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Leo Persoon,  van Heemstrastraat 11, 2613 CD Delft 
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LEDENADMINISTRATIE 

Voor het inschrijven van nieuwe leden, adreswijzigingen, opzeggingen en 

informatie over contributiebetalingen, kunt u contact opnemen met: 

Mevr. Wil Dagli – van den Broek, Wielewaalstraat 3, 2623 GT Delft 

e-mail: w.vandenbroek11@telfort.nl   

(tel.: 015-256 25 69 van 17.00 tot 18.00 uur). 

 

BEZORGKLACHTEN 

Voor klachten over de bezorging van het ‘Magazine van de KBO-PCOB’ 

en/of het maandelijkse informatieblad  'INFO' kunt u contact opnemen met: 

Mevr. Jetty van der Graaf, (tel.: 015 - 262 11 16,  van 17.00 tot 18.00 uur) 

e-mail: jettyvandergraaf@hotmail.com 

 

WEBSITE KBO:  KBO-DELFT.NL      WEBSITE SSBO:  SSBODELFT.NL 

mailto:lpersoon@ziggo.nl
mailto:w.vandenbroek11@telfort.nl
mailto:jettyvandergraaf@hotmail.com
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VAN DE REDACTIE 
 
Voor u ligt nummer 6 voor de maand juni 2020, met weer nieuwe 
informatie. Ook deze maand zijn er helaas geen of weinig activiteiten 
gepland, hopelijk kunnen we de volgende maand weer nieuwe activiteiten 
plannen. 
Naast de vele bekende rubrieken, vraag ik graag uw aandacht voor de 

volgende artikelen: 

 
- Herinnering betalen contributie 2020, zie pag. 8. 

- Beschrijving procedure vaststelling jaarstukken 2019 en begroting 2020, 

zie pag. 9. 

- Oproep aan vrijwilligers om over de toekomstige situatie m.b.t. 

mantelzorg te overleggen,  zie pag. 10. 

- KBO-PCOB start een digibellijn, zie pag. 11. 

- Artikel over een witte zwaan op een kerktoren, zie pag. 12. 

- Museum Prinsenhof is vanaf 1 juni weer geopend, weliswaar onder 

strikte voorwaarden, zie pag. 13. 

- Online Theater overdag, zie pag. 14. 

- Nieuws van de reiscommissie, zie pag. 15. 

Nummer 7/8 – juli / augustus 2020, verschijnt op 24 juni 2020, copy 

inleveren vóór 12 juni 2020. 

 
Namens de redactie,     
 
Leo Persoon  
 
 
 

Mededelingen 

-   Alle activiteiten genoemd in deze INFO zijn onderhevig aan besluiten 

van de  overheid met betrekking tot het Coronavirus. 

- De bus dagreis op 7 mei naar het Hart van Friesland is verplaatst naar 

donderdag 6 augustus 2020. 

-  De vaartocht van 7 uur op 10 juni 2020 is verplaatst naar vrijdag 21 

augustus 2020. 

- Er is dit jaar geen algemene ledenvergadering. 

- Er is dit jaar vooralsnog geen Zomerschool voor Senioren. 
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VERJAARDAGEN JUNI 2020 
 
90 jaar 

Mevr. S.F. Chardon   Rijksstraatweg 11A 

      Den Hoorn 13 juni 
Mevr. A.T.M. Knijnenburg  Mart. Nijhofflaan 260 23 juni 

  
85 jaar 

Mevr. H.A. Janssen-van de Gaag de Colignystraat 39 13 juni 

Mevr. M.W. Massar-Pagie  Zagwijnpad 135  26 juni 

 
80 jaar 

Mevr. C.P.M. Moget-van de Berg Zagwijnpad 20    1 juni 

Mevr. E. Vredeveldt-Weller  Zuideinde 235  20 juni 

Mevr. P.M. Tetteroo-van de Sman Neogotiekhof 33 

      Nootdorp 22 juni 

Mevr. E.S.M. Krapels-Dumay  Willem Kloospad 6 30 juni 

 
75 jaar 

Mevr. A. Dapper   van Foreestweg 137 21 juni 

 
70 jaar 

Dhr. J. van Dijk    Händellaan 94  27 juni 

Allen van harte gefeliciteerd. 

 
NIEUW LID 

 
Mevr. M.H.A. van Heese  Weegplaats 7 

Het bestuur heet het nieuwe lid van harte welkom  

als lid van de KBO. 

 
OVERLEDEN (voor zover bij ons bekend) 

 

Mevr. S.H.T. Eekhout - Stegeman Koningsplein 91 

Wij bidden tot God, dat Hij ons overleden lid mag  opnemen  

in de vrede van onze verrezen Heer. 
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BESTE LEDEN 
   

Ik hoop dat alles goed met u gaat en dat u de 

dagen een beetje doorkomt.                     

Als ik soms leden zie dan is meteen de vraag 

wanneer gaan we weer iets doen. Wat dat betreft is 

er over het weer opstarten van de activiteiten nog 

niets bekend. 

Wel ben ik bezig om wat informatie te krijgen over 

activiteiten die gepland staan. 

 

Modeshow Boskoop 

In september is het plan om weer naar de modeshow te gaan. 

Ik heb naar het touringcarbedrijf gebeld hoe en wat, er wordt dan gereden, 

maar hoeveel personen is ????  We moeten rekenen dat de kosten voor 

het vervoer met 15-20% omhoog gaan. 

 

Dan de modeshow zelf, daar heb ik geen goed gevoel bij. Diegenen die wel 

eens mee geweest zijn snappen waarschijnlijk wel waarom. 

De ruimte waar de modeshow gegeven wordt is klein, je zit stoel aan stoel. 

Ik zie niet hoe daar verandering wat betreft de regels van de RIVM in kan 

komen of ze moeten het magazijn verbouwen. De ruimte waar de 

koffie/lunch is zou kunnen als we met weinig mensen zijn. 

Ik ga naar de Firma Klooster bellen en vragen hoe zij het zien. 

Volgende maand leest u wat dat gesprek heeft opgeleverd. 

 

Passiespelen in Tegelen 2021 

Als het goed is heeft u in het afgelopen KBO-PCOB magazine kunnen 

lezen dat de KBO-PCOB  op 2 mei en 6 juni 2021 de voorstelling heeft 

gereserveerd voor de leden. 

Er is voor 6 juni een reservering gemaakt met een optie t/m half januari 

2021. 

Wat betreft het vervoer dat heeft u hierboven al kunnen lezen dat is voor 

2021 zeer zeker koffiedik kijken, we hebben dan weer een winter achter de 

rug en weten de situatie dan niet. 

Maar ook hier zitten de toeschouwers stoel aan stoel, dicht tegen elkaar 

aan.  



6 

 

We houden alle informatie die we krijgen bij en moeten dan op een 

gegeven moment beslissen wat we gaan doen.  

 

Zomerschool voor Senioren 

Hierover is nog niets bekend. Het probleem zijn de RIVM regels. 

Ik houd u op de hoogte. 

 

Blijf gezond en tot de volgende Info 

 

Jetty van der Graaf 

 

 

OVERIGE  ACTIVITEITEN 

 

Bingo  

Elke 3e donderdag van de maand spelen we bingo. Nieuwe deelnemers 

zijn van harte welkom.   

Inlichtingen:  Jetty van der Graaf, tel.  015 - 262 11 16   

 
Klaverjassen 

Elke dinsdagmiddag is er klaverjassen in het WZC ‘De Buytenweye’ 

Chopinlaan 9. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.  

Inlichtingen: Mevr. T. Glaser, tel. 015-214 56 48 

 
Wandelen    

Voor het wandelen wordt uitgegaan van één keer per maand. Op de 2e 

dinsdagmiddag van de maand. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. 

Inlichtingen:  Leo Persoon, tel. 015 - 212 42 89 

 
Bowlen 

We bowlen in het bowlingcentrum ’t Karrewiel, Paardenmarkt 74. Op de 4e 

dinsdagmiddag van de maand. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. 

Inlichtingen:  Lida Nadorp,  tel. 015 - 256 69 67 

 
Leeskring 

De deelnemers aan de leeskring komen één keer per zes à acht weken bij 

elkaar, bij een van de deelnemers thuis.   

Inlichtingen:  Wil Dagli, tel. 015 – 256 25 69  
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Crea  

Kaarten maken, haken en/of breien en borduren. 

Elke 1e dinsdagochtend van de maand komen we bij elkaar, op de pastorie 

aan de Nassaulaan 2. Nieuwe deelnemers zijn van harte  welkom.  

Inlichtingen:  Yvonne Persoon,      tel. 015 - 212 42 89 

 
Aquarelleren 

Elke 1e dinsdagochtend van de maand komen we bij elkaar, voor het 

aquarelleren,  op de pastorie aan de Nassaulaan 2. Onder leiding van Stan 

van Adrichem. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. 

Inlichtingen:  Leo Persoon,     tel. 015 - 212 42 89 

 
Stoelyoga 

Elke 1e dinsdagmiddag van de maand is er stoelyoga, onder leiding van 

Sandra Slotboom, gediplomeerd yogalerares. 

Inlichtingen:  Leo Persoon,     tel. 015 - 212 42 89 

 

Bridge 

Elke woensdagmiddag wordt er bridge gespeeld, in het Buurthuis Noord 

aan de Brasserskade 77. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. 

Inlichtingen: Dhr. Jörning, tel. 015 - 380 95 76 

 

Museumbezoek 

Maandelijks wordt er een bezoek gebracht aan een museum, maken een 

stadswandeling of bezoeken een tuin e.d. 

Inlichtingen:  Leo Persoon,     tel. 015 - 212 42 89 

 

 

 

 

In verband met het corona virus en de richtlijnen van het RIVM zijn er  

vooralsnog geen activiteiten gepland in de maand juni. 

Zodra we ruimte zien zullen we de activiteiten weer opstarten. 

 

 

 

 

 

tel:3809576
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HERINNERING CONTRIBUTIE BETALING. 

Voor 2020 hebben al veel leden hun contributie overgemaakt, toch zijn er  

leden die dit nog niet gedaan hebben. Vandaar deze herinnering. 

Gebruikelijk is, dat indien er in  juni geen contributie betaald is, er een 

herinneringsbrief verstuurd wordt. Omdat er jaarlijks toch meer dan 100 

van deze verstuurd worden en dit teveel is om handmatig te bezorgen laten 

wij dit doen door ‘Werkse’. Alhoewel deze bezorger voordeliger is dan onze 

nationale postbezorger zijn er toch kosten aan verbonden. Om de 

contributie zo laag mogelijk te houden (momenteel is die € 27,50 p.p. per 

jaar) willen wij u verzoeken, om de kosten van bezorging van een 

herinnering te besparen,  tijdig uw contributie te betalen. Mocht u twijfelen 

of u betaald hebt, neemt u dan telefonisch contact op met Wil Dagli (tel.no. 

015-2562569 tussen 17.00 en 18.00 uur) zij houdt de contributiebetalingen 

bij.  

Op de eerste pagina van de INFO staat vermeld hoe u de contributie kan 

overmaken, maar voor alle duidelijkheid: op IBAN nummer 

NL82INGB0001997617 t.n.v. KBO – afdeling Delft. 

Wil Dagli 

Advertentie 
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PROCEDURE VASTSTELLING JAARSTUKKEN 2019  

EN BEGROTING 2020 

 
In deze tijd hebben we allemaal te maken met de gevolgen van het 

Coronavirus, we kunnen niet voldoen aan het afstand houden van 1,5 m 

van elkaar.  Daarom is er dit jaar geen algemene ledenvergadering.   

Om toch tot het vaststellen van de jaarstukken over 2019 en de begroting 

van 2020 te komen, hebben we een procedure opgesteld. 

 

Het bestuur zal met ingang van 12 juni 2020 de jaarstukken publiceren op 

de website (www.kbo-delft.nl).   

Iedereen die beschikt over internet kan dan de jaarstukken inzien. 

Degenen die niet beschikken over internet, of de jaarstukken niet duidelijk 

kunnen lezen op internet,  kunnen de jaarstukken opvragen bij 

ondergetekende. 

 

Binnen de periode vanaf 12 juni 2020 tot 1 juli 2020 kunt u reageren op de 

jaarstukken. Bij voorkeur via de email of schriftelijk. 

 

De ingekomen reacties zullen in een volgende INFO beantwoord worden, 

of bij een beperkt aantal reacties zullen ze individueel beantwoord worden. 

 

Geen reactie betekent dat u met de notulen van de algemene 

ledenvergadering van 15 mei 2019, het tekstuele jaarverslag en jaarcijfers 

over 2019 en de begroting voor 2020 akkoord kan gaan. 

 

Leo Persoon 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kbo-/
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OPROEP 
 
Nederland/Delft voorbereiden op mantelzorg 

 

Er komt steeds meer nadruk te liggen op de informele zorg. We moeten er 

rekening mee houden dat de overheid in de komende jaren minder geld 

voor zorg kan gaan uittrekken en dus minder zorg zal kunnen bieden. We 

zullen dan in de vorm van mantelzorg meer voor elkaar moeten gaan 

zorgen. Hoe zien we dat voor ons? Wat verwachten we van elkaar? Hoe 

geven we onze zorgrelaties vorm? 

 

De gemeente Delft wil hierover nadenken, samen met een groep gezonde 

senioren in de leeftijd van 50 tot 70 jaar, om bewustwording te kweken over 

hoe hun toekomstige woon-zorg-mantelzorgsituatie eruit zou kunnen zien. 

Dit moet mensen activeren om bewustwording om te zetten tot 

laagdrempelige acties, zodat (mantel)zorg later zoveel mogelijk naar eigen 

wens geregeld kan worden.  

 

Via het digitale program ‘Het Rad van Misfortuin’ worden mensen 

uitgedaagd en getraind om vooruit te denken over de dingen die hen 

kunnen overkomen wanneer zij ouder worden. 

Wat wordt er van u gevraagd? 

 

Het programma thuis testen op mobiel of website en dan een korte 

vragenlijst invullen over uw keuzes. 

Dit alles vraagt 20 minuten: 10 minuten voor de test en 10 minuten voor de 

vragenlijst. 

 

Als u zich aangemeld heeft, wordt u medio juni benaderd. 

 

Aanmelden via radvanmisfortuin@muzus.nl  

 

Chris van Wijk 

 

 

 

mailto:radvanmisfortuin@muzus.nl
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KBO-PCOB start Digibellijn 

 

Vanaf 8 mei kunnen senioren met al 

hun ‘digitale’ vragen over onder meer 

beeldbellen, Whatsapp, werken met 

een tablet, terecht bij de Digibellijn 

van KBO-PCOB.  

 

 

 

Tabletcoaches die senioren helpen digivaardig te worden en te blijven, 

zullen via de Digilijn vragen beantwoorden en ondersteuning bieden. 

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen hebben we op dit 

moment allemaal te maken met diverse maatregelen en leefregels.  

 

Een gevolg hiervan is dat veel senioren op dit moment (vrijwel) geen 

bezoek meer ontvangen. Bovendien blijven ze zoveel mogelijk thuis. 

Activiteiten waaraan vaak meegedaan wordt zijn afgelast. Er zijn senioren 

die dit aan de hand van digitale middelen weten te compenseren en 

contact met familie via beeldbellen of WhatsApp hebben en zij bestellen 

hun boodschappen misschien ook wel online.  

 

Om dat te kunnen moet je wel weten hoe dat moet en dus digivaardig zijn. 

Veel senioren zijn dat ook niet. Omdat er geen bijeenkomsten zijn waar 

tabletcoaches hulp kunnen bieden, worden senioren vanaf vandaag 

ondersteund via de Digibellijn. 

 

Bereikbaarheid Digibellijn 

Heeft u een vraag over bijvoorbeeld beeldbellen of over het gebruik van 

WhatsApp? Bel de Digibellijn en stel uw vraag aan een tabletcoach. 

De KBO-PCOB Digibellijn is te bereiken op maandagmiddag, 

woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur via 

telefoonnummer 030 3400 660. 

 

Bron: KBO-PCOB NU van 15 mei 2020 
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WITTE ZWAAN  
 

Als oud stadsgids aan huis gebonden zijn vanwege Corona, valt niet mee 

voor iemand die normaal graag meerdere malen per week onze mooie 

binnenstad bezoekt. Sinds kort maak ik wat korte wandelingen in mijn 

directe omgeving (Molen de Roos) en zo af en toe schiet ik even een 

plaatje 

Bijgevoegde foto toont de spits van 

de Lutherse Kerk aan het 

Noordeinde. Opvallend is de witte 

zwaan op de torenspits, daar waar je 

normaal, behalve een kruis, een 

haan verwacht. Tijdens mijn 

stadswandelingen was de uitleg over 

het hoe en waarom hiervan, altijd een 

succes. Veel mensen kenden de 

achtergrond niet. U misschien ook 

niet. Ik vertel het u graag. 

 

 

Al ruim 150 jaar vóór de Reformatie van 1572, was er op diverse plaatsen 

in Europa veel weerstand tegen de kerk van Rome. Slechts enkelen 

durfden daar openlijk voor uit te komen. Eén van hen was de Tsjechische 

theoloog Johannes Hus. Het Tsjechische Hus, betekent ‘gans’ in het 

Nederlands. In het jaar 1415 werd Hus voor zijn zeer kritische opstelling 

jegens de katholieke kerk veroordeeld tot de brandstapel. Vlak vóór het 

aansteken van de brandstapel sprak de theoloog nog een voorspelling uit. 

‘Jullie staan op het punt een gans te verbranden, maar uit mijn as zal een 

witte zwaan herrijzen’. In 1517, iets meer dan een eeuw na de 

terechtstelling van Hus, verspreidde Maarten Luther zijn 95 stellingen en 

stelde daarmee de wantoestanden in de katholieke kerk opnieuw aan de 

kaak. Al snel werd het verband gelegd met de gebeurtenissen rond de 

dood van Hus. En zo werd de witte zwaan het symbool van de latere 

Lutherse Kerk. Dus wil je een Lutherse Kerk herkennen in steden die je 

bezoekt, de witte zwaan op de spits of op de gevel maakt het je 

gemakkelijk! 

 

Huub Langeweg - Oud stadsgids 
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MUSEUM PRINSENHOF IS VANAF 1 JUNI WEER OPEN  

Museum Prinsenhof Delft is  vanaf 1 juni weer geopend. 

We nemen maatregelen om bezoek zo comfortabel mogelijk te maken. 

Tickets zijn alleen online te bestellen. Dit geldt ook voor houders van de 

Museumkaart en andere kortingspassen. Online tickets zijn naar 

verwachting eind mei te bestellen. Zonder online ticket is toegang tot het 

museum helaas niet mogelijk. We hanteren tijdsloten om drukte te 

vermijden. 

We hopen u snel in ons museum te verwelkomen. U hebt dan ook de 

gelegenheid om onze nieuwe tentoonstelling ‘Zilver. Meesterstukken van 

Delftse zilversmeden van 1590-1800’ te bezoeken. 

Heeft u een vraag over uw bezoek of over de maatregelen die wij treffen in 

het museum? Bekijk eerst de veel gestelde vragen op onze website 

www.prinsenhof-delft.nl.  

Staat uw vraag er niet bij, stuur dan een mail naar info@prinsenhof-delft.nl 

De tentoonstelling ‘Zilver. Meesterstukken van Delftse zilversmeden 

1590-1800’ staat klaar om door u bekeken te worden’. 

 

 

 

 

MEESTERSTUKKEN VAN DELFTSE ZILVERSMEDEN 1590-1800  

 

 

mailto:info@prinsenhof-delft.nl
https://prinsenhof-delft.us3.list-manage.com/track/click?u=02ed48b2779281bf97cee130b&id=f350234aa7&e=74ae224cf4
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HET RIETVELDTHEATER LANCEERT HET THUISTHEATER 

 

Een initiatief om artiesten te helpen de corona-crisis door te komen. 

Onze eerste levensbehoeften bestaan niet alleen uit water, brood en 

wc-papier. Ook de interne mens dient gevoed te worden met 

schurende humor, hartverscheurende melodieën en een verfrissende 

kijk op de werkelijkheid. Vanuit het Rietveld Theater bieden we onze 

vaste bezoekers en andere theaterliefhebbers theater op de thuisbuis. 

VOOR BEZOEKERS 

Voor een schappelijke vergoeding koop je een ticket voor jezelf of de 

gevulde huiskamer. Je ontvangt een mail met een link naar de voorstelling. 

Klik ruim voor aanvang van de voorstelling op de link, zodat duidelijk is dat 

deze werkt. De voorstelling start vervolgens automatisch. Open je de link 

als de voorstelling al is begonnen, dan kijk je met een kleine vertraging. 

Vragen over je betaling en de mail met link naar de voorstelling? Mail dan 

naar kassa@rietveldtheater.nl 

 

VOOR ARTIESTEN 

Het optreden begint vanuit de eigen huiskamer van de artiest of op de 

vlakke vloer van het lege Rietveld Theater (beperkt). Hij of zij kan de 

bezoekers niet zien maar interactie is mogelijk via de chat. De opbrengst 

van de kaartverkoop gaat grotendeels (verdeling 70% artiest en 30% 

technici en theater) naar de artiest. 

 

YOUTUBE KANAAL 

De voorstellingen worden uitgezonden via ons YouTube kanaal: Rietveld 

Thuis Theater. Abonneer je ook op ons YouTube kanaal: 

 

INITIATIEF 

Omdat ook onze zaal leeg staat zijn we dit initiatief gestart. We komen vast 

nog kinderziektes tegen, maar door dit goed  werkend te krijgen kunnen we 

artiesten weer een steuntje in de rug geven. 

Toch nog vragen die hierboven niet beantwoord zijn? Stuur dan een mail 

naar: thuistheater@rietveldtheater 

 

Zie ook www.rietveldtheater.nl 

 

Leo Persoon 

mailto:kassa@rietveldtheater.nl
mailto:thuistheater@rietveldtheater.nl
http://www.rietveldtheater.nl/
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      REIZEN KBO DELFT  
  

MEDEDELINGEN/WIJZIGINGEN    

 
R80:  De reis naar Duitsland is geannuleerd.   

De penningmeester Anton van der Zalm heeft inmiddels het van u 

ontvangen bedrag van deze reis retour overgemaakt. 

 

R81: Dagreis Friesland, is verzet naar donderdag 6 augustus. 

Allen die zich hadden aangemeld hebben we benaderd.  

We hebben nog plaatsen vrij voor deze mooie reis. 

Voor informatie of aanmelden kunt u ons bereiken per telefoon of 

per email.  

 

R82: Vaartocht  7 uur is  verzet naar vrijdag 21 augustus. 

De boten mogen vanaf 1 juni weer gaan varen, met een maximum 

aantal van 30 personen. We nemen geen risico en zullen eerst 

aankijken hoe dat alles weer gaat verlopen. Hopelijk kunnen we 

dan in augustus??? 

Wij zijn met een kleine groep en er is dus nog plaats. 

Voor informatie of aanmelden kunt u ons bereiken per telefoon of 

per email.  

 

  De geplande reizen R81 en R82 zijn nog steeds niet definitief. 

  Alles is nog mogelijk in deze verschrikkelijke tijd. 

  Bij wijzigingen krijgt u van ons bericht. Volg ook de website. 

  Pas goed op u zelf. En vele groeten van Leo, Lea en Anton. 

 

Leo en Lea voor meer reisinformatie en - aanmelden: 

  Tel. 013 – 211 81 46 b.g.g. 06 -184 222 92  

  Email. reizenkbodelft@hotmail.com  

   

Anton voor financiële reisinformatie  Tel. 015 – 256 24 29 

 

  Informatie reizen zie website: www.kbo-delft.nl/reizen      

   

 De reiscommissie: Leo en Lea Vroonland en Anton van der Zalm. 

 

mailto:reizenkbodelft@hotmail.com
http://www.kbo-delft.nl/reizen
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UIT HET ARCHIEF (79) 
 

Het grootste deel van onze leden zal wel boven de 75 zijn en daarmee ook 

terecht 75 jaar bevrijding gevierd hebben. Wij behoren momenteel wel met 

zijn allen tot de risicogroep waar wij dan weer niet trots op hoeven te zijn. 

Hopelijk bestaat dat onderscheid in kwetsbaarheid niet meer als u dit leest. 

 

Over de toegankelijkheid van het KBO-huis heb ik al eerder geschreven. 

Op 24 september 1990 komt de toegankelijkheid van de Maria van 

Jessekerk ter sprake in de bestuursvergadering maar dat wordt geen zaak 

voor de KBO gevonden. Ook dat de werkgroep ouderen in de Wippolder 

niet tevreden is over de bibliotheek aldaar wordt voor kennisgeving 

aangenomen. Voor de bedevaart naar Den Bosch hebben zich trouwens 

27 leden opgegeven die al om 6.45 uur moeten vertrekken. 

 

De Passiespelen in 1990 waren een succes. Dat zouden zij in 2020 

ongetwijfeld ook geweest zijn als het Coronavirus ons geen parten 

gespeeld zou hebben. Maar laten wij vol vertrouwen het jaar 2021 

afwachten. In 1990 bezint het bestuur zich op de Mariahulde vanwege de 

teruglopende belangstelling. De huidige Mariahuldes in mei en oktober in 

de Maria van Jessekerk zijn daar een goede vervanging voor mits Corona 

zich koest houdt. 

 

Wij blijven katholiek alhoewel de cursus “Katholiek zijn in deze tijd” niet 

door gaat vanwege geringe belangstelling. Maar dat was 1990. Zou er in 

2020 meer belangstelling zijn? En ook de Bijbelcursus zou wel wat meer 

aandacht kunnen krijgen volgens het bestuur van de KBO op 27 augustus 

1990.  

 

Ons maandblad Levensvenster wordt voortaan Nestor. Het was 7 

december 1990 dat het blad onder de nieuwe naam verschijnt. Intussen is 

dat al weer langere tijd het KBO-PCOB magazine, een naam die ik 

enigszins moeilijk uit te spreken vind. Over de inhoud kunnen wij trouwens 

best tevreden zijn. 

 

Ook het archief komt ter sprake in de bestuursvergaderingen. Het 

bestuurslid Zuiderwijk zal daar richtlijnen voor opstellen. Ergens wordt 

vermeld dat uitgaande post tien jaar bewaard moet blijven. Dat lijkt mij vrij 
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kort en de archivaris heeft zich daar (gelukkig) niet aan gehouden. Of dat 

een kwestie van ruimtegebrek was weet ik niet maar intussen zit er dertig 

jaar meer in dat archief en daar put ik nog steeds het grootste deel van 

deze rubriek uit. 

 

Je bent nooit te oud om te leren is een alom bekend spreekwoord. Wij 

zouden er aan toe kunnen toevoegen “maar de oudjes leren het nooit” en 

dan verwijs ik natuurlijk naar 50-plus, welke partij niet de eerste in de 

geschiedenis is die het lootje legt. Maar ach, zover is het nog niet maar wij 

hebben de laatste decennia al vele ouderenpartijen gekend die het niet vol 

hielden. Laten wij het dit keer op een kleine onenigheid houden. 

 

Nog een paar Delftse jaartallen. In 1960 werd de Irenetunnel in gebruik 

genomen die intussen zoals bekend weer buiten gebruik gesteld is of liever 

gezegd geheel verdwenen is. In 1963 werd de St. Sebastiaansbrug 

aangelegd. Op het moment dat ik dit schrijf zijn ze daar nog steeds mee 

bezig maar dat wordt dan ook een heel andere brug met tramrails. En in 

1966 werd de Schoolstraatkerk afgebroken. Dat was trouwens niet de 

eerste afbraak in Delft. Tussen 1956 en 1978 tel ik wel twaalf afbraken van 

grote bekende gebouwen in Delft. 

 

Koos de Ridder 

Advertentie 

Gasterij ‘t Karrewiel  
De meest veelzijdige uitgaansgelegenheid in 
de regio 
 

 

Voor elke gelegenheid kunt u bij ons, in het historische centrum van Delft, 

terecht. We hebben tien volautomatische gepimpte bowlingbanen, met een 

grote bar. In Grillrestaurant de Kruik kunt u ouderwets gezellig grillen. En in 

ons kaasrestaurant Fondue&Raclette serveren wij u authentieke 

kaasgerechten. Dit alles kunt u combineren met een compleet verzorgd 

dagje Delft. Met of zonder gids. 

Paardenmarkt 74, 2611 PD Delft.  Tel. 015 – 213 68 76.  

www.karrewiel.nl 

http://www.karrewiel.nl/nl/bowlen/
http://www.karrewiel.nl/nl/grillen/
http://www.karrewiel.nl/nl/fondue-and-raclette/
http://www.karrewiel.nl/nl/dagtochten/
http://www.karrewiel.nl/nl/
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KBO – COMMISSIES EN WERKGROEPEN 
 

REISCOMMISSIE 

Informatie:  Leo en Lea Vroonland tel.: 013 – 211 81 46. 

   Anton van der Zalm tel.: 015 – 256 24 29. 

E-mail:   reizenkbodelft@hotmail.com. 

 

Betalingen:  IBAN nr. NL75 INGB 000 49 25 203. 

   t.a.v. Reiscommissie RK Bond van Ouderen  

   Delft. 

 

 

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 

Voor hulp bij de aangifte van de inkomstenbelasting, kunt u bellen met: 

 

Dhr. H. van Santen, tel.:  06 – 515 93 094;  

e-mail: hansjevansanten@hotmail.com,  

Bereikbaar tussen 17.00 en 18.00 uur. 

 

Dhr. J.D.Dupon,        tel.:  015 - 256 44 08;  

e-mail:  j.d.dupon@hetnet.nl. 

Bereikbaar tussen 17.00 en 18.00 uur. 

 

 

OUDERENADVISEUR 

Mevr. W. Dagli - van den Broek, tel: 015 – 256 25 69.    

E-mail: w.vandenbroek11@telfort.nl  bereikbaar tussen 17.00 en 18.00 uur. 

 

 

REDACTIE INFO: 

Mevr. J. van der Graaf, mevr. W. Dagli  en dhr. L. Persoon. 

E-mail: lpersoon@ziggo.nl   of  jettyvandergraaf@hotmail.com. 

 

 

TABLET- , IPAD- en DIGID COACH 

Dhr. L. Persoon,  Tel. 015-212 42 89;  e-mail lpersoon@ziggo.nl 

 

 

mailto:reizenkbodelft@hotmail.com
mailto:j.d.dupon@hetnet.nl
mailto:w.vandenbroek11@telfort.nl
mailto:lpersoon@ziggo.nl
mailto:jettyvandergraaf@hotmail.com
mailto:lpersoon@ziggo.nl
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Advertentie 

 
 
]Wilt u lid worden of informatie ontvangen van de KBO, vul dan onderstaande bon 
in en stuur deze naar KBO ledenadministratie Wielewaalstraat 3, 2623 GT Delft. 

 

         KBO  -  AFD. DELFT   

  O  Ja, ik geef mij / ons op als lid van de KBO - afdeling Delft 

  O  Ja, ik wens informatie te ontvangen  

  (graag invullen in blokletters s.v.p.) 

   

Dhr. en/of Mevr.…………………………………………………………………                                                                                        

Adres en huisnummer………………………………………………………….                                                               

Postcode en woonplaats……………………………………………................   

Telefoonnummer………………………………………………………………..  

Email……………………………………………………………………………… 

Handtekening…………………………………………………………………… 
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