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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: 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.10, oktober 2022  
uiterlijk op 16 september 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.9 van de KBO/PCOB samen met 
het Bulletin op 27 september 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 

Nieuwe KBOZ-voorzitter stelt zich voor 

 
Moet jij je in het volgende KBOZ-bulletin niet 
eens uitvoeriger voorstellen?’ De zin heeft de 
vorm van een vraag. Maar als we telefonisch 
contact hebben, bedoelt onze onvolprezen 
KBOZ-secretaris Thea Veelenturf eigenlijk wat 
anders. Het is geen neutrale vraag. Ze geeft er 
zelf namelijk het antwoord al bij: dat moet je 
doen! Dat ben je als nieuwe voorzitter van de 
KBOZ toch wel aan je leden verplicht. Om haar 
opvatting te onderbouwen, vult ze aan: ‘Mensen 
willen weten wie je bent, wat je achtergrond is, 
willen je leren kennen en willen weten wat je wilt 
gaan doen.’ Ik mompel nog wat in de zin van 
‘dat is op de ALV toch al gebeurd’, maar weet 
maar al te goed dat het niet steekhoudend is. Ik heb beroepshalve veel ervaring in 
verenigingen en meestal was ik degene die tegen de nieuwe voorzitter hetzelfde zei 
als Thea tegen mij. Ofwel: geen ontkomen aan.  
 
Feitelijkheden 
Waarom dan toch een aarzeling om wat te schrijven? Niet vanwege de feitelijkheden. 
Die zijn gemakkelijk. Binnenkort 66 jaar, wonend in Rokkeveen, sinds zes jaar 
werkend als zelfstandige (gespecialiseerd in advies aan verenigingen op het vlak van 
communicatie), getrouwd, drie volwassen dochters, geboren in Eindhoven, studie 
gevolgd in Nijmegen en via Den Haag in de Randstad terechtgekomen. In een ver 
verleden voorzitter geweest van het vicariaatsbestuur van De Wijngaard. En niet te 
vergeten, met een sterk uit de hand gelopen hobby: het bestuderen van de 
geschiedenis van de auto-industrie en de producten die daaruit zijn voortgekomen, 
met steevast als onderdeel van onze vakantiebestemmingen bezoeken aan 
automusea en -fabrieken, waar ik dan weer op mijn hobbywebsite verslagen over 
schrijf. 
 
Nieuwsgierigheid 
‘Zitten de KBOZ-leden daarop te wachten?’, vraag ik Thea. Maar net als haar vraag 
is het geen echte vraag. Misschien vindt u het leuk te lezen vanuit nieuwsgierigheid, 
maar voor de taak van voorzitter van de KBOZ is het weinig relevant. Een hobby als 
vissen of tuinieren is ook prima, al moet ik er persoonlijk niet aan denken om op 
beide gebieden actief te zijn. Voeg klussen maar aan die twee toe. 
Het is allemaal onbelangrijk, behalve misschien die 66 jaar (nog 65 als ik dit schrijf). 
Dat geldt in deze kringen als een jonge senior, passend bij de KBOZ-wens te 
verjongen. Maar als ik dan zie met hoeveel energie de andere bestuursleden aan de 
slag zijn, vind ik ook leeftijd eigenlijk niet relevant. Je kunt jong oud en oud jong zijn.  
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Belangenbehartiging 

‘Leden willen misschien weten hoe je tegen de KBOZ aankijkt’, verduidelijkt Thea. 
Daar heeft ze gelijk in, maar dat vind ik eerlijk gezegd best een ingewikkelde opgave. 
Ik ben me nog aan het oriënteren en maak kennis met veel nieuwe mensen. Tot voor 
kort was ik niet actief binnen de KBOZ. Veel verder dan dat de vereniging zich inzet 
voor ouderen (senioren zo u wilt), kwam ik niet. Veel verder dan algemene begrippen 
als dienstverlening en belangenbehartiging reikte mijn kennis niet. Een uitgewerkte 
visie op de toekomst heb ik nog niet. Anderzijds ben ik niet helemaal blanco. Al 
veertig jaar verdien ik een goede boterham bij verenigingen die opkomen voor 
belangen van bepaalde groepen. Het beïnvloeden van politieke en bestuurlijke 
besluitvorming is mij niet vreemd. Het reilen en zeilen van een vereniging kent weinig 
geheimen. Ik ben verschillende keren voorzitter of secretaris geweest. Onbekend wil 
in dit geval dus niet zeggen onbemind. Daarom ook heb ik ‘ja’ gezegd op de vraag of 
ik voorzitter zou willen worden. Het was geen volslagen sprong in het diepe. Het is 
belangrijk dat een vereniging opkomt voor de belangen van een groep in de 
samenleving waar ik zo langzamerhand ook toe ga behoren. De KBOZ organiseert 
activiteiten en is spreekbuis. Een sterke vereniging is van belang en daar wil het 
bestuur graag aan werken. Ik wil daar best een tijdje een steentje aan bijdragen.  
 
Rol van de voorzitter 
Als het gaat om de rol van de voorzitter: die moet dienend en leidend zijn en 
daartussen een goed evenwicht zien te vinden. Leden bepalen in een vereniging 
uiteindelijk waar het naar toe moet, maar een bestuur kan ze wel de verschillende 
mogelijkheden voorleggen. De voorzitter moet dat in goede banen leiden. Het is 
belangrijk dat bestuurders goed weten wat er bij de leden leeft. Wat ze willen. Of niet 
willen. En tegelijk moet een voorzitter wegen of de wensen van de vereniging 
realistisch zijn. 
 
Voor veel mensen is de zomer nog altijd de vakantieperiode. Het is de tijd om de 
dagelijkse gang van zaken even terzijde te schuiven en dingen te laten voor wat ze 
zijn. Dat geldt zeker voor de werkenden, maar ook veel gepensioneerden hebben 
een vakantiegevoel. Ook een aantal leden van het KBOZ-bestuur hebben hun 
dagelijkse activiteiten onderbroken voor een verblijf elders. Dat wil niet zeggen dat 
alles is stilgevallen. Zeker niet. 
   
Project marketing en ledenwerving 
KBO Zuid-Holland heeft vier plaatselijke KBO-verenigingen geselecteerd om mee te 
doen aan een project dat tot doel heeft meer jongere leden te werven. Zoetermeer 
had aangegeven graag te willen deelnemen en is blij één van de vier te zijn. Ons 
ledenbestand veroudert en loopt al jaren terug in omvang. Wil de KBOZ ook in de 
toekomst een vitale vereniging zijn, dan is het belangrijk aansluiting te vinden bij 
relatief jonge ouderen. Wat moeten we daarvoor doen? Welke acties zijn gewenst? 
Hoe gaan we dat praktisch organiseren? Op die vragen gaan we met hulp van 
professionele deskundigen het antwoord zoeken. Vanaf eind september gaan de vier 
afdelingen aan de slag, daarbij ook lerend van elkaar. Uiteraard hoort u later meer 
over de voortgang. 
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Presentatie KBOZ 
Het bestuur heeft positief gereageerd op een verzoek van de gemeente om deel te 
nemen aan een manifestatie waarin verenigingen in Zoetermeer zich presenteren. 
Dat gebeurt op zaterdag 3 september a.s. in Rokkeveen. Onbekend maakt immers 
onbemind. Een eerste stap om nieuwe leden aan te trekken, is meer bekendheid 
geven aan de activiteiten die de KBOZ voor haar leden onderneemt. 
Kent u in de omgeving iemand die misschien wel interesse zou kunnen hebben? 
Laat hem of haar contact opnemen om eens nader kennis te maken. ‘Lid van een 
ouderenbond? Dat is niks voor mij’, is vaak een eerste reactie. Vaak wordt die 
mening bijgesteld als men hoort wat we allemaal doen. En ook hiervoor geldt dat 
mond-tot-mond reclame nog altijd de beste reclame is.   
 
Samenwerking 
Om de stem van de ouderen zo duidelijk mogelijk te laten klinken, werkt de KBOZ 
constructief samen met anderen. Binnen het Overleg Samenwerkende 
Ouderenbonden (OSO) wordt afgestemd met de PCOB en AOVZ. Waar we kunnen, 
versterken we elkaar. Bijvoorbeeld in de contacten met de gemeente. Op veel 
gebieden is er geen verschil tussen de doelstellingen van de drie ouderenvereniging. 
Dan is het verstandig de krachten te bundelen. Er is ook contact met de beweging 
Jongsenioren Zoetermeer. Van beide kanten is de wens uitgesproken om zo goed 
mogelijk samen te werken, in het belang van de ouderen in onze stad.  
 
Subsidieaanvraag 
De OSO heeft bij de gemeente Zoetermeer ook voor 2023 subsidie aangevraagd. 
Dat geld is voor het grootste deel bestemd voor de huur van een vergaderlocatie. 
Daar maakt de KBOZ ook gebruik van, naast de andere ouderenbonden en 
Jongsenioren Zoetermeer.  
Door te verhuizen naar een kleinere vergaderruimte, kon in 2022 flink worden 
bespaard. Een deel van de subsidie voor 2022 zal daarom worden terugbetaald. Het 
aangevraagde bedrag voor 2023 is uiteraard aangepast aan de nieuwe situatie. 
De gemeente beraadt zich op dit moment over de aanvraag. 
 

Paul Wouters, voorzitter 

In memoriam Dick van der Stap 
Eind juni  2022 bereikte ons het droevige bericht dat Dick 
van der Stap op 20 juni 2022 in de leeftijd van 88 jaar is 
overleden. Dick was een fervent fietser en wist de mooiste 
en nieuwste fietsroutes te vinden. Deze routes hield hij niet 
voor zich alleen. Hij was de leider van de fietsclub van de 
KBOZ, die iedere dinsdagmiddag bij de Molen in de 
Stationsstraat haar startpunt had. Hij heeft dit tientallen  

jaren met veel verve gedaan.  
Een aantal jaren geleden is hij hiermee om gezondheidsredenen gestopt. Wij 
gedenken Dick als een aimabele en fijne man, die ook oog had voor de medemens 
en wensen de nabestaanden de kracht om dit verlies te verwerken. 

Winnie Wijzenbroek-van Eden 
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OSO-dagtocht 20 oktober 2022       

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Kijk & Luistermuseum en het Bijenhuis in Wageningen 
Inclusief: koffie & gebak, excursie/rondleiding,  koffie of thee, honingwafel, 
rondleiding, proeverij, diner 
 
In het Kijk en Luistermuseum in Bennekom zijn historische muziekinstrumenten te 
zien en te horen. Hoe maakte men mechanische muziek in huis of de danszaal toen 
er nog geen grammofoon, radio of cd-speler bestond? Dát ziet en hoort u in het 
museum. Het museum bezit zelfs de zeldzame caféspeeldoos Amabile Harmonium, 
één van de drie exemplaren die er op de wereld te vinden zijn. Ook staat er een 
zeldzaam pijporgel: een Bruderorgel uit 1860.  
 
U wordt hier ontvangen met een kopje koffie en een gebakje. Tijdens de rondleiding 
worden de muziekinstrumenten ook bespeeld. Tevens kunt u in dit museum Veluwse 
streekhistorie zien. Er is een schooltje uit 1920, een garen- en bandwinkeltje uit 1868 
en een originele kruidenierswinkel uit 1900 waar ‘ouderwets’ snoep wordt verkocht. 
Hierna rijden we naar Wageningen voor het diner. 
 
Na het diner brengen wij een bezoek aan het Bijenhuis. Beleef hier de wonderlijke 
wereld van de honingbij! Het begint gelijk met een heerlijke honinglekkernij bij een 
kop koffie. De imker vertelt het verhaal over de honingbij, het imker- vak en alle 
producten die de bijen maken. Geniet van de rondleiding door de bijentuin, trek een 
imkerpak aan en bekijk de bijen van dichtbij! Test de smaakpapillen tijdens de 
honingproeverij. Ook is er een winkel met leuke bij-gerelateerde producten.  
 
Het bedrag voor deze dag is € 68,-. 
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U kunt zich opgeven bij:  

- Tilly de Jong             TillydeJong@casema.nl   tel. 079- 3510291 
- Rian van Kleef          Rianvankleef@hotmail.com tel. 079- 341 33 06 of  

 06- 14 17 65 75 
 

Hierbij vermelden van welke Bond u lid bent, uw opstapplaats (zie hieronder), 
telefoonnummer (of adres) en eventueel dieet en of u een rollator meeneemt. 
 
Na de aanmelding kunt u uw betaling storten op rekening: NL03 INGB 0000 6842 04 
t.n.v. Pasteur reizen B.V. onder vermelding van OSO-dagtocht 20-10-2022.  
 
U wordt verzocht 5 minuten vóór vertrek bij uw opstapplaats aanwezig te zijn. 
 
Ophaalschema: 
Reginagang, bushalte                                V  08:10 uur 
Albrandswaard, ingang parkeerterrein       V  08:20 uur 
Bijdorplaan nr. 473                                     V  08:30 uur   
Petuniatuin bushalte bij Lidl                        V 08:50 uur 
Gondelkade 33                                           V  09:00 uur 
Noordhove/Lijnbaan bushalte WC              V  09:15 uur 
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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                 We starten weer op 7 en 14 september  
 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: dhr.P.F.M. van der Hoeven tel. 079-341 49 63  
                     dhr. J.J.F. 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 
     Geen koersbal van 11 juli tot 21 augustus 
 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. 079-331 52 36 
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 
Iedere laatste woensdag v.d. maand om 14 uur viering in Tabor-kerk met erna koffie!! 
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