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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 Voorzitter a.i. tel. 079-361 67 88 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 
 
Postadres Ouderenkantoor Dublinstraat 24/F12 2713 HS Zoetermeer (1e etage) 
Website KBOZ.nl www.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.4, april 2022  
uiterlijk op 11 maart 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.4 van de KBO/PCOB met het 
Bulletin op 22 maart 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/. 
 

  

mailto:bulletin@kboz.nl
mailto:bulletin@kboz.nl
http://www.kbo-kcob.nl/nieuwsbrieven/


3 
 
 

Van de bestuurstafel 

Carnaval 

Carnaval komt waarschijnlijk van “carrus navalis”, wat letterlijk betekent 
“scheepskar”, het watervoertuig, waarmee volgens het heidense volksgeloof, de 
vruchtbaarheidsgodinnen weer hun intocht deden. Misschien komt daaruit nog de  
scheepsvorm voort, welke de meeste carnavalswagens vertonen.  
Een andere oorsprong is “carne vale”, dat zoiets betekent als “vlees, hou je goed”; 
een verwijzing naar de vastentijd, waarin geen vlees mocht worden gegeten? 

Aswoensdag 

Er bestaat een heel ernstig spel: “Wat zou ik meenemen als…?. Wat zou ik absoluut 
nodig hebben om te kunnen blijven leven, als ik me zou moeten beperken, als het er 
om zou gaan om te blijven bestaan?” De vastentijd zou zo iets kunnen zijn voor het 
geval dat dit spel ernst wordt. 
Op Aswoensdag worden we ook aan de dood herinnerd. Met het teken van het 
askruisje wordt de dood zonder meer  als “merkteken” op ons voorhoofd gedrukt. 
Gisteren was er nog de uitgelatenheid van carnaval met al zijn klatergoud en zijn 
illusies, en nu wordt ons plotseling gezegd: 
 
     “Gedenk o mens, dat gij van stof zijt en tot stof zult wederkeren”. 
 

Askruisje 
As is het teken van menselijke broosheid en vergankelijkheid, maar ook een teken 
van nieuw leven. In vroegere tijden werd met as gewassen: as heeft de kracht om te 
reinigen. Op de akkers worden ook nu nog de stoppels van het koren verbrand, want 
as maakt de grond vruchtbaar. 
As werd bij zondaars op het hoofd gestrooid: as reinigt van schuld en geeft kracht tot 
nieuw leven. 

 
Vasten 
En dan tenslotte het vasten. Je zou kunnen zeggen: 

 Eigenlijk zou ik me wel het een en ander kunnen ontzeggen. Meermaals zoek 
ik toch veeleer allerlei genoegens zonder erbij na te denken, uit gewoonte. Als 
ik nu eens wat minder geld uitgeef aan……….? 

 ik ga vanzelfsprekend mijn eigen gangetje zonder veel om anderen te geven. 
Als ik nu eens wat attenter omging met……….? 

 Ik zou mijn dag wat beter kunnen indelen. Dan krijg ik misschien wat meer tijd 
voor …….? 

           Ik wens een ieder een goede vastentijd! 
Winnie Wijzenbroek-van Eden 

Voorzitter KBOZ a.i. 
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Belastingservice 

De feestdagen zijn weer achter de rug. En dan komt ook weer snel de tijd waarin de 
aangifte Inkomstenbelasting over het jaar 2021 verzorgd moet worden. 
Om de leden van een van de ouderenbonden (KBOZ en PCOB) hierin bij te staan 
kennen we in Zoetermeer de “Belastingservice KBOZ/PCOB”. 
Voor deze service zijn er in Zoetermeer 7 KBOZ-vrijwilligers actief. Zij worden HUBA 
genoemd (Hulp bij Belasting Aangifte). Deze HUBA’s worden jaarlijks via een 
verplichte opfriscursus op de hoogte gebracht/gehouden van de meest actuele 
ontwikkelingen in de belastingregels (en de regels voor huur- en zorgtoeslag). 
Natuurlijk met name gericht op de regels die voor onze doelgroep van belang zijn. 
Onze doelgroep is: 

 Leden van de KBOZ of PCOB met 

 Een jaarinkomen tot € 30.000 (alleenstaanden) of tot € 50.000  

(gehuwden/samenwonenden) 

 Niet meer dan + € 30.000,- spaargeld/vermogen 

De HUBA is gehouden aan de geldende regels met betrekking tot de privacy en 
natuurlijk ook met betrekking tot de coronamaatregelen.  
De HUBA’s mogen ter dekking van de door hen gemaakte kosten een geringe 
onkostenvergoeding vragen. 
Hebt u behoefte aan ondersteuning bij het invullen van uw belastingaangifte of bij het 
aanvragen van huur- en/of zorgtoeslag? Neem dan contact met mij op. Ik zal u dan in 
contact brengen met een van de HUBA’s. 

Jan van Hoof, 
telefoon 06 – 82 81 74 32,  

e-mail: jfm.v.hoof@kpnmail.nl 
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Eerste prijs voor Cintha Berkes 
 

De 1STE PRIJS van een puzzel in het KBO-PCOB Magazine, gewonnen door 
Cintha Berkes, die lid is van de KBOZ. 
 
Op mijn mobiel is twee keer gebeld. Het bleek KBO-PCOB Magazine te zijn, dus ik 

besloot terug te bellen. “Wat kan ik voor u doen?”, vraagt een medewerkster. “Dat 

weet ik niet”, antwoordde ik. “U heeft mij gebeld en ik weet echt niet waarvoor.” “Ik 

zou het ook niet weten, maar ik roep mijn collega er even bij.” 

‘GEFELICITEERD MEVROUW, U HEEFT DE EERSTE PRIJS GEWONNEN”, klinkt 

er dan door de telefoon. Eerlijk gezegd weet ik niet meer wat de prijs is, maar dat 

wordt meteen uit de doeken gedaan: een 3-daagse hotelovernachting voor 2 

personen in Den Bosch. 

Natuurlijk zijn mijn echtgenoot en ik heel blij, maar we zitten middenin de corona-

epidemie en reizen wordt afgeraden. Hoe leuk het ook is, het is niet verstandig om 

op reis te gaan. Wat nu? “Het hotel zal contact met u opnemen en dan komt het 

allemaal in orde, mevrouw. Wij wensen u heel veel plezier met uw prijs.” 

Een weekje later word ik inderdaad door het hotel opgebeld. Het blijkt het Golden 

Tulip Hotel te zijn en we ontvangen een voucher, die geldig is voor een heel jaar, met 

2 overnachtingen, 2x ontbijt, een fles wijn, 1 diner voor 2 personen, ontvangst met 

koffie met de bekende Bossche bollen en op de kamer een zakje koekjes. 

Ongelooflijk, maar waar! In deze coronatijd echt iets gezelligs om naar uit te kijken! 

Toen de coronamaatregelen versoepeld waren, zijn we naar Den Bosch getogen. We 

kregen een mooie kamer in het hotel, die uitkeek op de Markt. We werden er 

verwend en hebben in die 3 dagen heel veel mooie en leuke dingen beleefd: een 

orgelconcert in de Sint Jan, het Noord-Brabants Museum bezocht, en ook het 

ontzettend leuke Carnavalsmuseum. Daar werden ‘wij van boven de rivieren’ 

bijgepraat over het ontstaan van carnaval en over de Oeteldonkers, zoals de 

inwoners van Den Bosch heten. We waren de enige bezoekers, werden persoonlijk 

rondgeleid en zijn heel veel leuke dingen aan de weet gekomen over carnaval.  

Omdat we een late check out hadden, konden we ook nog in de Sint Jan de H. Mis 

bijwonen, die iedere dag om half 1 opgedragen wordt. 

Al met al geweldige 3 dagen, waarvoor wij de KBO-PCOB van harte bedanken. 

Cintha Berkes 
 

Naar aanleiding van dit verhaal zou ik alle leden en leid(st)ers van clubs willen 

vragen ook eens een artikel dat KBOZ-gerelateerd is, zoals een gebeurtenis, 

ervaring of anderszins te schrijven. U kunt uw artikel sturen naar   

bulletin@kboz.nl of thea@veelenturf.eu. 

 

  

mailto:bulletin@kboz.nl
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Seniorweb 
 
 

Hé, dat is leuk om te weten 

Iedereen houdt van muziek maar we houden allemaal van verschillende soorten van 
muziek. Maar heeft u dat ook wel eens, dat u iets moois hoort en dat u graag zou 
willen weten wie dat uitvoert of hoe dat stuk heet. Alweer kan uw telefoon voor het 
antwoord zorgen. U kan in de Appstore voor Apple en in de Playstore voor de andere 
telefoons een speciale app downloaden die u dat kan vertellen. 

Deze app heet SHASAM. Als u iets hoort dat u wilt herkennen start u de app en tikt 
op de knop en de app gaat aan het werk om de muziek te herkennen. U krijgt een 
uitkomst met een titel en een uitvoerende . In de rechterbovenhoek ziet u nog een 
paar extra mogelijkheden, eerst de tekst, misschien niet voor elk lied, maar van 
duizenden stukken is de tekst beschikbaar zodat u luidkeels kan meezingen, 
daarnaast de mogelijkheid om te delen met anderen en weer daarnaast een 
mogelijkheid om het nummer helemaal te beluisteren op SPOTIFY Kent u trouwens 
de website van Spotify? Dit is een website waar enkele miljoenen muzieknummers 
zijn opgeslagen. 

Interesseert het u wel, maar heeft u moeite om ermee om te gaan, zoek hulp bij ons. 
Heeft u wel eens gehoord van Spotify maar weet u er te weinig van om ermee om te 
gaan? Speciaal voor die groep mensen willen wij een aparte cursus organiseren om 
alle fijne kneepjes van dit geweldige programma te leren kennen, om daarna de hele 
dag de muziek te kunnen horen die u graag hoort. Om u aan te melden: pak de 
telefoon 06- 44 54 63 65 of stuur een mail naar info@seniorwebzoetermeer.nl of kijk 
op onze website: www.seniorwebzoetermeer.nl. 

Wim Geers 
 

http://www.seniorwebzoetermeer.nl/
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Gemeenteraadsverkiezingen en referendum op 16 maart. 
 
De langdurige kabinetsformatie is nu gelukkig achter de rug en het nieuwe kabinet 
Rutte IV is met ambitieuze en veel geld kostende plannen van start gegaan. Maar we 
kunnen al uitkijken naar het volgende politieke hoogtepunt, namelijk de 
gemeenteraadsverkiezingen welke op woensdag 16 maart gehouden zullen worden. 
14 Partijen hebben in Zoetermeer hun kandidatenlijsten ingediend, die aan de 
geldende  wettelijke vereisten hebben voldaan. U kunt dan dus op één van die 
kandidaten op die lijsten uw stem gaan uitbrengen. Voor velen van u zal de politieke 
samenstelling van de gemeenteraad niet zo interessant zijn. Maar er komen in de 
nieuwe gemeenteraad genoeg zaken aan de orde, welke u persoonlijk kunnen raken, 
zoals bijvoorbeeld de plannen voor de woningbouw (met woontorens?) en het 
behoud van het LangeLand Ziekenhuis met een afdeling spoedeisende hulp. Bij het 
doornemen van de verkiezingsprogramma’s van de partijen kom je over die zaken 
toch wel verschillen tegen. Ook de KBOZ heeft natuurlijk te maken met de gevolgen 
van het gemeentelijk beleid, zeker op het gebied van de zorg, de daarvoor 
opgelegde bezuinigingen en de organisatorische veranderingen. 
 
Naast de gemeenteraadsverkiezingen wordt er op dezelfde datum ook een 
referendum gehouden, waarin u de volgende vraag krijgt voorgelegd; 
“In december 2020 heeft de gemeenteraad van Zoetermeer besloten dat er een 
nieuw afvalbeleid komt. Over dit besluit is een referendum aangevraagd. Daarom is 
het invoeren van het nieuwe beleid uitgesteld. Wilt u dat het nieuwe afvalbeleid wordt 
ingevoerd? Ja / Nee ” 
Het hoofddoel van het nieuwe afvalbeleid van de gemeente is de beperking van de 
hoeveelheid huisvuil per inwoner. Daarvoor is in de gemeenteraad een 10 punten 
plan opgesteld. De landelijke ambitie is 100 kilo restafval per persoon per jaar. In 
onze gemeente geldt daarvoor de tussendoelstelling voor 2023 van gemiddeld 
maximaal 160 kilo fijn restafval per jaar per persoon. Nu leveren we gemiddeld per 
jaar 230 kg aan restafval in. Voor het inzamelen van grofvuil zouden kosten in 
rekening moeten worden gebracht, namelijk € 42 per keer. Voor mensen met een 
Zoetermeer-Pas is het mogelijk om één keer per jaar € 32 euro korting te krijgen voor 
het ophalen van het grofvuil. 
Omdat ik betrokken was bij het beheer van het kerkgebouw De Wijngaard, dat ook in 
maart als stembureau zal fungeren, weet ik dat de gemeente Zoetermeer er alles 
aan zal doen om het stembureau voor iedereen toegankelijk te maken. Een 
medewerker van een onafhankelijke instelling kwam verleden jaar daarvoor De 
Wijngaard bezoeken. Hij  verrichtte metingen van de drempelhoogtes en de grootte 
van de invalidenparkeerplaatsen. Daarover stelde hij een rapport met aanbevelingen 
op. 
Het is nu nog onzeker welke regels er vanwege het coronavirus op 16 maart zullen 
gelden, maar mijn ervaring bij de Tweede Kamer verkiezingen in De Wijngaard is, 
dat de gemeente kosten noch moeite spaart om het stemmen veilig te laten verlopen! 
Al met al zijn er genoeg redenen om op 16 maart naar het stembureau te gaan, maar 
u kunt natuurlijk ook een machtiging afgeven. 
 

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  
  2, 16 en 30 maart  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. Jansen          tel. 079-323 96 97 
 

 
 

Fietsen Elke dinsdag, vertrek vanaf de molen 
 1e Stationsstraat      Contact: dhr. P. van der Hoeventel.  tel. 079-341 49 63 
                     dhr. J.J.F. van Hoof  tel. 079-331 12 03 
 

 

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 1763 
Yoga  Elke maandag 8.30 - 13.00 uur 
 Nathaliegang 79      Contactadres: mevr. L. Burggraaf tel. 06-44 11 8134 
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 8134 
Yoga Buurthuis ’t Span Elke donderdag 10.00 - 12.15 uur 
 Noordhove     Contactadres: mevr. A. Winterkamp tel. 06-54 29 1763 
 

 

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 daarna een viering in de     
                    Wijngaard-kerk!!   


