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Mevr. Jetty van der Graaf, (tel.: 015 - 262 11 16,  van 17.00 tot 17.30 uur) 
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WEBSITE SSBO:  SSBODELFT.NL 

mailto:lpersoon@ziggo.nl
mailto:w.vandenbroek11@telfort.nl
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VAN DE REDACTIE 
 
Voor u ligt nummer 10 voor de maand oktober 2018, met weer veel nieuwe 

informatie. 

 

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

volgende artikelen: 

- Cursus ‘Vogels herkennen’, zie pag. 13. 

- Dagreis naar De Peel, zie pag. 14 en 15. 

- Informatiebijeenkomsten over het openbaar vervoer, zie pag. 16 en 17. 

- Particuliere vervoersdienst van Delft voor Elkaar, zie pag. 18 

- Inspiratiedag Grenzeloos Leven, zie pag. 19. 

- Mariahulde zaterdag 13 oktober, zie pag. 20 

- Najaar activiteiten in de  Maria van Jessekerk, zie pag. 21. 

- De KBO in actie over financieel kwetsbare ouderen, zie pag. 23. 

Op de website van de KBO is een uitgebreide selectie van de foto’s van de 
Zomerschool 2018 te bekijken, zie pag. ‘Fotoalbums’ 

 

Wij wensen u veel lees- en kijkplezier en houden ons aanbevolen voor uw 

reactie of commentaar. 

 

Namens de redactie,   Leo Persoon 

Advertentie 
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AGENDA  
 

30 sept. Orgelconcert door Henri Franck Beauperin. 

  Locatie: Maria van Jessekerk, Burgwal 20. 

  Aanvang: 15.00 uur. 

 

1 okt. Vervolg Ipad cursus voor beginners. 

 Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 Aanvang: 14.00 uur. 

 

  2 okt. Creaochtend. 

 aquarelleren en kaarten maken, haken en/of breien. 

  Aanvang: 9.30 uur.  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 

5 – 11 okt. Varen op de Moezel.  

 Met het luxe cruiseschip de ‘MS Rhine Princess’. 

 

  8 okt. Bijeenkomst Leeskring. 

 Locatie: Jan Campertlaan 159. 

 Aanvang: 14.00 uur. 

 

  9 okt. Wandelen. Verzamelen om 13.30 uur bij het restaurant 

  ‘De Schaapskooi’  in het Delftse Hout.  

  Vertrek: uiterlijk om 13.45 uur. 

 

10 okt. Bloemschikken. 

 Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.  

 Aanvang: 14.00 uur tot ca.  16.00 uur. 

 

11 okt. Theatermiddag in het Rietveld theater, Rietveld 49. 

 Met Therese Steinmetz en Nico van der Linde. 

 Aanvang: 14.30 uur, uiterlijk 14.15 uur aanwezig. 

 

13 okt.  Mariahulde in de Maria van Jessekerk, Burgwal 20. 

  Aanvang: 15.00 uur. 

 

14 okt. Concert door de Cranbrook Choral Society. 

  Maria van Jessekerk, Burgwal 20. 

  Aanvang: 15.00 uur. 
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15 okt. Vervolg Ipad cursus voor beginners. 

 Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 Aanvang: 14.00 uur.   

 

18 okt. Bingomiddag. 

  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

  Aanvang: 14.00 uur.  

 

23 okt. Bowlen. 

  Locatie:  Bowlingcentrum ’t Karrewiel. 

  Aanvang: 14.00 uur, aanwezig 13.45 uur.  

   

28 okt. Russische Requiemenconcert met o.a. het Oeral kozakkenkoor. 

  Locatie: Maria van Jessekerk, Burgwal 20. 

  Aanvang: 15.00 uur. 

 

29 okt. Vervolg Ipad cursus voor beginners. 

 Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 Aanvang: 14.00 uur.   

 

30 okt.  Modeshow, bij de firma Klooster in Boskoop. 

 Vertrek: 9.30 uur vanaf de Pastorie Nassaulaan 2. 

 

 1 nov. Inspiratiedag grenzeloos leven.   

 Aanvang: 10.00 uur. 

 Locatie: Dominicanenklooster in Huissen. 

  

6 nov. Creaochtend. 

 aquarelleren en kaarten maken, haken en/of breien. 

  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 Aanvang: 9.30 uur.   

 

  9 nov. Dagreis naar De Peel. 

 Vertrek om 09.00 uur vanaf Huize Stefanna. 
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KOMENDE ACTIVITEITEN 

 

22 nov. Theatermiddag in het Rietveld theater, Rietveld 49. 

 Met Tante Lien – Wieteke van Dort. 

 Aanvang: 14.30 uur, uiterlijk 14.15 uur aanwezig. 

 

Deze middag komt in de plaats van de voorstelling op 8 november. 

Leden die nog kaarten hebben voor deze voorstelling, dienen deze om te 

ruilen bij Jetty van der Graaf voor de voorstelling op 22 november. 

 

14-21-28 nov. en 4 dec. Opstapdagen Openbaar vervoer 

 
19 dec.  KBO Kerstviering 

 

 

VERJAARDAGEN OKTOBER 2018 

 

90 jaar 

Mevr. W.M.T. v.Winden-Bentvelzen Voorstraat 75A    7 okt. 

Mevr. J.J.T. Ruizenaar-Kouwenhoven Afrikalaan 42    9 okt. 

 

85 jaar 

Mevr. M.C. Kouters-v.d.Sman  J. Campertlaan 159 12 okt. 

 

80 jaar 

Dhr. J.T.H. van Zuijlen   A. van Solmslaan 45   2 okt. 

Dhr. J.M. Hogeboom   Kristalplein 19  11 okt. 

Mevr. H.M. Westerbos   Herculesweg 64 12 okt. 

 

75 jaar 

Mevr. G.C.M. van de Graaf  Colombiahof 8    4 okt. 

Mevr. W.C. Keijzer-Schotting  John Lennonstraat 16 18 okt. 

 

Allen van harte gefeliciteerd 
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NIEUWE LEDEN 

 

Dhr. P.M.J. van Leeuwen en  

Mevr. J.M.C.C. van Leeuwen-Zeijen   Nieuwelaan 178C 

Dhr. L.M. Koolen    J. Campertlaan 183 

Dhr. J.A.M. Dukker en 

Mevr. M.M.M. Dukker-Middendorp  J. Joostenplein 53 

 

Het bestuur heet de nieuwe leden van harte welkom 

als lid van de KBO 

 

OVERLEDEN LEDEN 

(voor zover bij ons bekend) 

 

Dhr. E. van Dipten    Artemisstraat 264 

Mevr. A.G. Warta-Vet    Steltloperstraat 87 

 

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

de vrede van onze verrezen Heer. 

 

 

 
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! 



8 

 

 BESTE LEDEN 
 
Zomerschool 2018 

Zo de Zomerschool is alweer voorbij en de laatste 2 weken 

zijn ook bijna goed gegaan. Alleen de laatste dag waren er 

wat problemen en kwamen denk ik alle fietsers drijfnat thuis. 

 

De 2e week begon met een bezoek aan het vernieuwde stadsarchief en een 

bezoek aan de Papaver. Dit was voor iedereen een rustig dagje waar veel te 

zien en te beluisteren was. Op dinsdag is een klein groepje bij Colja de Roo 

wezen keramieken waar men erg enthousiast over was. Vorige week kon na 

het bakken en glazuren het eindresultaat worden opgehaald en van diegene 

die ik heb gesproken zag het er mooi uit. 

 

Op woensdag kregen we in Almere bij Yakult alles te horen, zien en proeven 

over het befaamde flesje Yakult. Bij het weggaan kregen we voor 3 weken 

Yakult mee dus de darmen zijn weer in de watten gelegd. Na een heerlijke 

lunch in Harderwijk was er een rondleiding door de binnenstad van Harderwijk 

en een bezoek aan een tentoonstelling van Marius van Dokkum en daarna 

dronken we koffie/thee met zeebeer in het Stadsmuseum. Zeebeer is een 

soort koek met diverse gedroogde vruchten erin en “lijkt” op de koek die 

vroeger met de schepen meeging. 

 

Vrijdag 17 augustus was er ’s morgens een bezoek aan kasteel 

Duivenvoorde, daar viel van alles te bewonderen en een deel van de 

deelnemers zijn de tuin gaan bezichtigen met de boswachter. Na een heerlijk 

lunchbuffet bij v/d Valk  gingen we naar museum Voorlinden. Daar was de 

meer moderne kunst te bewonderen. Heel apart soms en beelden waarbij 

deelnemers iets hadden van zijn het echte mensen of zo goed nagemaakt. 

Tot de kleine haartjes op de armen aan toe. 

De laatste week begon met een fietstocht naar het sportpark ‘De Star’ in 

Leidschendam, daar werd footgolf gespeeld. Het footgolf spelen viel nog niet 

mee. 

 

Woensdagochtend was het bloemschikken en dat was met 30 personen goed 

bezet. In de middag was er bij Budo Gouweleeuw een workshop valpreventie. 

Er konden daar maar 16 personen aan deelnemen en het was een leerzame 

middag. Enkele van de deelnemers hebben zich meteen aangemeld voor de 

cursus. 
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Stadsarchief Delft    Workshop Keramiek 

   
Stadswandeling Harderwijk  Museum Voorlinden 

   
Footgolf    Bloemschikken 

   
Met de stoomtram naar Medemblik               Boottocht naar ‘t Zuiderzeemuseum 
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Vrijdags was alweer de laatste dag van de zomerschool en meteen de langste 

en drukste. We vertrokken met 87 deelnemers om 8 uur richting Hoorn, 

daarna met de Stoomtram onder het genot van koffie/thee en iets lekkers 

richting Medemblik. In Medemblik konden we even de benen strekken en 

daarna gingen we aan boord van een boot die ons naar het 

Zuiderzeemuseum zou brengen. Aan boord kregen we een lunch.  

 

Aangekomen bij het Zuiderzeemuseum was het opletten geblazen dat 

iedereen van boord was. De afspraak was half 5 bij de uitgang van het 

Buitenmuseum maar toen ik bij het restaurant was en vroeg is de uitgang hier 

ver vandaan hoorde ik dat daar de bus niet kon komen en dat we met een 

pont naar het parkeerterrein moesten. Dan moet je dus proberen om te 

zorgen dat iedereen bij het parkeerterrein komt en dat ging met haken en 

ogen. Na het diner zou er een andere bus komen en dat bracht ook 

strubbelingen met zich mee, maar uiteindelijk kwamen we om ongeveer 22.00 

uur weer aan bij de Nassaulaan waar we werden verwelkomd met onweer en 

stortregen. 

 

En nu zijn we al weer druk bezig met de komende Winterschool. Die gaat 

‘draaien’ van 10 december t/m 14 december en van 7 januari t/m 11 januari 

2019. 

Het plan is om op 16 november in te gaan schrijven, maar daar meer over in 

de volgende info. 

 

Bingomiddag 

In tegenstelling tot het bericht dat we gingen verschuiven van de 3e naar de 2e 

donderdag is dit toch teruggedraaid omdat de rest van het jaar het 

bloemschikken juist naar de 2e donderdag verschuift. 

De bingomiddag blijft dus op de derde donderdag van de maand 

De volgende bingomiddag is dus op donderdag 18 oktober, zoals gewoonlijk 

op de Nassaulaan 2 vanaf 14.00- max. 16.00 uur. 

 

Bloemschikken  

Let op: de volgende bloemschikworkshop is op woensdag 10 oktober i.v.m. 

het werk van Nanna.  

Van 14.00 -16.00 uur in de pastorie aan de Nassaulaan 2. Ik weet nog niet 

precies wat we maken maar het thema is ‘herfst’. Als je mee wilt doen hoor je 

bij het aanmelden wat precies de bedoeling is.  

Kosten voor leden € 12,50 voor niet leden € 15,00. 
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Aanmelden via mail jettyvandergraaf@hotmail.com  en telefoon 015-2621116 

(tussen 17.00-18.00 uur op werkdagen) bij Jetty  

Uiterlijke  5 oktober, liefst eerder, telefonisch bij mij tot 2 oktober daarna bij 

Dhr. Van Wijk tel. 2567838 tussen 16.00-17.00 uur 

  

Modeshow 

Op dinsdag 30 oktober gaan we weer naar Boskoop voor de 

najaarsmodeshow  bij de firma Klooster. Diegenen die al eerder mee zijn 

geweest weten hoe gezellig dit is. U krijgt koffie/thee en een eenvoudige 

lunch. 

We gaan maar 1 keer en we mogen maximaal 40 personen meenemen. 

Graag zo snel mogelijk opgeven ivm. het huren van een bus. Tel. 015-

2621116 tussen 17.00-18.00 uur 

Kosten € 17,50 per persoon, storten op rekeningnummer: 

NL42 RABO 0383 4562 07 tnv. J.v/d Graaf en vermelden Modeshow 

Er zijn nog plaatsen beschikbaar. 

 

Jetty van der Graaf 

 

 

 

Bezorging van de Info en het Magazine 

We willen weer een oproep doen om vrijwilligers te krijgen om als bezorg(st)er 

of oproepbezorg(st)er voor alle rayons te krijgen. We hebben 36 rayons in 

Delft en er zijn al leden die 2 rayons lopen. 

We hebben op dit moment 3 leden die in willen vallen om een rayon te lopen 

maar dat zijn er veel te weinig. Ook zoeken we inval-chauffeurs die de stapels 

naar de bezorgers brengen. 

Terwijl ik dit schrijf kom ik voor de komende bezorging 3 bezorgers en een 

chauffeur tekort. Gelukkig heb ik dit nu kunnen opvangen maar het ligt er ook 

aan voor welk rayon ik iemand zoek. Iemand die in het Tanthof woont kan ik 

niet in de Indische buurt laten bezorgen en andersom. 

We werken natuurlijk met een groep leden die alleen maar ouder worden en 

soms komen daar dan de lichamelijke klachten bij waardoor men moet 

afhaken. 

Ik hoop dat diegenen die nog goed te been zijn reageren, mijn dochter zei al 

het is een goede work-out in de buitenlucht. 

 

Reageren bij Jetty, Wil of Leo.  

mailto:jettyvandergraaf@hotmail.com
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OVERIGE  ACTIVITEITEN 
 

Bingo  

Elke 3e donderdag van de maand spelen we bingo. 

We starten om 14.00 uur in de pastorie aan de Nassaulaan 2. Iedereen is welkom. 

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

 

Klaverjassen 

Elke dinsdagmiddag is er van 14.00 uur tot ca. 17.00 uur 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. In principe op de 2e 

dinsdagmiddag van de maand. We starten om 13.30 uur en vertrekken vanaf het 

restaurant ‘De Schaapskooi’,  in het Delftse Hout.  

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

 

Bowlen 

We bowlen in het bowlingcentrum ’t Karrewiel, Paardenmarkt 74. In principe op de 4e 

dinsdagmiddag van de maand, meestal van 14.00 uur tot 15.00 uur. Ook hier is  

Iedereen 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, in 

principe bij een van de deelnemers thuis. Hier geldt dat de volgende afspraak telkens 

wordt gemaakt met de aanwezige deelnemers.  

Inlichtingen: Wil Dagli, tel. 015 - 256 25 69  

 
Crea en aquarelleren 

Aquarelleren en kaarten maken, haken en/of breien en borduren. 

De deelnemers komen op de 1e dinsdagochtend van de maand bij elkaar, op de 

pastorie aan de Nassaulaan 2. We beginnen om 9.30 uur. Aquarelleren onder leiding 

van Stan van Adrichem. Nieuwe deelnemers zijn welkom.  

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

  Yvonne Persoon,     tel. 015 - 212 42 89 

 

Bridge 

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

Brasserskade 77. Vanaf 13.00 uur tot ca. 17.00 uur. 

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

 

tel:3809576
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VOGELS HERKENNEN – Een inventarisatie 
 

Na een middag bij ‘De Papaver’, als onderdeel van de Zomerschool, blijkt er 

ook voor ouderen nog veel te leren over de natuur, o.a. over het herkennen 

van vogels. 

 

Bij voldoende belangstelling willen we een cursus proberen te organiseren 

over het herkennen van vogels, in samenwerking met het I.V.N. of een andere 

natuurorganisatie. 

 

We willen eerst inventariseren of hier voldoende belangstelling voor bestaat 

om een cursus kunnen starten. Mocht je hiervoor belangstelling hebben, 

maak het kenbaar en geef je op. 

 

Er hebben zich al een aantal leden aangemeld, maar nog  niet voldoende om 

een cursus te starten. We hebben nog een aantal deelnemers nodig. Dus als 

je geïnteresseerd bent, meldt je aan. 

 

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

 

 

 

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 – 2144 78;  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/dagtochten/
http://www.karrewiel.nl/nl/


14 

 

       Dagreis naar De Peel 

 

       Vrijdag 9 november 2018 

 

 

De bus is aanwezig om 08.45 uur bij Stefanna, 

Aart van der Leeuwlaan 904 Delft. We vertrekken 

om 09.00 uur met de bus richting restaurant ‘de 

Hooikar’ in Gilze. Daar wordt u ontvangen voor de 

koffie /thee met gebak.  

 

Na deze koffiestop rijden we verder naar het ‘Klok & Peel Museum’ in Asten.  

Dit is een mooi ruim museum, ook voor rollator gebruikers. Er is een 

museumcafé voor een drankje en e.v.t. een hapje. 

De collectie:  

Tot de kerncollectie behoren de klokken en  

beiaarden uit de Lage Landen.  

Daarnaast zijn klokken en bellen uit andere 

culturen te zien. De klokken uit Azië,  in het 

bijzonder die uit China, kunnen eveneens 

als kerncollectie worden beschouwd.  

       

Na dit  bezoek volgt een rondrit met gids door het Peel gebied. 

Deze gids is de ambassadeur van de Peel, hij zal ons meer vertellen en laten 

zien over dit mooie gebied.  

Op de terugweg is er nog een drie gangen menu voor u gereserveerd. 

We zijn weer terug in Delft rond de klok van 20.00 uur. 

 

De kosten bedragen voor:  

KBO-leden  € 55,00 p.p.  (Op vertoon van geldige museumkaart en legitimatie 

€ 48,00) 

Introducés  € 65,00 p.p.  (Op vertoon van geldige museumkaart en legitimatie 

€ 58,00) 

U bent verplicht uw museumkaart met legitimatie te tonen bij ingang museum. 

  

Reis is inclusief: Vervoer per Touringcar, koffie met gebak, entree museum,  

rondrit met gids, diner en attentie chauffeur.  
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Aanmelden VOOR 20 oktober.   (Liever NIET aanmelden tussen 5 en 11 

oktober) 

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 25 oktober a.s.  

op: IBANnr: NL75 INGB 0004925203   

t.n.v. Reiscommissie RK Bond van Ouderen, Delft. (met vermelding R73) 

 

Niet vergeten!! 

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.  

 

Uw Reiscommissie: 

Leo en Lea Vroonland en Anton van der Zalm 

 

 

 

Ook voor de meerdaagse  bootreis van 5 tot en met 11 oktober ‘Varen op 

de Moezel en de Rijn’ met het luxe cruiseschip ‘De Ms Rhine Princess’ 

geldt: 

Niet vergeten!! 

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.  

 

Dit is voor deze reis extra belangrijk omdat we met deze boottocht ook 

door Duitsland varen. 
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GEZOCHT:  
VRIJWILLIGE OV AMBASSADEUR M/V 
 

Een OV Ambassadeur in de gemeente Delft is hét 

lokale aanspreekpunt voor senioren die meer 

willen weten over het openbaar vervoer (ov) en andere lokale 

vervoersmogelijkheden. Hij/zij is de vraagbaak voor de aanvraag en het 

gebruik van een ov-chipkaart, geeft informatie over verschillende 

soorten van vervoer en biedt waar mogelijk persoonlijke begeleiding bij 

een eerste ov-reis. 

Daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers met het volgende 

profiel: 

Uw kwaliteiten 

 U houdt van mensen: zij kunnen makkelijk op u afstappen om 

iets te vragen. 

 U vindt het leuk om andere mensen iets te leren. U kunt zich 

goed verplaatsen in de vragen en informatiebehoefte van de 

ander. 

 U beheerst de Nederlandse taal 

Uw ervaring 

 U heeft affiniteit met vervoer/mobiliteit.  

 Specifieke kennis of ervaring op het gebied van het openbaar 

vervoer is niet vereist, maar wel handig. U bent nieuwsgierig om 

méér over het ov te weten te komen. 

 U beschikt over voldoende computervaardigheid om bijvoorbeeld 

reisinformatie op te zoeken. 

Wat we van u vragen 

 U bent bereid een dagdeel training bij te wonen. 

 U bent minimaal een paar dagdelen in de maand bereikbaar voor 

vragen en incidenteel voor het begeleiden van senioren bij een 

proefreis met het OV. Ook kunnen wij u vragen een bijdrage te 

leveren aan lokale informatiebijeenkomsten, zoals OV 

Opstapdagen. 

Iets voor u? Meld u aan bij de helpdesk via: wmo@dtvconsultants.nl of 

telefonisch via 076 – 513 66 99. 

mailto:wmo@dtvconsultants.nl
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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. De KBO, PCOB en de gemeente Delft organiseren 

vier OpStapDagen voor alle 65-plussers uit Delft. Op deze dag kunt u op een 

ontspannen manier gratis (opnieuw) kennismaken met het openbaar 

vervoer.   

 

Wat kunt u verwachten tijdens de OpStapDag?  

U komt op eigen gelegenheid naar de startlocatie. Onder het genot van een 

kopje koffie met gebak 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. Na het bezoek aan het NS-station reist u samen met OV-

ambassadeurs terug naar de startlocatie.  

 

Persoonlijk advies en OV-chipkaart  

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 met korting een OV-chipkaart aanvragen. We 

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

  

Gaat u mee OpStap?  

U kunt kiezen uit één van onderstaande dagen:  

 

 Woensdag 14 november, startlocatie: Wijkcentrum De Vleugel 

 Woensdag 21 november, startlocatie: Wijkcentrum De Vleugel 

 Woensdag 28 november, startlocatie: Wijkcentrum De Vleugel 

 Dinsdag 4 december, startlocatie: Wijkcentrum De Hofstee  

Het programma duurt van 13.00 uur tot ongeveer 17.00 uur.  
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Meldt u aan!  

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.  

 
 

 

 

 
 

Ooit gehoord van: 

DE PARTICULIERE VERVOERSDIENST VAN DELFT VOOR ELKAAR. 

Een wat duurder alternatief voor de REGIO TAXI waar we de laatste tijd nogal 

wat klachten over horen. 

Deze particuliere vervoersdienst brengt ouderen die om gezondheidsredenen 

niet zelf voor vervoer kunnen zorgen van A naar B. Naar het ziekenhuis, de 

huisarts of even op bezoek bij een vriendin? Zij brengen u graag. De 

vervoersdienst werkt met een lidmaatschap: de kosten hiervan zijn € 15,00 

per jaar, per woonadres.  

Daarnaast betaalt u een kilometeronkostenvergoeding aan de (vrijwillige) 

chauffeur, eventueel aangevuld met parkeerkosten. De vervoersdienst is er 

voor ouderen van 65 jaar en ouder en/of ouderen van 60 jaar en ouder die 

door blijvende beperkingen geen gebruik kunnen maken van het openbaar 

vervoer. Binnen Delft betaalt u € 3,00 voor een enkele reis en voor een 

retourtje binnen het uur € 5,50. Buiten Delft betaalt u € 0,40 per kilometer met 

een minimum van € 5,00 per rit. 

Wel dient u bij voorkeur 2 dagen van te voren de rit(ten) aan te vragen. 

De vervoersdienst is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 

– 11.00 uur. Telefoonnummer is 015-7600213. 

Wil Dagli 
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INSPIRATIEDAG GRENZELOOS LEVEN 
 

We worden ouder dan ooit en de medische wetenschap kan ons langer dan 

ooit in leven houden. Nooit eerder in de geschiedenis moe(s)ten zoveel 

mensen zelf nadenken over manieren van oud worden,  de grens van het 

leven en hoe ze daarmee om willen gaan. 

 

Op 1 november 2018 wordt daarom voor de tweede keer een inspiratiedag 

rond dit thema georganiseerd. Tijdens deze dag staat het thema ‘Grenzeloos 

Leven’ centraal. 

 

Arts en schrijver Ivan Wolffers spreekt over leven met kanker en Els van 

Wijngaarden neemt u mee in haar onderzoek naar voltooid leven van 

ouderen. Naast de diverse sprekers is er ook een ruime keuze aan 

informatieve en creatieve workshop over levenskunst en levenseinde. 

 

Programma 

09.40 uur Deuren open 

10.15 uur  Start ochtendprogramma onder leiding van Arjan Broers 

12:30 uur Lunch 

13.30 uur Start middagprogramma 

15.00 uur Lezing Claartje Kruijff 

15:30 uur Afsluiting door Arjan Broers en ontmoeting met drankje 

 

Datum 

Donderdag 1 november 2018.  Van 10.00 – 16.30 uur 

 

Locatie 

Dominicanenklooster in Huissen 

 

Kosten 

incl. lunch, koffie en thee 

deelnemers  € 25,- 

voor leden KBO-PCOB  € 10,- 

 

Voor meer informatie en inschrijven: 

www.kloosterhuissen.nl/programma/inschrijven. 

https://www.google.nl/maps/dir/''/Dominicanenklooster+in+Huissen/@51.9350723,5.8735854,12z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47c7a6c81c2fb8cf:0x6ef0be20dab77730!2m2!1d5.9436249!2d51.9350931
http://www.kloosterhuissen.nl/programma/inschrijven
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MARIAHULDE, MET SAMENZANG  

OP ZATERDAG 13 OKTOBER A.S. OM 15.00 UUR. 

 

 

In de katholieke kerk is er veel aandacht voor 

Maria de moeder van Christus. Er zijn veel 

mooie liederen voor haar gecomponeerd. De 

maanden mei en oktober zijn de 

Mariamaanden, dan besteden we extra veel 

aandacht aan haar. In de Maria van Jessekerk 

doen we dat met o.a. de Mariahulde/ 

samenzang Marialiederen.  

 

 

 

Het gemengd koor Deo Sacrum- Delft en mannenkoor Vox Latina o.l.v. 

dirigent / organist Petra Veenswijk zingen bekende en minder bekende 

Marialiederen. Ook is er weer veel samenzang.  

 

Er is een overweging, een intermezzo en natuurlijk een lichtprocessie waarbij 

iedereen de mogelijkheid wordt geboden om een kaarsje bij het oude 

Mariabeeld te plaatsen. We doen dit onder het zingen van het bekende lied 

“Te Lourdes op de bergen”. We sluiten de hulde af met het samen zingen van 

het overbekende lied “O Sterre der zee”.    

 

Bent u nog nooit bij deze Mariahulde geweest en benieuwd geworden, bekijk 

dan eens het YouTube filmpje van Arie Oliehoek: 

https://www.youtube.com/watch?v=XLZt39adnuw 

 

De kerk is op zaterdag 13 oktober a.s. open vanaf 12.15 uur. De Mariahulde, 

samenzang Marialiederen begint om 15.00 uur (tot ca. 16.00 uur). De toegang 

is vrij, wel is er een collecte ter bestrijding van de kosten. 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XLZt39adnuw
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Najaar activiteiten 2018  

in de Maria van Jessekerk, Burgwal 20 te Delft 
 

Orgelconcert op zondagmiddag 30 september a.s. om 15.00 uur 

Ieder jaar wordt er een bekende orgelsolist uit Frankrijk uitgenodigd. Dit jaar 

zal Henri Franck Beaupérin van de Kathedraal van Angérs zijn opwachting 

maken. Hij zal Frans romantische composities ten gehore brengen.  

We hopen van harte op uw komst bij dit bijzondere concert. Het concert 

begint om 15.00 uur (tot ca. 16.00 uur). We zijn blij dat we ook dit concert 

kunnen aanbieden zonder toegangsprijs. Wel is er na afloop een collecte. 

Het volledige programma is te zien op de website; www.veenswijkorgel.nl 

 

Cranbrook Choral Society verzorgt concert op zondagmiddag 14 

oktober a.s. om 15.00 uur. 

Op zondagmiddag 14 oktober komt het Cranbrook Choral Society o.l.v. 

dirigent Jeffrey Gray naar onze kerk. Deze groep bestaat uit ruim 30 zangers 

en ca. 10 instrumentalisten. De groep heeft een zeer breed repertoire, zij 

zingen sacrale muziek, oude Engelse liederen en liederen uit Opera’s van 

Mozart tot Verdi tot Chilcot, etc. Het lijkt weer een bijzonder concert te worden 

en we hopen daarom van harte u te mogen begroeten. 

Het concert begint om 15.00 uur (tot ca. 16.00 uur). De toegang is vrij, wel is 

er een collecte na afloop. 

 

Russische Requiemconcert op zondagmiddag 28 oktober a.s. 15.00 uur 

met het Oeral kozakkenkoor o.l.v. Gregor Bak en Petra Veenswijk (orgel) 

Ieder jaar organiseren wij rond Allerzielen (2 november) een requiemconcert. 

Dit jaar is gekozen voor een zeer bijzonder requiemconcert, een Russisch 

requiemconcert dat wordt uitgevoerd door het Oeral kozakkenkoor o.l.v. 

Gregor Bak. (Die we o.a. kennen van de Kerst Volkszang). Tussen deze 

liederen door zal organist Petra Veenswijk, Russische orgelcompositie laten 

horen. We hopen van harte u te mogen begroeten en want de toegang is vrij, 

wel is er een deurcollecte.   

Het concert begint om 15.00 uur (tot ca. 16.00 uur). 

Het volledige programma is te zien op de website: www.veenswijkorgel.nl 
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De KBO IN ACTIE 

 

ONDERZOEK KBO-PCOB: VEEL 
SENIOREN FINANCIEEL KWETSBAAR 

 
De economie juicht, maar de koopkracht van veel senioren is minder 

rooskleurig. Veel ouderen zijn financieel kwetsbaar. Zo heeft meer dan 3 

van de 10 senioren geen eigen vermogen of spaargeld. Zij komen sneller 

in de problemen bij een tegenvaller. De financieel kwetsbare senior is 

vaak alleenstaand en vaak vrouw. Ook zijn er opvallend veel ‘jonge’ 

senioren met financiële problemen. KBO-PCOB wil hiervoor aandacht op 

Prinsjesdag. 

 

Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB, doet een dringend beroep op de 

politiek : “Ik ben opnieuw geschrokken van de verhalen van deze senioren, 

van de realiteit achter de koopkrachtplaatjes. Veel ouderen hebben geen 

buffer om hoge zorgkosten of tegenvallers op te vangen. Hiervoor moet meer 

aandacht komen.” 

 

Uit het onderzoek van KBO-PCOB blijkt dat een stijging van de maandelijkse 

zorgpremie met 10 euro per maand moeilijkheden geeft bij 23% van de 

respondenten. 16% van de senioren heeft het afgelopen jaar omwille van de 

kosten moeten afzien van zorg. Het vaakst wordt dan gekozen om niet naar 

de tandarts te gaan (69%), gevolgd door de fysiotherapeut en de apotheek. 

52% geeft aan in de knel te komen wanneer het eigen risico stijgt naar 500 

euro. 24% van de senioren komt in de problemen, als ze binnen twee weken 

een onverwachte belastingaanslag van 400 euro moeten betalen. 

 

KBO-PCOB doet sinds 2014 jaarlijks onderzoek naar de koopkracht van 

senioren. “In de eerste drie onderzoeken zagen we een dalende trend van de 

koopkracht van de Nederlandse senior. Deze trend werd doorbroken in 2017; 

senioren gingen iets minder bezuinigen, stonden minder vaak rood en lagen 

minder vaak wakker van hun financiële situatie.  
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Nu in 2018 lijkt het tij zich wederom te keren en komen financiële zorgen weer 

aan het licht. Manon Vanderkaa: “Zeker nu het economisch optimisme 

overheerst, is dit onacceptabel. Kijk verder dan alle koopkrachtplaatsjes met 

gemiddelden. Onze onderzoeksuitkomsten rechtvaardigen dat er op 

Prinsjesdag compensatie komt voor financieel kwetsbare senioren.” 

 

Vijftigers en zestigers 

Jonge senioren verdienen speciale aandacht. De groep respondenten tussen 

de 55-66 jaar heeft minder eigen vermogen opgebouwd en hun reguliere 

inkomen is minder. Ook geven velen aan dat ze financiële tegenvallers slecht 

kunnen opvangen. Manon Vanderkaa: “Een groep jonge senioren dreigt nog 

voor hun pensioenjaren in financieel slecht weer te belanden. En dat terwijl 

zorgkosten met de leeftijd mee stijgen. KBO-PCOB wil dat de politiek hier 

meer aandacht voor heeft!” 

 

Bron: Nieuwsbrief KBO-PCOB 

 
 

 

 

Advertentie 
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UIT HET ARCHIEF (63) 
 
Sinds lang geleden ben ik weer eens in het archief geweest en wel in het 

kader van de Zomerschool. Dat was dus het echte Stads archief Delft dat 

echter in Den Hoorn staat. Wij waren daar niet voor onderzoek maar louter 

“ter leering ende vermaeck”.  

 

Wij werden onder andere aan het tekenen gezet 

met de opdracht om een affiche te maken. Dat 

lukte min of meer maar was toch niet wat wij in een 

archief verwachten. Maar het leverde toch nog 

enige kunstwerken op. Het stond allemaal in het 

teken van “Art Nouveau” ofwel Jugendstil en 

daarbij maakte ik ook opnieuw kennis met Arretje 

Nof, een sprookjesfiguur uit mijn tijd bij Calvé. 

Arretje Nof (Nederlandse Oliefabriek) is niet zo 

bekend als Piggelmee van de Rotterdamse Van 

Nelle maar er wordt nu eenmaal meer koffie 

gedronken dan slaolie. 

 

Maar nu maar weer naar het ons vertrouwde archief van de KBO. Op 28 

januari 1964 is er een uitnodiging gekomen van de Vereniging van Delftse 

Hoogleraarsvrouwen voor een lezing door professor Roeterink op 10 maart. 

Het klinkt erg deftig maar waar de lezing over gaat wordt niet vermeld. De 

uitnodiging wordt trouwens afgeslagen omdat onze voorzitter verhinderd is. 

Hij was jarig. 

 

Een andere uitnodiging geldt een receptie ter gelegenheid van de opening 

van een bijkantoor van de krant Het Binnenhof in de Jacob Gerritstraat op 19 

maart. Weet u het nog? Het was sinds 1945 en in 1964 nog steeds, een 

katholieke krant, die het tot 1993 heeft volgehouden. Deze uitnodiging wordt 

door het bestuur wel aanvaard. 

 

Een minder prettig bericht was de mededeling van de KAB, de Katholieke 

Arbeiders Beweging, dat hun subsidie aan de KBO wordt verlaagd van ƒ 75,- 

naar ƒ 25,- per jaar. De KAB was kennelijk aan het bezuinigen. Om onze 

propaganda gerichter te kunnen voeren zullen aan het toen nog bestaande 

R.K. Bevolkingsbureau om adressen gevraagd worden. 
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Op 10 april 1964 wordt melding gemaakt van het feit dat mej. D. Nieuwenburg 

50 jaar aan de krant verbonden is. Welke krant dat is wordt niet vermeld maar 

het moet er een van een eerbiedwaardige ouderdom zijn geweest. De 

Volkskrant lijkt mij een goede kandidaat. 

 

Ook de pensionprijs is weer eens een vergaderonderwerp. De bejaarden aan 

de Kantoorgracht schijnen ƒ 40,- à ƒ 45,- per maand meer te moeten gaan 

betalen. De voorzitter schrijft hierover een brief aan de Minister van Sociale 

Zaken en dat heeft succes. Later blijkt evenwel dat de brief naar de Dienst 

van Economische Zaken is gegaan maar het teveel betaalde wordt in elk 

geval met terugwerkende kracht terug betaald en vervangen door een toeslag 

van 4%. Dat valt te overzien. 

 

Nog een klein berichtje van een lang vergeten clubje. In de 

Wippolderparochie bestond destijds een toneelclub voor meisjes onder leiding 

van een zekere mevrouw Hilt. En deze heeft aan de voorzitter haar clubje 

aanbevolen voor een optreden voor de bejaarden. De voorzitter gaat daar niet 

op in maar de reden voor die afwijzing wordt niet vermeld. Wij zullen dus nooit 

weten wat wij, respectievelijk onze voorouders van 1964, gemist hebben. 

 

Koos de Ridder 

 

Advertentie 
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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 

Indien u hulp wenst bij de aangifte van de inkomstenbelasting, kunt u contact 

opnemen met een van de volgende personen: 

Dhr. H. van Santen tel.:  06 – 515 93 094; e-mail: hansjevansanten@hotmail.com  

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.)   

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
mailto:jettyvandergraaf@hotmail.com
mailto:lpersoon@ziggo.nl


  
 

 
 
 

 
 
 


