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VOOR BETALINGEN ALGEMEEN:  

IBAN nummer: NL82 INGB 0001997617,   t.n.v. KBO - Afdeling Delft 

VOOR BETALINGEN REISCOMMISSIE:  

IBAN nummer: NL75 INGB 0004925203,    

t.n.v. Reiscommissie RK Bond van Ouderen - Delft 

ADRES KBO - AFDELING DELFT 

KBO - afdeling Delft 

Leo Persoon,  van Heemstrastraat 11, 2613 CD Delft 

tel.: 015-212 42 89  e-mail: lpersoon@ziggo.nl 

 
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 17.30 uur) 

Email: 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 9 voor de maand  september 2019, met weer veel 

nieuwe informatie. 

 

Naast de vele bekende rubrieken, vraag ik graag uw aandacht voor de 

volgende artikelen: 

- U kunt zich aanmelden voor de passiespelen 2020, zie pag. 7. 

- Nieuws van de reiscommissie, zie pag. 10. 

- Theater overdag, u kunt zich opgeven voor 3 voorstellingen,  

 zie pag. 12, 13 en 14. 

- Toneelvoorstelling BROOS, wereldalzheimer week, en de week tegen                              

eenzaamheid, zie pag. 14 en 15. 

- Verslagen van: 

 Museumclub, reiscommissie en wandelclub, zie pag. 16 t/m 23 

Namens de redactie,     

 

Leo Persoon 

 

 

Advertentie 
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AGENDA  
 
   3 sept. Creaochtend. 

 aquarelleren en kaarten maken, haken en/of breien. 

  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.   

  Aanvang: 9.30 uur.  

 

 12 sept. Theater overdag in het Rietveldtheater. 

 Aanvang met lunch 13.00 uur. 

 Aanvang zonder lunch 14.30 uur.  

 

 11 sept. Bloemschikken. 

 Aanvang: 14.00 uur 

 Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 

 16 sept. Bijeenkomst Ipad gebruikers. 

 Aanvang: 09.30 uur 

 Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 

 17 sept. Wandelen.  

 Verzamelen om 13.30 uur bij het restaurant 

  ‘De Schaapskooi’  in het Delftse Hout.  

  Vertrek: uiterlijk om 13.45 uur. 

 

 19 sept. Bingo. 

  Aanvang: 14.00 uur. 

  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 

 24 sept. Bowlen. 

  Locatie: Bowlingcentrum ’t Karrewiel’. 

 Aanvang: 14.00 uur, aanwezig 13.45 uur. 

 

 25 sept. Modeshow Boskoop bij Fa. van Klooster. 

Vertrek: 8.45 uur vanaf het Zuidplantsoen en om 09.00 uur 

vanaf de Bachsingel nr. 1. 
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 14 t/m 21 sept. 

 Meerdaagse busreis naar Vledder. 

 Vertrek: 14 sept. om 13.30 uur vanaf Stefanna,  

 Aart van der Leeuwlaan 904. 

    

   1 okt. Creaochtend. 

 aquarelleren en kaarten maken, haken en/of breien. 

  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.   

  Aanvang: 9.30 uur. 

 

 

VERJAARDAGEN SEPTEMBER 2019 
 

85 jaar 

Mevr. W.M. Haring-Breedveld  Icarusweg 127  25 sept. 

Mevr. J.M.A. de Vroege-Haring  Cort v.d.Lindenstr.161 30 sept. 

 

80 jaar 

Mevr. M.D.J. Kits   Mart.Nijhofflaan 378 11 sept. 

Mevr. J.G. Thoen-Lips   Aan ’t Verlaat 23 19 sept. 

Mevr. R. v. Paassen-v.d. Meer  Ln. v.Groenewegen 16 30 sept. 

 

75 jaar 

Mevr. M.W.M. van Winden  R. Holstlaan 864   4 sept. 

 

Allen van harte gefeliciteerd 

 

NIEUWE LEDEN 

 
Mevr. A.A.H. van der Drift  Bikolaan 18 

Dhr. A. Dekker    Vulcanusweg 18 

Mevr. M.H. Lamers-de Koning  Sadatweg 119 
 

Het bestuur heet de nieuwe leden van harte welkom               

als lid van de KBO 
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OVERLEDEN LEDEN 
(voor zover bij ons bekend) 

 
Dhr. A.J.M. Nederpel   Raamstraat 88 

Dhr. P.C.M. Valentin   A. v.d. Leeuwlaan 904 

Dhr. L.A.J. Putter   Zuidwal 1 

Dhr. A.C. van de Burg   van Adrichemstraat 317 

Mevr. Th.E.M. Visser-Jaspers  van Almondestraat 134 

 

Wij bidden tot God, dat Hij onze overleden leden mag opnemen 

in de vrede van onze verrezen Heer. 

 

 

 

Advertentie 
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BESTE LEDEN 
 

Bingo 

De eerstvolgende bingo is op 19 september. We beginnen zoals 

gebruikelijk om 14.00 uur in de pastorie aan de Nassaulaan 2.  

Kosten € 5,00, dit is voor 6 rondes bingo, 2x koffie/thee en daar 

iets lekkers bij en in de 2e pauze een glas frisdrank. Wilt u een 2e kaart dan 

betaalt u daarvoor € 4,50. 

 

Modeshow Boskoop 

Er zijn nog steeds plaatsen vrij voor de modeshow bij de Firma Klooster op 25 

september. Kosten € 18,50 incl. lunch en vervoer. 

Opgeven door mij te bellen of mailen, zie gegevens voorin. 

We vertrekken om 8.45 uur vanaf het Zuidplantsoen en om 09.00 uur vanaf de 

Bachsingel nr. 1. 

 

Andre Rieu  

Op 28 juli zijn we met 44 personen naar de film van de laatste show van hem 

geweest. Zoals de vorige film kwam dit ook weer mooi over op het grote doek. 

De inleiding werd door André van Duin gedaan en als gasten waren er 

voormalige leden van de Village People, dus in Maastricht ging het dak eraf. 

Iedereen heeft genoten al was het een lange zit, bijna 3 uur. 

 

Bezorging Magazine en Info 

Op dit moment zijn de “ vacatures “ weer opgelost maar onze groep invallers 

kan wel weer nieuwe mensen gebruiken. Dus als u af en toe in uw eigen 

omgeving kunt invallen dan graag. Neemt u hiervoor dan contact op met Jetty 

of Leo. 

 

Vrijwilligersmiddag. 

Op zondag 27 oktober is onze jaarlijkse vrijwilligersmiddag. Zet het vast in uw 

agenda. Diegenen die dit betreffen krijgen een persoonlijke uitnodiging. 

 

Bloemschikken  
Op 11 september a.s. is er ’s middags om 14.00 uur weer bloemschikken met 

Nanna. Het is kort dag dus graag zo vlug mogelijk inschrijven!!!!  

KBO leden krijgen € 2,50 korting en betalen € 12,50. 

Bellen of mailen naar Jetty, zie info voorin het blad. 

 

Jetty van der Graaf  
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OVERIGE  ACTIVITEITEN 
 
Bingo  

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

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 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. 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. 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  

 
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 welkom.  

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

           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.  

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

 
Bridge 

Elke woensdagmiddag wordt er bridge gespeeld, in het Buurthuis Noord aan de 

Brasserskade 77. 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 

 

tel:3809576
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PASSIESPELEN IN TEGELEN 2020 
 
Misschien is het u opgevallen maar er stond in het afgelopen Magazine 

een stukje over de komende Passiespelen. 

We hebben voor 7 juni 2020 gekozen. 

Er is nog geen prijs bekend van de kaarten maar 5 jaar geleden was de 

prijs van de deelnemers € 60,00 incl. een diner op de terugweg. Het zal 

waarschijnlijk iets duurder uitvallen omdat de prijzen van de bus ook 

gestegen zijn ( BTW ). 

 

Als u mee wilt kunt u onder voorbehoud een plaatsje reserveren. Voor ons 

is dan snel bekend hoeveel kaarten we moeten bestellen, als we te lang 

wachten zijn ze bijna niet meer te krijgen, dat is onze ervaring in 2015. 

 

U kunt zich aanmelden bij: 

Jetty van der Graaf, tel. 015 - 262 11 16, of per  

Email: jettyvandergraaf@hotmail.com 

Leo Persoon, tel. 015 – 212 42 89, of per  

Email: lpersoon@ziggo.nl 

 

 

 

 
   

 

 

   

 

mailto:jettyvandergraaf@hotmail.com


10 

 

BELANGRIJK VOOR REIS DEELNEMERS VLEDDER. 
 
Reis R77 naar Vledder. 14 t/m 21 september 2019.  

vertrek is op 14 september om 14 uur vanaf Stefanna, A. van der 

Leeuwlaan 904. De bus van Brinkzicht is om 13.30 uur aanwezig. 

Uw rollator kan NIET MEE naar Vledder. (gebrek aan laadruimte ) 

Bij aankomst in Vledder staat er een rollator voor u gereed.  

  

NIET VERGETEN  

Paspoort of Identiteitskaart.Medicijnen voldoende voor uw vakantiedagen. 

Ook uw gegevens betreffende uw ziektekostenverzekering niet vergeten, 

w.o. uw pasjes. 

Ook uw gegevens betreffende uw reisverzekering niet vergeten. 

Tijdens uw reis is de reisleiding voor u en uw familie in noodgevallen 

telefonisch bereikbaar onder nummer 06 18 42 22 92. 

Zet geen huisadres op uw kofferlabel, wel uw naam. 

Zorg dat u uw koffer kunt herkennen na het uitladen in het hotel. 

Wij wensen u een prettige en gezellige vakantie.  

 

Uw Reiscommissie: Leo en Lea Vroonland en Anton van der Zalm.  

 

Advertentie
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THEATER OVERDAG in het Rietveldtheater 
 

Maandelijks zijn er middagvoorstellingen in het ‘Rietveld’ theater. 

Op 12 september is er een optreden van Nadja Filtzer in het 

Rietveldtheater, met het programma ‘Mijn zwevend hart’.   

Op 10 oktober komt de theatergroep ’Plankgas’ in het Rietveldtheater met 

het programma ‘De vier vrouwen van Willem van Oranje’.  

We hebben weer een aantal kaarten gereserveerd, maar VOL = VOL. 

 

De voorstellingen beginnen altijd om 14.30 uur. 

Er bestaat een mogelijkheid om van een lunch gebruik te maken.  

De entreeprijs is € 12,50, indien men gebruik maakt van de lunch, dan 

is de prijs € 17,50.   

 

De lunch wordt in het Rietveldtheater geserveerd door THUIS by Ladera. 

 

Nadja Filtzer  

Nadja Filtzer oogstte met haar voorstelling ‘Vive Piaf’ veel succes en werd 

door de pers ‘de Piaf van de 21ste eeuw’ genoemd. 

Voor meer informatie, zie INFO nr.8-9 van juli / augustus 2019 

 

Theatergroep Plankgas 

Willem van Oranje, een van de belangrijkste figuren uit de Nederlandse 

geschiedenis trouwde maar liefst vier keer.  

Voor meer informatie, zie INFO nr.8-9 van juli / augustus 2019 

 

U kunt zich opgeven bij: 

Leo Persoon, tel: 015 - 212 42 89 of emaiI: lpersoon@ziggo.nl 

 

U kunt zich voor de voorstelling van Nadia Filtzer opgeven tot uiterlijk 7 

september 2019. Maximaal twee kaarten per persoon. 

 

U kunt zich voor de voorstelling van Theatergroep Plankgas  opgeven tot 

uiterlijk 5 oktober 2019. Maximaal twee kaarten per persoon. 

 

Opgeven bij voorkeur per email, vermeld u dan wel de naam van de 

voorstelling en of u wel of niet gebruik wilt maken van de lunch. 

 

mailto:lpersoon@ziggo.nl
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THEATER OVERDAG in het Theater ‘De Veste’ 
 

Een enkele keer vindt het theater overdag plaats in het Theater ‘De Veste,   

Op donderdag 31 oktober is er in het theater ‘De Veste’ een optreden van 

Francis Broekhuizen en Gregor Bak met het programma ‘Bij twijfel hard 

zingen’.  

Ook voor deze voorstelling hebben we een aantal kaarten gereserveerd, 

maar VOL = VOL. 

 

Francis van Broekhuizen is een van de bekendste operazangeressen van 

Nederland. Ze stamt uit een familie die zich al generaties lang met muziek 

bezig houdt en zang speelt een hele bijzondere rol in haar leven.  

Ze wordt begeleid door de niet minder bekende pianist, componist,  

arrangeur en presentator Gregor Bak.  

 

De voorstelling begint om 14.30 uur.  Vanaf 13.00 uur wordt er een 

lunch geserveerd U kunt hiervan gebruik maken. 

De entreeprijs is € 12,50, indien men gebruik maakt van de lunch, dan 

is de prijs € 17,50.   

 

De aanmeldprocedure is iets anders dan bij het Rietveldtheater, er 

dient vooraf betaald te worden aan de KBO. 

 

U kunt zich opgeven bij: 

Leo Persoon, tel: 015 - 212 42 89 of per emaiI: lpersoon@ziggo.nl 

 

U kunt zich voor deze voorstelling  opgeven na 7 september tot uiterlijk 15 

oktober 2019. Maximaal twee kaarten per persoon 

 

Opgeven bij voorkeur per email, vermeld u dan wel de naam van de 

voorstelling en of u wel of niet gebruik wilt maken van de lunch. 

 

Voor deze voorstelling dient u het bedrag van de kaarten en eventuele 

lunch over te maken naar de KBO. 

IBAN nummer:  NL82 INGB 0001997617, o.v.v. Gregor Bak. 

Pas nadat het geld is gestort is uw aanmelding definitief en zijn de 

kaarten beschikbaar bij de kassa van het Theater De Veste. 

 
Leo Persoon 

mailto:lpersoon@ziggo.nl
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TONEELVOORSTELLING BROOS OP 5 NOVEMBER 2019 
 

Een vooraankondiging 

Op dinsdag 5 november 2019 speelt theatergroep DRANG een toneelstuk 

getiteld BROOS in theater De Veste in Delft. Een voorstelling over veilig, 

gelukkig en vitaal ouder worden. Een voorstelling met een lach en een 

traan, gespeeld door leeftijdsgenoten. Zware kost? Jazeker, maar het is 

komisch tegelijk en heel herkenbaar. 

Vijf procent van de senioren krijgt te maken met vervelende zaken die de 

veiligheid bedreigen. Het kan bijvoorbeeld gaan over slaan, treiteren of 

pesten, bestelen of te weinig eten krijgen. Senioren praten hier niet 

gemakkelijk over, uit angst of schaamte. In de toneelvoorstelling worden 

voor een ieder herkenbare situaties nagespeeld. 

Na afloop van de voorstelling is er in de foyer van theater De Veste voor 

een ieder die daar behoefte aan heeft gelegenheid tot napraten over wat u 

hebt gezien en wat voor u van belang is.  

De voorstelling begint om 14.30 uur. De zaal is open vanaf 14.00 uur. 

Kaarten à € 2,50 te reserveren via www.theaterdeveste.nl of voor 15 

oktober a.s. te bestellen door het overmaken van € 2,50 op 

rekeningnummer NL22 INGB 0006 8797 37 t.n.v. STG Samenwerkende 

Bonden van Ouderen, of aan de kassa van theater De veste 

Voor meer informatie : www.ssbodelft.nl 

 

Bestuur SSBO Delft 

 

 

WERELD ALZHEIMER WEEK 16 T/M 21 SEPTEMBER 2019 
 

Doel van de Wereld-Alzheimer-Week is om iedereen meer bewust te 

maken van de aanwezigheid van mensen met (beginnende) dementie in 

onze gemeenschap, en van de invloed die dementie heeft op de 

betrokkene en zijn/haar naasten, en van wat er nog wel kan met 

beginnende dementie. 

Dit jaar is het thema wereldwijd “BEWEGEN”. In onze regio is het idee dat 

sportverenigingen, sportscholen e.d. gaan bewegen met en voor mensen 

met (beginnende) dementie. Hierbij kan je denken aan; samen wandelen 

met en zonder rollator, samen fietsen, fietsen op een duofiets, samen jeu 

de boules spelen. 

http://www.theaterdeveste.nl/
http://www.ssbodelft.nl/
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Zaterdag 21 september 2019 is het Wereld Alzheimer Dag. Dan worden 

er verschillende activiteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld in het Reinier de 

Graaf Ziekenhuis komt een stand. Belangstellenden kunnen een parcourtje 

maken in de hal waarbij zij het simulatiepak en de VR (= virtual reality) 

brillen kunnen proberen. Tussen 11.00 en 13.30 uur neemt het Odensehuis 

de Linde Delft deel aan “Biko Boeit” . De samenwerkende partners 

(Bewonersgroep Bikolaan, Woningcorporatie Vidomes, Perspectief, Delft 

voor Elkaar en de gemeente Delft gaan dan met buurtbewoners in gesprek 

rond wonen en welzijn in de buurt. De Alzheimerafdeling DWO gaat dan in 

gesprek met mantelzorgers en mensen met dementie en vertellen over het 

Odensehuisconcept en het Odensehuis de Linde Delft. Vanuit de keten 

Team Dementie gaan mensen fietsen op de ritja fiets en daarbij vergeet me 

nietjes uitdelen. Dit zal gebeuren van 11.00 tot 14.00 uur.  

 

Bestuur SSBO Delft 

 

 
WEEK TEGEN EENZAAMHEID 
 

Van 1 t/m 8 oktober vindt de week tegen eenzaamheid plaats. Ook in Delft 

wordt hieraan aandacht besteed. Eenzaamheid is een veel voorkomend 

knelpunt, met name 1 op de 6 ouderen kan met dit knelpunt te maken 

krijgen. Nu is eenzaam zijn of eenzaam voelen niet direct een onderwerp 

waar je mee te koop loopt, maar samen iets doen of contacten met 

anderen is toch leuker en kan gezellig zijn. 

Het ministerie van VWS stelt promotiematerialen beschikbaar aan de 

ouderenbonden om haar leden acties te laten ondernemen om te zien naar 

anderen. Dat is juist een sterk punt van de KBO Delft, die veel activiteiten 

voor haar leden heeft. 

Tijdens de komende contactbijeenkomsten van het nieuwe seizoen, is er 

voor u een kaartje beschikbaar om op ludieke wijze iemand op de koffie uit 

te nodigen of om samen naar een activiteit te gaan. Ook in Delft worden er 

in de week van 1 – 8 oktober verschillende acties georganiseerd, w.o. een 

maaltijd voor ouderen in Delfshove. Datum en tijd worden later bekend 

gemaakt via de komende nieuwsbrief, de lokale kranten en zie eveneens 

de website van de SSBO, www.ssbodelft.nl.  

 

Bestuur SSBO Delft 

http://www.ssbodelft.nl/
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BEZOEK  MUSEUM  SPEELKLOK IN UTRECHT. 

Het museum is gevestigd in een oude Buurtkerk. Door onze 

gids werden we welkom geheten voor het carillon en de klok 

van de kerk. Daarna komen we in een zaal met oude 

speeldozen waarvan sommige van grote waarde, één zelfs 

met een waarde van € 1.000.000,00. Velen zijn kleurig en 

brengen vrolijke klanken voort. Enkele van de speeldozen 

worden voor ons opgewonden. Deze mechanische 

muziekinstrumenten hebben hun eigen repertoire. We zien 

veel speeldozen in allerlei soorten en maten die 

opgewonden moeten worden. Sommigen hebben er zelfs 

een spelletje in, zoals balletje balletje. Na de buikorgels met prachtige 

tableaus komen we bij de straatorgels waaronder ‘De Arabier’.  

   

In de Danszaal staan de grootste dansorgels (orchestrions) opgesteld. 

Sommigen kunnen hele orkesten vervangen. De muziek staat op een boek 

of rol. Het dansorgel ‘De Mortier’ is wel 8 meter lang en stond op 

kermissen. Toen de muziek op een cylinder kon worden opgenomen kwam 

de muziek onze huiskamers in. Het zijn de voorlopers van de grammofoon. 

Ook op de bovenverdieping is genoten van de kleinere speeldozen. We 

zagen kunst en hoorden muziek. 
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Al met al een fijne dag. En goed dat die mooie instrumenten zo goed 

bewaard zijn voor ons allen. Tot slot een lied opgedragen aan  het 

museum: 

Als ik boven op de Dom kom/kijk ik even naar benee/dan zie ik het ouwe 

Grachie/museum Speelklok en wijk C/ja, dan springt m’n hartje open/ik ben 

trots, wat dach-ie wat/d’r is geen mooier plekkie/as Utrech me stad/as 

Utrech me stad. 

                   
Annie de Haas. 

 

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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VAKANTIEREIS NAAR ALTENAHR van 7 t/m 12 juli 2019 
 
Verslag 
 
Wie toevallig de Info van juli-augustus 2008 nog bewaard heeft vindt hierin 

het verslag van onze eerste reis naar Altenahr. Na 11 jaar leek het de 

Reiscommissie een goed idee om deze reis nog eens te herhalen. 

 
Zondag 7 juli vertrokken we om 9.00 uur vanaf Stefanna met de bus van 

Deltax richting Gilze in de buurt van Tilburg.  

In Café en Zalencentrum De Huifkar gebruikten we de koffie met gebak.  

Na de koffie zette de bus koers richting Maastricht. Hier konden we een 

paar uurtjes op eigen gelegenheid de stad bezoeken. Het Vrijthof was 

geheel voorzien van de stoelen voor het jaarlijkse concert van André Rieu.  

Om ca. 14:30 uur vertrokken we naar 

Duitsland. Om ca.16:30 arriveerden we in 

het gezellige hotel Ruland. Altenahr ligt in 

de Eiffel en het riviertje de Ahr stroomt 

grillig door het stadje.  

Maandag 8 juli stond een bezoek aan 

Maria Laach op het programma. Dit is de 

bekende Benediktijner Abdij , een der 

mooiste kloosters  van Duitsland. Op het uitgestrekt terrein aan de Laacher 

See was veel te zien, een botanische tuin, een museum  en de Abdijkerk. 

Omdat de abdij dicht bij de plaats Andernach ligt werd besloten nog een 

bezoek aan de mooie  stad aan de Rijn te maken.  

Dinsdag 9 juli brachten we een bezoek aan een van de oudste steden van 

Duitsland nl. Trier, die aan de Moezel is gelegen. Trier bestond al in het 

Romeinse Rijk en werd ook wel het tweede Rome genoemd. De best 

bewaarde stadspoort uit die tijd is de Porta Nigra. De naam Zwarte Poort 

stamt uit het feit dat de poort van zandsteen is gemaakt en in de 

Middeleeuwen zwart geworden is door 

roetafzetting.   

Verdere bezienswaardigheden zijn de 

Dom van Trier en Onze Lieve Vrouwe kerk 

die practisch naast elkaar gebouwd zijn. 

Sommigen maakten een rondrit door de 

stad met het opvallende treintje, anderen 
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brachten een bezoek aan de prachtige paleistuin van de vroegere 

residentie van de Aartsbisschoppen.  

Woensdag 10 juli brachten we een bezoek aan Bonn (Bondsdag). In de 

oorlog werd het centrum van de stad verwoest. Dat is nog goed te zien. Er 

is geen hart in de stad. Omdat de stad aan de Rijn ligt was het ook gezellig 

op het eind van ons bezoek een drankje te drinken op een terras met 

uitzicht op het scheepvaartverkeer.  

Donderdag 11 juli bezochten we in de morgen de Winzergenossenschaft 

Mayschoss-Altenahr. Een enorme ondergrondse wijnkelder waar je voor je 

de entreeprijs van € 4,- een glas wijn naar keuze kreeg en je bovendien het 

glas mocht behouden. We kregen een rondleiding door de kelder met 

enorm veel vaten. Na afloop was er natuurlijk volop de gelegenheid om de 

wijn in verschillende kwaliteit en prijs aan te schaffen. Een bekende wijn is 

de Spätburgunder. 

Na de middag brachten we een bezoek aan 

de grootste Radiotelescoop van Europa, 

welke verscholen ligt in de bossen van 

Effelsberg. (stadsdeel van Bad 

Münstereifel).  

Vrijdag 12 juli  vertrokken we weer naar 

Nederland. Een tussenstop is gepland in Monschau, een voor veel 

Nederlanders bekend stadje in de Noord Eifel. Hier zijn de vele 

vakwerkhuizen te zien en het riviertje de Ruhr kronkelt zich door het dal. In 

het restaurant De Huifkar in Gilze hadden we het slotdiner. We hadden alle 

dagen prachtig weer gehad, maar vandaag waren de weergoden ons 

minder goed gezind. Bij aankomst bij Stefanna was het gelukkig droog. 

We kunnen terugzien op een gezellige vakantie, prachtig weer en een goed 

hotel in Altenahr en…om niet te vergeten een goede chauffeur Peter. 

     
 
Anton van der Zalm 
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BEZOEK VAN MUSEUMCLUB AAN ’S-HERTOGENBOSCH  
 
VERSLAG 
 

Het was vroeg op want we moesten op Delft Centraal de trein hebben van 

08.30 uur. Het was tamelijk rustig in de trein en via een overstap in Tilburg 

arriveerden we zonder problemen in Den Bosch. 

Na een korte wandeling mochten we neerstrijken bij Het Bolwerk dat nu 

een functie vervult van Brasserie Restaurant maar in vroegere tijden een 

rondeel was en onderdeel van de stadsverdediging en dat is nog heel goed 

te zien aan de dikke fundering uit de 14e eeuw. We konden kiezen uit koffie 

of thee maar het gebakje stond natuurlijk al vast; de Bossche Bol. 

Na deze calorie bom werd het tijd de 

benen te strekken en op zoek te gaan 

naar het instappunt van de rondvaart 

over de Dieze. Het inschepen is 

uiteindelijk gelukt maar de steile trap 

naar beneden en het laatste stapje van 

de vaste kade in de kleine boot blijft 

altijd spannend. 

Het werd een indrukwekkende tocht over de Binnendieze - een zijrivier van 

de Dommel - dat eeuwenlang gebruikt werd als aanvoerroute van 

goederen die de stad nodig had. Deze grachten wijken nogal af van wat we 

gewend zijn van steden zoals Amsterdam , Utrecht, Leiden en ook Delft. 

Daar vind je de huizen met de voordeur naar de gracht gekeerd en in Den 

Bosch vond de bevoorrading plaats aan de achterkant van de huizen , dus 

de keukens en opslagplaatsen. Een ander groot verschil is dat in Den 

Bosch ongeveer een derde van de grachten is overbrugd om de toeloop 

van mensen vanuit het platteland naar de stad toch te kunnen huisvesten. 

Dit gold m.n.in de periode dat de Industriele Revolutie zijn intrede deed. 

    



21 

 

Dat waren toch barre tijden voor de arbeiders die het vaak moesten doen 

met een ruimte van 25 m2 zonder water , elektriciteit en sanitair. En dan 

stroomde de Dieze nog langs jouw deur waarin alle afval werd gegooid van 

de lakenblekerijen en wolververs en waaruit water werd gehaald om bier 

van te brouwen. In de 20e eeuw wilde de gemeente de grachten dempen 

en na jarenlang touwtrekken is dit uiteindelijk niet gebeurd … dat is leuk 

voor ons nu , maar niet voor de Bosschenaren die pas in 1969 een echt 

rioolstelsel kregen. De boot bracht ons nabij de voormalige gevangenis een 

klein stukje buiten de oude binnenstad waar we werden getrakteerd op een 

forse plensbui. Gelukkig hadden de meesten ’s morgens de buienradar 

verkend en maatregelen genomen  

    
De uitstekende lunch werd gebruikt in Stadsherberg ’t Pumpke aan de 

Parade , waarna we werden opgehaald door de gids die met een gids-in-

opleiding ons wees op allerlei interessante plekjes in de stad waar we 

eerder onderdoor waren gevaren. 

    
 Enigszins vermoeid maar zeker voldaan begonnen we aan de terugreis en 

allen kwamen zeker voldaan in Delft aan. 

 

Hans van Santen 
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Wandeltocht Abcoude naar Weesp, 22 juli 2019 (16 km). 
 

VERSLAG 
 

Leo en Yvonne hadden een mooie wandeling voor ons uitgezocht. Om 9.00 

uur verzamelden wij (7 mensen van KBO-Delft) ons op het station in Delft. 

Eerst gingen we met de trein – via Duivendrecht naar Abcoude.  

Vanaf het station Abcoude gingen we met goede moed op weg om ergens 

koffie te drinken. Helaas, op maandagmorgen was er in Abcoude geen 

enkel restaurant of café open. Jammer. Intussen deed de zon ook 

behoorlijk zijn best en werd het al aardig warm. Dan maar water drinken 

onderweg. Buiten het dorp Abcoude kwamen we langs een hele mooie 

molen. 

 

 

 

Vlakbij fort Nigtevecht moesten we over een houten hek klimmen om 

tussen de koeien in de wei te wandelen. Bij het fort Nigtevecht werden we 

verrast door een (op die dag als proef opengestelde!!) koffiegelegenheid in 

een kleine ruimte van het fort. Lekkere koffie met ook nog eens 

huisgebakken taarten! Dat was smullen!! Heerlijk bijkomen en ook nog 

eens naar een echt toilet….. 

Nadat we om het fort heengelopen waren, liepen we over een futuristische 

brug voor fietsers en wandelaars, over het Amsterdam-Rijnkanaal. Op die 

brug hadden we een geweldig uitzicht naar alle kanten! 

Het werd tijd voor de lunch. We gingen zitten op het gras naast de weg, 

met uitzicht op het water en bootjes. Een heerlijk rustig en gezellig 

lunchplekje. Na de lunch gingen we de Vecht over via een opklapbrug. 
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Daarna passeerden we een groot, goed onderhouden landhuis met 

prachtige tuinen.   

  
 

Via een lang en smal pad tussen de maisvelden en rietkragen zonder 

schaduw (dus bloedheet!!) kwamen we in Weesp. Na een nieuwbouwwijk 

liepen we door het mooie oude centrum van Weesp naar het station. In de 

trein konden we heerlijk uitrusten van deze mooie wandeling. 

  
 

Peter en Jorie van Leeuwen. 
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UIT HET ARCHIEF (71) 

Allemaal terug van vakantie en bent u de warmte van eind juni al vergeten? 

Na de langste dag zijn we al weer twee maanden op stap naar de kortste, 

wat gaat de tijd toch snel. Hopelijk hebt u geen last gehad van 

eenzaamheid wat volgens de berichten in het KBO/PCOB Magazine toch 

voor veel mensen een probleem is. 

In 1980 maakten het bestuur van de afdeling zich nog korte tijd druk om de 

naam van ons maandelijks mededelingenblad. Oorspronkelijke heette dat 

Maandbrief en soms ook Informatiebulletin of Maandbulletin. Ook 

Nieuwskroniek en Uw Informatie zijn overwogen maar wanneer dan 

uiteindelijk definitief is overgegaan op Info vermeldt de geschiedenis van 

1980 nog niet. En naast Levensvenster de voorganger van het huidige 

bulletin is er ook nog ooit Het Venster verschenen. Lekker verwarrend lijkt 

mij. 

Op 1 juli 1980 hadden wij precies 1300 leden; om van te watertanden, 

alhoewel, waar zouden we ze moeten laten bij een jaarvergadering? In 

datzelfde jaar kwamen de ‘Plankeniers’ uit Wateringen met de klucht Daar 

gaat de bruid kennelijk een nieuwe variant op de Bruiloftsmars uit 

Lohengrin. Wij zien de bruid trouwens liever komen dan gaan. Die 

Plankeniers brachten overigens ƒ400 in rekening maar de huur van de 

Stads Doelen bedroeg maar liefst ƒ 900.  

Rond de financiële jaarstukken van 1980 was er nog een klein 

meningsverschil binnen het bestuur. De penningmeester had geen balans 

gepubliceerd, kennelijk om het bestaan van een reserve van ƒ 20.000 te 

verdoezelen. De secretaris was het daar niet mee eens. Binnen drie 

maanden was het meningsverschil bijgelegd in een 

verzoeningsvergadering. De secretaris was ‘om’. 

Het jaar 1981 was ook het jaar waarin de KBO de beschikking kreeg over 

het KAB-gebouw aan de Nieuwe Plantage maar toen bleek dat we eigenlijk 

geen goed gebruik van dat gebouw wisten te maken. Het bestuur vroeg in 

een enquête onder de leden om suggesties voor activiteiten in het KBO-

gebouw zoals het nu heette. Die enquête leverde weinig op maar er 

werden toch maar voorlopige plannen gemaakt voor bridge, bingo, dia 
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vertoningen over Delft, voorlichtingsbijeenkomsten over erfrecht en 

testamenten, enz. 

In 1981 werd ook de 100e geboortedag van pastoor Vrijmoed van de 

Burgwal herdacht. Ouderen onder ons kunnen hem zich nog wel 

herinneren. Hij had als bijnaam ‘de rode pater’ wat er kennelijk op duidt dat 

hij zich bijzonder inspande voor de arbeidende klasse. In 1922 stond hij op 

de kandidatenlijst van de Tweede Kamer maar het Nederlands Episcopaat 

had op dat moment liever niet dat priesters in de politiek gingen. 

Een paar weken geleden viel mijn aandacht op een klein krantenberichtje. 
Daarin werd vermeld dat er in Nederland op 1 januari van dit jaar 2.189 

mensen woonden van 100 jaar of ouder waarvan 85% vrouwen. Sinds 

twintig jaar is die groep ongeveer verdubbeld. Zouden wij er over ???? jaar 

ook nog bij horen? 

Laat ik eindigen met een nostalgisch gedichtje dat ik vond in een boekje 

over de geschiedenis van Gouda. Een zekere Ad van Gent dicht daar in 

zes coupletten zijn lof over die stad die hij na 55 jaar weer terugzag. De 

tekst zou ook op Delft betrekking kunnen hebben. Het eerste couplet luidt 

als volgt: 

   Ik was weer in de stad, waar lang geleden  

   Ik kind was en ik zocht er d’oude sfeer 

   Van rust en stil geluk, - ’t verleden in het heden 

Maar zo het vroeger was, zo was het nu niet meer. 

 

Koos de Ridder 
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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 

Email:   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 na 19.00 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. 

 

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…………………………………………………………………… 

mailto:reizenkbodelft@hotmail.com
mailto:j.d.dupon@hetnet.nl
mailto:w.vandenbroek11@telfort.nl
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