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BESTUUR 

Voorzitter:  dhr. P.C.M. Duijndam 

Secretaris:  dhr. L.A.M. Persoon   

Penningmeester: dhr. C.J. van Wijk 

2e secretaris:  mevr. W.H.H. Dagli-v.d. Broek 

Bestuurslid:  mevr. J. van der Graaf 

Bestuurslid:  dhr. A.G.J. van Geest 

 
NUMMER 3, MAART 2019. 

Voor nummer 4, APRIL 2019, copy inleveren vóór 15 maart 2019 

 
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 3 voor de maand maart 2019 met weer veel nieuwe 

informatie. 

 

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

volgende artikelen: 

- Contributie 2019, zie pag. 11. 

- Start nieuwe Ipadcursus voor beginners, zie pag. 11. 

- KBO Bedevaart naar Meersel-Dreef, Hoogstraten, zie pag. 12 en 13. 

- Informatie over twee meerdaagse KBO reizen, zie pag. 13. 

- Nieuwe KBO reis naar Zeeland, zie pag. 14 en 15. 

- Verslag bezoek  aan het Noordbrabants museum, zie pag. 16 en 17. 

- Een nieuwe OV opstapdag op 19 maart, zie pag. 18. 

- Theater overdag, zie pag. 19 en 20. 

Namens de redactie, 
 
Leo Persoon 

 

 

 

 

Advertentie 

NOTARISKANTOOR BOELENS 
Voor een goed en betrouwbaar advies. 

Oude Delft 62, 2611 CD Delft 

 

 

telefoon 015 - 213 70 50  -  fax 015 - 213 70 55 

notaris@boelens.net  -  www.notarisboelens.nl 

Tip! Het geven van een algehele volmacht kan zinvol zijn! 
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AGENDA  
   

  4 mrt. Modeshow bij de firma Klooster in Boskoop. 

 Vertrek: 9.15 uur, vanaf de pastorie Nassaulaan 2. 

 
  5 mrt. Creaochtend. 

 aquarelleren en kaarten maken, haken en/of breien. 

  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.  Aanvang: 9.30 uur.   

 
  8 mrt. Dagreis naar de Veluwe. 

 Vertrek: 09.00 uur vanaf Stefanna 

 

11 mrt.  Vervolgcursus Ipad voor beginners. 

    Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 Aanvang: 14.00 uur.   

 
18 mrt. Start nieuwe Ipad cursus voor beginners. 

 Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 Aanvang: 9.30 uur.  

 
19 mrt. OV opstapdag, gratis kennismaken met trein en bus. 

  Startlocatie: Wijkcentrum De Vleugel, Aart v.d. Leeuwlaan 4. 

 Aanvang: 13.00 uur. 

 
21 mrt. Bingomiddag 

 Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 Aanvang: 14.00 uur.  

  
25 mrt. Vervolgcursus Ipad voor beginners. 

    Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 Aanvang: 14.00 uur 

 
26 mrt. Vervolg tabletcursus voor ervaren gebruikers. 

 Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 Aanvang: 9.30 uur.   

 

26 mrt. Bowlen. 

  Locatie: Bowlingcentrum ’t Karrewiel’ 

 Aanvang: 14.00 uur, aanwezig 13.45 
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VERJAARDAGEN MAART 2019 

 

90 jaar 

Dhr. C.J. van der Stap   Eisenhowerlaan 12 10 mrt. 

 

85 jaar 

Mevr. A.M. van Tol-Zuiderwijk  Chopinlaan 171    6 mrt. 

Mevr. C.T.C. v/d Akker-Roodenrijs Artemisstraat 62 31 mrt. 

Dhr. B.M. van Gerven   Papsouwselaan 219 31 mrt. 

Dhr. J.L. Schoutens   De Kempenaerstr.10 31 mrt. 

 

75 jaar 

Dhr. J.P. Mergler   Koornmarkt 2A  11 mrt. 

Mevr. E.L.J. Meijer   Mozartlaan 44  24 mrt 

 

70 jaar 

Dhr. A.P.E. Maljaars   Jan Thomeelaan 10 21 mrt. 

 

Allen van harte gefeliciteerd 

 

NIEUWE LEDEN 

 

Mevr. H. Teuthof – van der Kruk Spoorsingel 49 

Mevr. A.W. Dersjant   Caro van Eycklaan 7  

               Pijnacker 

Mevr. R. Westmaas   Laan Der Zeven Linden 221 

                      Delfgauw 

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) 

 

Mevr. A.C.M. Vijverberg- v.d. Helm Chopinlaan 187 

Mevr. J.T.E. Moester - van Stein Mendelssohnstraat 7  

Dhr. H.D. Bakker   Roland Holstlaan 1 

Dhr. A.J.M. Ruijgrok   Oostsingel 180 

 

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 
 
 Busvervoer zolang de Sebastiaansbrug is gesloten. 
 Om bij de pastorie te komen kunt u bus 66 richting 

 Delfgauw nemen op het station. Deze rijdt dan door de 

 binnenstad naar de halte tegenover de pastorie. 

 Terug, met bus 66 naar het station, daar stapt u 

 eventueel over op de bus die u weer thuis brengt. 

Bingo. 

De  volgende bingo is op 21 maart a.s. De bingo, start 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  

We gaan op 4 maart 2019 weer naar de Modeshow bij de Firma Klooster in 

Boskoop.  De prijs is nu € 18,50. 

Willen diegenen die nog niet betaald hebben dit zo spoedig mogelijk doen. 

Ik heb een 40 persoonsbus gereserveerd. U kunt zich inschrijven via mijn 

telefoonnummer en/of mail.  

Tel. 015-262 11 16,   email:  jettyvandergraaf@hotmail.com. 

U kunt de  € 18,50 storten op de rekening:  

NL42 RABO 0383456207 t.n.v. J v/d Graaf.  

Erbij vermelden dat het voor de modeshow is. 

Graag om 09.15 uur aanwezig zijn op de Nassaulaan 2. 

 

Bloemschikken  

Omdat Nanna voor een half jaar een baan heeft gaat het bloemschikken 

even niet door.Wel heeft ze voor de paasworkshops vrij gekregen zodat we 

op vrijdag 12 april in de ochtend een paasstukje gaan maken. 

In principe in de pastorie maar als er teveel deelnemers zijn dan in de 

Wipmolen. Graag zou ik zo spoedig mogelijk willen weten hoeveel 

deelnemers er zijn ivm. het reserveren van de Wipmolen. 

Hoe laat we beginnen en wat u mee moet nemen leest u in de volgende 

INFO. 

Aanmelden via mail jettyvandergraaf@hotmail.com   

en telefoon 015-262 11 16 (tussen 17.00-18.00 uur op werkdagen).  

mailto:jettyvandergraaf@hotmail.com
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Winterschool   

De winterschool zit er weer op, maar we hebben nog een activiteit op 

vrijdag 1 maart a.s. We gaan dan met een “reservegroep” naar de 2e 

Kamer. Diegenen die dat betreft hebben ondertussen bericht gekregen, 

vergeet uw legitimatiebewijs niet. 

 

Bezorging Info en KBO/Pcob blad 

In het Voorhof ( blok tussen de Voorhofdreef en de Vulcanusweg ) zoeken 

we een bezorger om 10 x per jaar de bladen te bezorgen. 

Het gaat om 14 adressen. 

Voor informatie kunt u bellen naar Jetty van der Graaf 015-262 11 16 

of Leo Persoon 015-212 42 89.  

 

Jetty van der Graaf 

 

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  
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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 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. Nieuwe 

deelnemers zijn welkom.   

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 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 

 

 

 
 
 
BOWLEN 
 

Naast de reguliere bowlingmiddag van de KBO, bestaat er ook de 

mogelijkheid om op dinsdagochtend en/of woensdagochtend deel te 

nemen aan het senioren bowlen bij Gasterij ’t Karrewiel.  

Ze zijn op zoek naar nieuwe deelnemers. 

 

Mocht er onder de KBO leden daarvoor interesse zijn, dan kunt u zich 

aanmelden bij ondergetekende. 

 

Leo Persoon. Tel. 015 – 212 42 89 of per email: lpersoon@ziggo.nl 

 

Let wel: dit is geen KBO activiteit 

tel:3809576
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Advertentie

 



11 

 

CONTRIBUTIE 2019. 

Voor alle duidelijkheid wat informatie over de contributie en de betaling 

hiervan. 

Het contributiejaar loopt van januari t/m december en we verwachten dat 

de leden de contributie in het begin van het jaar overmaken, maar uiterlijk 

voor 1 mei van het lopend jaar.  

De contributie voor dit jaar bedraagt ten minste € 25,00 per lid, indien uw 

partner of huisgenote ook lid is van de KBO bedraagt de bijdrage dus 

tenminste 2 x € 25,00 - € 50,00. 

De contributie dient te worden overgeschreven naar: 

IBAN nummer:  

NL82 INGB 0001997617 ten name van KBO- AFDELING DELFT. 

Indien u twijfelt of u al betaald heeft kunt u altijd hiervoor telefonisch            

(tussen 17.00 en 18.00 uur) of per e-mail contact met mij opnemen.  

Mocht u, wat wij niet hopen natuurlijk, het lidmaatschap willen beëindigen 

dient u dit te doen voor 1 december van het lopend jaar. 

Wil Dagli – ledenadministratie. 

Tel. 015 – 256 25 69 / e-mail: w.vandenbroek11@telfort.nl 

 

 

IPADCURSUS 
 

Op maandag 18 maart start er weer een Ipadcursus  voor beginners.  

Aanvang 9.30 uur. In de pastorie aan de Nassaulaan nr. 2. 

De cursus omvat in principe 5 lessen. De kosten bedragen   € 20,- 

exclusief eventueel een cursusboek. 

 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij. U kunt zich opgeven bij: 

Leo Persoon, tel. 015 – 212 42 89  of per email: lpersoon@ziggo.nl 
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KBO BEDEVAART  

NAAR MEERSEL-DREEF, HOOGSTRATEN  

  

Ieder jaar organiseert de KBO-Zuid-Holland een bedevaart voor haar 

leden.  

Dit jaar gaan we met de bus naar de mooie kloosterkerk in Meersel-Dreef, 

Hoogstraten bij de Nederlands-Belgische grens. Hier werd in 1687 een 

kapucijnenklooster gebouwd. Het klooster doet nu dienst als kapel waarin 

erediensten plaatsvinden en de bijbehorende kerk is parochiekerk 

geworden. 

 

De bedevaart zal dit jaar plaatsvinden op maandag 13 mei 2019 

 

U kunt zich tot uiterlijk 25 april 2019 opgeven bij ondergetekende.  

De prijs voor deelname bedraagt € 49,50 per persoon 

Daarin is inbegrepen busvervoer, koffie met iets lekkers en lunch. 

 

Het bestuur van de KBO geeft elke deelnemer € 10,00 korting op 

bovenstaand bedrag. U betaalt dus slecht € 39,50   

U kunt het bedrag van € 39,50 overmaken op: 

IBANnr. NL82 INGB 0001997617 t.n.v. KBO-afdeling Delft, o.v.v. 

‘Bedevaart Meersel-Dreef, Hoogstraten’  

Nadat uw betaling is ontvangen, is uw inschrijving definitief. 

- Alleen bij tijdige annulering (tot 25 april 2019) wordt het betaalde 

 bedrag minus € 20,00 zijnde gedeeltelijke buskosten, 

 reisverzekering en overige overheadkosten, teruggestort. 

-        Opstapplaatsen zullen zo spoedig mogelijk aan de deelnemers 

worden doorgegeven. 

  

Dag indeling: 

10.30 uur:    aankomst bij Taverne De Zevenster in Meersel-Dreef voor 

 koffie, 

12.00 uur:    eucharistieviering in de H. Drievuldigheidskerk Meersel-Dreef, 

 Hoogstraten (kerk van de paters Kapucijnen, gesitueerd naast 

 het restaurant), 
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13.15 uur lunch in Taverne De Zevenster, 

15.30 uur plechtig Marialof, 

15.45 uur     thee in Taverne de Zevenster, 

16.45 uur     vertrek bus richting huis. 

Ook niet leden zijn van harte uitgenodigd, zo kunnen ze kennis maken met 

onze organisatie. 

Leo Persoon  tel.nr.: 015-2124289,  email: lpersoon@ziggo.nl 

 

 

   Informatie voor deelnemers  

   R75 Altenahr  7 t/m 12 juli 2019 

   R76 Bilstein  25 t/m 29 juli 2019 

 
 

Op 23 januari waren velen aanwezig op de reünie van Reizen KBO Delft. 

Velen hebben zich daar aangemeld voor 1 of 2 van de boven genoemde 

reizen.  

Inmiddels hebben we contact gehad met de hotels en kunnen u mededelen 

dat de reizen doorgaan. Noteer dit alvast in uw agenda. U krijgt nu van 

ons een bevestiging van aanmelding met de betalingsregeling. Om kosten 

te besparen zullen we deze sturen naar het bij ons bekende email adres 

van u. Mocht u email hebben en dit is niet bij ons bekend?? Stuur dan even 

uw adres naar ons. Gezien er veel aanmeldingen zijn kan het even duren 

voordat ik iedereen heb gehad. Maar het komt goed.  

Er zijn nog plaatsen vrij voor aanmelding van de genoemde reizen.  

Voor meer informatie over de genoemde reizen:  

zie INFO nr. 2 van februari 2019.  

 

Ook kunt u onze reizen vinden op internet.  Ga naar www.kbo-delft.nl  ga 

dan naar KBO Reizen. 

We hopen dat we u zo tijdig en duidelijk hebben geinformeerd. 

Zijn er nog vragen over de reizen dan kunt contact opnemen met Leo en 

Lea per telefoon 013 – 211 81 46, b.g.g. 06 – 18 42 2 292.   

Email: reizenkbodelft@hotmail.com 

Verwerking van uw betalingen worden gedaan door  Anton.  

 

Reiscommissie KBO Delft:  Leo en Lea Vroonland en Anton van der Zalm. 

mailto:lpersoon@ziggo.nl
http://www.kbo-delft.nl/
mailto:reizenkbodelft@hotmail.com
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    Bus Bloesemtocht  Zeeland 

      Vrijdag 10 mei 2019 
      Genieten van de Natuur en Bloeiende Planten. 

 

 

We vertrekken om 09.00 uur met de bus vanaf Stefanna,  Aart van der 

Leeuwlaan 904 Delft. De bus is om 8.45 uur aanwezig.  

 

We rijden gelijk naar strandbrasserie ‘De 

Landing’ te Baarland op Zuid Beveland. 

www.strandbrasseriedelanding.nl  

Waar de koffie met gebak gereed staat en u 

kunt genieten van een zeldzaam zeer mooi 

uitzicht op de Westerschelde.  

 

 

De Zak van Zuid-Beveland is 

bekend om zijn boom- 

bloemdijken en 

natuurgebieden. Veel dijken 

zijn aan beide zijden beplant 

met hoge populieren. Op de 

dijken en in de natuurgebieden 

groeien veel zeldzame 

bloemen en plantensoorten.  

 

 

Rond het middaguur is er een vrije pauze in Goes voor het strekken van de 

benen en even in de stad rond te kijken. Daarna vervolgen we de route 

door Zuid-Beveland.   

 

Rond 16.30 uur stoppen  bij Restaurant ‘de Meerkoet’, gelegen aan het 

‘Veerse Meer’ . Daar is voor u een 3 gangen menu gereserveerd.   

www.demeerkoet.nl     

 

Volgens de planning zijn we terug in Delft rond de klok van 20.00 uur. 

Onze reizen kunt u ook vinden op internet   

www.kbo-delft.nl  onder: KBO Reizen 

R78 

http://www.strandbrasseriedelanding.nl/
http://www.demeerkoet.nl/
http://www.kbo-delft.nl/
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De kosten bedragen voor:  

KBO leden:  € 55,00 p.p. Introduceés:  € 65,00 p.p.   

 

Inclusief:  Vervoer per Touringcar, koffie met gebak, rondrit  

  en een 3 gangen diner.  

Exclusief:  reis- of annuleringsverzekering.  

 

We hebben een bus met max 62 plaatsen.   Vol is Vol 

 

Aanmelden kan tussen 11 maart en 12 april.     

Dagelijks na 09.00 uur bij Leo en Lea Vroonland.  

Telefoonnummer: 013 - 21 18 146. Of b.g.g. 06 - 18 42 22 92 

 

Voor deelname aan deze reis de reissom over maken voor 20 april.  

op: IBANnr: NL75 INGB 000 4925203   

t.n.v. Reiscommissie RK Bond van Ouderen, Delft. (met vermelding R78) 

 

Niet vergeten!!  Uw gegevens van uw Reis of Annuleringsverzekering. 

1.  Uw legitimatiebewijs. Voldoende medicijnen of het recept. 

2.  Bewijs ziektekostenverzekering met telefoonnummer 

 hulp/alarmdienst 

3.  Telefoonnummer van uw familielid die wij kunnen benaderen, 

 indien nodig.  

 

Reiscommissie:  Leo en Lea Vroonland en Anton van der Zalm 
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MUSEUMBEZOEK JEROEN BOSCH 26 JANUARI 2019 
 

Deze relatief verre tocht vroeg om een tamelijk vroeg vertrektijdstip. Om 

08:45 werden we geacht te verzamelen in het nieuwe NS-station in Delft en 

iedereen was dan ook aanwezig. 

Zitplaatsen vormden op dit tijdstip op zaterdag nauwelijks een probleem en 

zorgeloos arriveerden we in het mooie ‘s Hertogenbosch. 

 

Met 19 personen een kopje 

koffie drinken in een uitspanning 

was een andere uitdaging maar 

ook dit werd zonder grote 

problemen opgelost. 

Jheronimus van Aken werd in 

1453 geboren in Den Bosch en 

zijn voornaam is vernederlandst 

tot Jeroen en zijn achternaam 

verwijst naar de stad waarin hij geboren werd. De schilderijen van Jeroen 

kenmerken zich door een samenraapsel van een veelheid aan kleine 

taferelen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben maar die 

allemaal verwijzen naar de keuzes die mensen tijdens  hun leven kunnen 

maken tussen goed en slecht , tussen trouw en ontrouw , tussen 

barmhartigheid en onverschilligheid. Dezelfde schilderijen laten ook zien 

dat die keuzes leiden tot de beloning in de hemel of de verdoemenis in de 

hel ……. De verantwoordelijkheid werd gelegd bij het individu zelf. 

 

Omdat de kopieermachine in 

de 15e eeuw nog niet was 

uitgevonden, werden er van 

zijn schilderijen replica’s 

gemaakt.  

Soms door de meester zelf en 

heel vaak door leerlingen die 

vaak minder interessante 

delen  van schilderijen 

schilderden omdat de meester 

wel wat beters had te doen. 
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Na het museum bezochten we de St Jansbasiliek en werden verrast door 

een noviteit. Op de daken van de kerk was er na de renovatie van een paar 

jaar geleden een  beeld toegevoegd met een engel die in zijn hand een 

mobieltje  vasthield. De architect van deze kathedraal uit de 15e eeuw zal 

zich waarschijnlijk nog eens willen omdraaien… 

 

Na een bezoek aan de kerk zelf bezochten we een bijgebouw met uitleg 

over de diverse verbouwingen gedurende de diverse eeuwen en een uitleg 

over het onderhoud van de kathedraal. Het reguliere onderhoud vergt ca. 8 

ton per jaar. 

 

Na deze bezoeken resteerde de min of meer verplichte consumptie van de 

Bossche Bol, welke een combinatie is van een weinig deeg en heel veel 

slagroom. Menig museumbezoeker sprak de verwachting uit dat het diner 

thuis vanavond uiterst bescheiden zou zijn.  

 

Namens de museumclub,  Hans van Santen 
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Wegens succes verlengd:  

65+ Gratis kennismaking met trein en bus! 
 

Wilt u wel eens met de bus of trein ergens naartoe? Maar doet u dat 

niet, omdat u reizen met het openbaar vervoer (OV) lastig vindt of niet 

weet hoe het werkt? Dan helpen we u graag. Na vier succesvolle 

OpStapDagen afgelopen najaar, organiseren de KBO, 

PCOB en gemeente Delft een extra OV OpStapDag op dinsdag 19 

maart.  

Op deze dag kunt u op een ontspannen manier gratis (opnieuw) 

kennismaken met het openbaar vervoer.   

 

Wat kunt u verwachten tijdens de OpStapDag?  

U kunt met de bus of op eigen gelegenheid naar het startpunt reizen: 

Wijkcentrum de Vleugel. Onder het genot van een kopje koffie krijgt u hier 

informatie over de mogelijkheden van het openbaar vervoer in de regio.   

Daarna vertrekt u gezamenlijk met de bus naar het nieuwe NS-station. U 

krijgt uitleg over de overstap van bus op trein en een rondleiding door een 

professionele gids. Ook zorgen we voor een kopje koffie met wat lekkers. 

Na het bezoek aan het NS-station reist u samen met OV-

ambassadeurs terug naar de startlocatie.  

 

Persoonlijk advies 

Onze OV-ambassadeurs beantwoorden tijdens het evenement al 

uw vragen over het OV. Na terugkomst op de startlocatie krijgt u een 

persoonlijk reisadvies en kunt u gratis een OV-chipkaart aanvragen. We 

beoordelen graag samen uw mogelijkheden om meer met OV te reizen.  

 

Meldt u aan!  

Het programma duurt van 13.00 uur tot ongeveer 17.00 uur. Deelname 

aan de OpstapDag is gratis en geschiedt op volgorde van 

aanmelding. Wacht dus niet te lang met aanmelden! Vol = vol!  

 

Bel: (076) 513 66 99 

(bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur)  

Op piekmomenten kan het zijn dat u het nogmaals moet proberen, wij 

vragen hiervoor uw begrip.  
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THEATER OVERDAG 
 

Maandelijks zijn er middagvoorstellingen in het ‘Rietveld’ theater en soms 

in het theater ‘De Veste’ 

We willen kijken of daar belangstelling voor is om met een aantal leden 

naar deze voorstellingen te gaan.  

Op 14 maart komen Yvonne Keuls en Pax Gritter,   

met het programma ‘Familiegedoe’ 

Op 11 april komt Lenny Kuhr, met het programma  

Het lied gaat door’ 

Op 9 mei komen Marjan Berk en Jelke Smit,  

met het programma ‘Geniet ervan!’ 

 

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 wil maken van de lunch, 

dan is de prijs € 17,50   

De lunch wordt geserveerd door THUIS by Ladera. 

 

Yvonne Keuls en Pax Gritter met ‘Familiegedoe’ 
De al meer dan een halve eeuw veel gelezen en geprezen schrijfster 

Yvonne Keuls weet met haar persoonlijk getinte en ontwapende werk een 

groot publiek aan zich te binden. Veel van haar boeken werden bekroond 

en zijn uitgegroeid tot klassiekers van de Nederlandse literatuur. Met haar 

stem weet Yvonne Keuls haar schrijverschap een extra dimensie te geven. 

Een rasvertelster die u mee neemt op reis door haar leven en haar werk. 

En passant stelt ze haar familie, vrienden en huisdieren aan u voor. 

Haar lichtvoetige en humoristische observaties worden muzikaal omlijst 

door Pax Gritter (zang en gitaar) die voor dit programma gekozen heeft 

voor Franse, Italiaanse, Engelse en Sefardische volksliedjes. Het duo 

Keuls en Gritter staat garant voor een heerlijke en vrolijke voorstelling. 

 

 

Lenny Kuhr  met ‘Het lied gaat door’ 
Op 29 maart 2019 is het precies 50 jaar geleden dat Lenny Kuhr in Madrid 

het Eurovisie Songfestival won. De start van een carrière die nog steeds 

voortduurt. 
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In haar jubileumjaar brengt zij een programma met een mix van nieuwe 

liedjes en haar selectie van haar favoriete nummers uit haar lange carrière 

gebundeld tot een indringend verhaal. Een niet aflatende stroom van 

inspiratie, een nooit opdrogende bron vol nieuwe liedjes, haar stem die na 

al die jaren nog niet aan glans heeft ingeboet en het verhaal dat ze te 

vertellen heeft zijn de drijfveren om door te gaan. 

 

Zelf verwoordt Lenny het zo: '"Mischa Kool op basgitaar en Reinier Voet op 

gitaar zijn de vleugels waarop mijn stem, vaak zeer subtiel en ook 

uitbundig, kan dansen als een vlinder net uit de cocon. Lenny en haar 

mannen zijn een graag geziene gast bij Theater Overdag. 

 

 

Marjan Berk en Jelke Smit met ‘Geniet ervan!’ 
Op veler verzoek is Marjan Berk ook dit seizoen weer te zien bij Theater 

Overdag met haar nieuwe voorstelling GENIET ERVAN! 

Geniet ervan? Wie heeft deze nieuwe strijdkreet bedacht? Is het een actie 

van de overheid om ons nationaal humeur op te krikken? Een poging om 

ons genotsorgaan wakker te schudden? Heeft een onderzoeksorgaan 

ontdekt dat wij niet meer in staat zijn te genieten zonder aangemoedigd te 

worden? 

 

GENIET ERVAN! is een vrolijk, muzikaal theaterprogramma over hoop, 

geloof en liefde. Twee generaties bezingen, spelen en lezen hilarische, 

schokkende, ontroerende en onvervalste levenservaringen. Berk wordt de 

koningin van het korte verhaal genoemd en weet als geen ander met 

humor en zelfspot de finesses van het leven te beschrijven. Jelke Smit 

maakt het gevoel hoorbaar met haar warme stem en swingende touché. 

 

Opgeven bij: 

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

met vermelding welke voorstelling en of u gebruik wilt maken van de lunch. 

 

 

 

 

 

mailto:lpersoon@ziggo.nl
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UIT HET ARCHIEF (66) 
 

Intussen is het nu dan 2019 geworden. Een jaar waarin weer van alles te 

ge- en herdenken is. Zo is er allereerst het feit dat precies honderd jaar 

geleden, op 28 juni 1919, de Vrede van Versailles definitief (?) een einde 

maakte aan de Eerste Wereldoorlog. Niemand wist trouwens op dat 

moment dat het de eerste wereldoorlog was geweest. Precies twintig jaar 

later, dus nu tachtig jaar geleden begon men op 3 september 1939 aan de 

Tweede Wereldoorlog. Het kon niet op. En tussendoor, in 1929 beleefden 

wij één van de strengste winters van die tijd. Op 24 februari stak een 

automobilist met zijn vervoermiddel de Zuiderzee over wat nu bij de 

strengste vorst die men zich kan voorstellen niet meer zou kunnen want die 

zee bestaat niet meer. Die winter heb ik zelf meegemaakt al lag ik toen nog 

onwetend van dat alles in de wieg. 

 

En er zal nog wel veel meer te herdenken zijn maar laten wij nu eens kijken 

naar de notulen van de vergadering van ons bestuur met de wijkagenten 

van 18 juni 1970 in het NKV-gebouw aan de Nieuwe Plantage. De 

penningmeester kondigt aan dat de leden voortaan hun contributie ook per 

giro kunnen betalen. Dat was dus het begin van het digitaal bankieren 

maar helaas ook het begin van het einde van het persoonlijke contact 

tussen leden en bestuur via de wijkagenten c.q. contributieophalers. 

 

In die vergadering worden ook twee buitenlandse reizen aangekondigd. De 

eerste gaat naar Löf (spreek uit luf en dat is dan weer liefde in het Engels 

en de naam van een moderne meidengroep). Dat plaatsje ligt aan de 

Moezel en de in de vorige INFO verslagen Herfstcruise moet er dus vlak 

langs gekomen zijn. Waarschijnlijk is het niet opgemerkt want het heeft 

maar een kleine 1400 inwoners. Het zal zeker toeristische aantrekkelijkheid 

hebben zoals alle plaatsjes langs de Moezel. 

 

De tweede reis gaat in 1970 naar het Teutoburgerwoud ook in Duitsland. 

Dat Teutoburgerwoud is weer welbekend uit onze (vaderlandse) 

geschiedenis. In het jaar 9, dus precies (?) 2010 jaar geleden versloegen 

onze voorouders, de Germanen, drie garnizoenen van de Romeinse 

bezetters. De politieke verhoudingen zijn intussen wel enigszins gewijzigd 

maar het jaar 9 kan toch gezien worden als een begin van het 
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onafhankelijkheidsstreven van de Germaanse volkeren waar ook wij 

Nederlanders toe behoorden. 

 

In de vergadering wordt ook nog door een van de leden geopperd om 

vliegtochten te gaan organiseren en ook bootreizen komen aan bod. Deze 

laatsten worden echter voor bejaarden – en dat zijn wij tenslotte – nogal 

bezwaarlijk gevonden alhoewel wij daar dus vijftig jaar later geen enkel 

bezwaar meer in zien. Wij worden kennelijk mobieler. Van die vliegreizen 

heb ik echter tot nog toe in het archief nog niets kunnen terugvinden. 

Misschien iets voor de toekomst? 

 

Overigens was het niet tijdens alle vakanties allemaal rozengeur en 

maneschijn. Over een vakantie naar Hoensbroek worden “gevoelens van 

onbehagen” vertolkt. Een pakket klachten heeft het bestuur al eerder 

bereikt. Waar het allemaal over gaat verklappen de notulen niet. 

Waarschijnlijk viel dat ook in die tijd al onder de “privacy”. In elk geval zal 

de voorzitter de betrokkenen duidelijk gaan maken dat dit niet meer 

geaccepteerd wordt. Overigens wordt in dezelfde vergadering de 

tevredenheid geuit van de deelnemers aan de reizen naar Luxemburg en 

Zwitserland. 

 

Ook de leeftijdslimiet voor het lidmaatschap van de Bond komt nog ter 

sprake. Die schijnt officieel boven de zestig jaar te liggen want de voorzitter 

is van mening dat een zestigjarige die niet meer aan zijn werk of een taak 

gebonden is lid moet kunnen worden. Ik meen dat wij vandaag de dag 

maar al te graag jongbejaarden met open armen als lid inschrijven. Hoe 

meer, hoe liever.  

 

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.   

 
REDACTIE INFO: 

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

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

 
TABLETCOACH 

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

 

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 elft 
  O  Ja, ik wens informatie te ontvangen  

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

Voor   

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
mailto:lpersoon@ziggo.nl
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