiteitenkalender Clubs 
 
Bewegen op Muziek 
 De Veur Elke woensdag 15.00 - 16.00 uur 
 Prismalaan      Contactadres: mevr. A. van de Poel tel. 079-362 16 90 
 Bijdorp  Elke donderdag 11.45 - 12.45 uur  
 Bijdorplaan      Contactadres: mevr. T.G.M Jansen tel. 079-323 96 97 
 

 
 

Fietsen Elke dinsdag, vertrek vanaf de molen 
 1e Stationsstraat      Contact: Peter van der Hoeven         tel. 06-82 81 74 32 
                              dhr. Jan van Hoof       tel. 06-82 81 74 32 
 

 

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

 

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 Elke maandag 10.00 - 12.15 uur 
 Bijdorplaan      Contactadres: mevr. A. Winterkamp tel.06-54 29 17 63 
Yoga  Elke maandag 8.30 - 13.00 uur 
 Nathaliegang 79      Contactadres: mevr. L. Burggraaf tel.06-44 11 81 34 
Yoga Bijdorp Elke dinsdag 9.30 - 11.45 uur 
 Bijdorplaan      Contactadres: mevr. L. Willemsen tel. 079-33 15 236 
Yoga De Leyens Elke vrijdag 11.15 - 12.15 uur 
 Gondelkade  Contactadres: mevr. L. Burggraaf tel.06-44 11 81 34 
Yoga Buurthuis ’t Span Elke donderdag 10.00 - 12.15 uur 
 Noordhove     Contactadres: mevr. A. Winterkamp 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 
 


