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VAN DE REDACTIE 
 
Voor u ligt nummer 9 voor de maand september 2018. 

 

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

volgende artikelen: 

- Cursus ‘Veilig vallen’,  zie pag. 13. 

- Cursus ‘Vogels herkennen’, zie pag. 14. 

- Jubileumconcert ‘Klein Lindenhof’, zie pag. 15. 

- Verslag rondvaart met ‘De Ooievaart’ in Den Haag, zie pag. 17. 

- Verslag bezoek aan het museum ‘Volkenkunde’ in Leiden, zie pag. 18.  

 

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 -  ACTIVITEITEN IN SEPTEMBER 
  

28 aug. Bowlen. 

  Aanvang: 14.00 uur, aanwezig 13.45 uur.  

  Locatie:  Bowlingcentrum ’t Karrewiel. 

 

  4 sept. Creaochtend. 

 aquarelleren en kaarten maken, haken en/of breien. 

  Aanvang: 9.30 uur.  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 

  6 sept. Evaluatiebijeenkomst museumclub. 

  Aanvang: 14.00 uur. Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 

10 sept. Vervolg Ipad cursus voor beginners. 

 Aanvang: 14.00 uur.  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 

11 sept. Wandelen. Verzamelen om 13.30 uur bij het restaurant 

  ‘De Schaapskooi’  in het Delftse Hout.  

  Vertrek: uiterlijk om 13.45 uur. 

 

13 sept Bezoek Kernreactor. 

 Locatie: Mekelweg 15. Aanvang: 10.00 uur tot 12.30 uur. 

 

13 sept. Bloemschikken. 

 Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. Aanvang: 14.00 uur tot ca. 

 16.00 uur. 

 

18 sept. Dialoogbijeenkomst. 

 Aanvang: 14.00 uur.  Locatie: Jacob Gilleshof 3. 

 

20 sept. Bingomiddag. 

  Aanvang: 14.00 uur. Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 

25 sept. Tabletcursus voor ervaren gebruikers. 

 Aanvang: 9.30 uur.  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 

25 sept. Bowlen. 

  Aanvang: 14.00 uur, aanwezig 13.45 uur.  

  Locatie:  Bowlingcentrum ’t Karrewiel. 
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KOMENDE ACTIVITEITEN 
 

  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’ 

 

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

  ‘De Schaapskooi’  in het Delftse Hout.  

  Vertrek: uiterlijk om 13.45 uur. 

 

11 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: 14.00 uur, uiterlijk 13.45 uur aanwezig. 

 

23 okt. Bowlen. 

  Aanvang: 14.00 uur, aanwezig 13.45 uur.  

  Locatie:  Bowlingcentrum ’t Karrewiel. 

 

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

 

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

 Met Tante Lien – Wieteke van Dort. 

 Aanvang: 14.00 uur, uiterlijk 13.45 uur aanwezig. 
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VERJAARDAGEN SEPTEMBER 2018 

 

95 jaar 

Dhr. J.C.W. van Leur   Esdoornlaan 56 28 sept. 

 

90 jaar 

Mevr. E.M. Gronsveld-Wilmink A.Jacobsstraat 56 13 sept. 

Dhr. P.J.G. Smits   Pijperring 200  27 sept. 

 

85 jaar 

Mevr. H.M.L. Hupkens-v.Winden Aagje Dekenlaan 6   3 sept. 

Mevr. G.M.T. Oomens   Guido Gezellelaan 31 18 sept. 

 

80 jaar 

Dhr. C.L.J. Vloemans   Strawinskylaan 5C 21 sept. 

Dhr. H.U. Ringnalda   Kerkmeesterstr. 187 

     Delfgauw  23 sept. 

 

70 jaar 

Dhr. T.J.H. van de Ven   De Kringloop 28   3 sept. 

Mevr. J.H. Vink-Lukas   Ricardishof 108  13 sept. 

Mevr. C.A.M. Holierhoek  van Almondestr. 144 25 sept. 

 

Allen van harte gefeliciteerd 

 

OVERLEDEN LEDEN 
(voor zover bij ons bekend) 

 
Mevr. A.H.J. Ploegmakers – Talens  Gerbrandylaan   40 

Mevr. W. v.d. Kruk-v.d.Boogaard  Cort v.d. Lindenstraat  211 

 

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

de vrede van onze verrezen Heer. 
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NIEUWE LEDEN 

 

Mevr. L. Leys    Westerstraat 8 

Mevr. J.J. van den Burgh  A. v.d. Leeuwlaan 820B 

Dhr. A.A.C. Kops en   Treilerdwarsweg 43 

Mevr. P.G.A.C. Kops-de Jong Den Haag 

Dhr. P. Ruijgrok   Oostsingel 32  

 

Het bestuur heet de nieuwe leden van harte welkom  

als lid van de KBO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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BESTE LEDEN 
 

Zomerschool 2018 

Terwijl ik dit schrijf is de 1e week van de Zomerschool al 

voorbij en wanneer u de info krijgt is de Zomerschool al 

afgelopen. 

 

De eerste dag was een erg warme dag, maar gelukkig waren we aan de kust 

bij Neeltje Jans en dat bracht wat verkoeling. Vooral de boottocht over het 

water was heerlijk. We hebben daar een film gezien over het ontstaan van dit 

stuk van de Deltawerken en konden onder begeleiding een bezoek brengen 

aan en in een pijler. 

 

Op 8 augustus zijn we in de ochtend naar het vernieuwde 

communicatiemuseum geweest en dan ontdek je toch wat er op het gebied 

van communicatie allemaal veranderd is. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van de 

telefoon, de veranderingen in de loop der jaren van de brievenbussen van 

groene gietijzeren (ik kan me wel de rode herinneren) tot de huidige bussen 

die nu langzaam ook verminderen, het begin van de postcodes met het dikke 

daarbij behorende boek dat tegenwoordig ook niet meer als boek verschijnt 

maar op de computer te bekijken is enz. 

In de middag waren we in het likeurmuseum waar we uitleg kregen over het 

ontstaan van de likeuren. In de straat waarin dit museum zich bevindt  waren 

vroeger diverse stokerijen maar dit is de enige die nog over is. We kregen 

diverse likeuren te proeven met daarbij een lekker garnituur van brood, olijven 

en tapenades. Iedereen vond het een geslaagde middag. 

 

Op 10 augustus was het een Westlandse dag. 

In 2 groepen brachten we een bezoek aan de Werkbij ( nu ‘Natuurlijk 

Westland’) en het Druivenmuseum (‘De Westlandse Druif’).  

Bij de Werkbij werden we meegenomen in de wereld van bijen. Heel 

interessant om te zien en te horen hoe zo’n bijenkast, er zijn bijna geen 

korven meer, bevolkt wordt en hoe de bijen daar hun werk doen. Ook over de 

diverse soorten honing die er in Nederland ‘geproduceerd’ worden en welke 

er uit andere landen komen. Ook op het gebied van cosmetica en medicatie 

waarin honing verwerkt wordt waren er voorbeelden. 
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Neeltje Jans 

      
Communicatiemuseum 

     
Likeurmuseum van Kleef 

    
De Werkbij (Natuurlijk Westland)   Druivenmuseum (De Westlandse Druif 
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Bij het Druivenmuseum werd het verhaal verteld over de druiventeelt van het 

Westland van vroeger en nu. Door middel van een film met ( wie was dat ook 

al weer, het was Dick Rienstra ) zagen we hoe het vroeger was en met een 

rondwandeling zagen we de teelt van nu. Alles wordt biologisch gedaan. Ook 

de verschillende soorten druiven, van hele kleine tot hele grote vruchten.  

De druiven die we mochten proeven smaakten ook heerlijk. 

Over de andere 2 weken leest u de volgende keer. 

 

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 1e bingomiddag is dus op donderdag 20 september, zoals gewoonlijk op 

de Nassaulaan 2;  vanaf 14.00 uur tot max. 16.00 uur. 

 

Bloemschikken  

Op donderdagmiddag 13 september is er weer bloemschikken van 14.00 uur 

tot 16.00 uur in de pastorie aan de Nassaulaan 2. Ik weet nog niet precies wat 

we maken maar het thema is  ‘net geen 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 

Aanmelden via mail jettyvandergraaf@hotmail.com   of via telefoon  015-

2621116 (tussen 17.00-18.00 uur op werkdagen).  

Uiterlijke aanmelddatum 8 september. 

 

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. 

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

Graag zo snel mogelijk opgeven i.v.m. het huren van een bus. Kosten € 17,50 

per persoon. 

 

Jetty van der Graaf 

 

 

 

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. Iedereen is welkom. 

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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WANDELEN  
 

Op dinsdag 13 augustus hebben we weer gewandeld. Dit keer waren er liefst 

19 wandelaars, waarvan enkele nieuwe deelnemers.  

Hierbij enkele foto’s, o.a. van ons rustpunt bij café Du Midi. 

Het wandelen mag zich in toenemende mate in een grote populariteit 

verheugen, steeds zien we nieuwe wandelaars deelnemen.  

 

    
       

 

 

 

 

 

Advertentie 
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CURSUS VEILIG VALLEN 
 

Tijdens die lessen leer je – gezamenlijk of alleen – je valbuffer te beschermen 

met oefeningen die de mobiliteit van de romp, nek, schoudergordel en benen 

vergroten. Bij de balansoefeningen gaat het over evenwicht en over de 

(natuurlijke) reactie als je het evenwicht dreigt te verliezen. Bij het veilig 

opstaan leer je stap-voor-stap veilig vanuit een liggende via een zittende naar 

een staande positie te komen. Het veilig vallen is veel herhalen waardoor de 

reactie op een val een reflex wordt. De lessen worden gegeven door een 

opgeleide valexpert: een erkende judo leraar die is opgeleid tot Zeker 

Bewegen-instructeur. 

 

De cursus wordt gestart met een reeks oefeningen ter bevordering van het 

uithoudingsvermogen, de versterking van de spierkracht en de verbetering 

van de souplesse en coördinatie van het lichaam. Naast de spierversterkende 

oefeningen is er ook aandacht voor balans en evenwicht. U zult merken dat u 

zich duidelijk fitter voelt na de cursus. 

 

De lessen weerbaarheid bestaan uit een aantal praktische tips en oefeningen 

gericht op het vergroten van de fysieke en mentale weerbaarheid. De basis 

voor deze module ligt in de vijf confrontatieregels die kunnen worden 

toegepast in een onveilige situatie. De confrontatieregels zijn: zeggen wat u 

niet bevalt, spreek met een duidelijke stem, elkaar aankijken, sterke houding 

aannemen en rustig blijven. De lessen geven u een veilig gevoel en 

zelfvertrouwen op straat. 

 

In deze lessen staat het valbreken centraal. Leren valbreken is essentieel om 

botbreuken te voorkomen. Er is een aantal valoefeningen vanuit de judosport 

aangepast voor deze trainingen en vertaald naar dagelijkse situaties. Na deze 

training bent u in staat uw val te breken en kunt u botbreuken voorkomen. 

  

mail: info@budogouweleeuw.nl  

 

of loop even onze dojo binnen voor vragen  

Gymzaal Willem Bilderdijkhof,   Willem Bilderdijkhof 165; 2624 ZM Delft. 
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CURSUS 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 organiseren over het 

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

natuurorganisatie. 

 

We willen eerst inventariseren of er voldoende belangstelling voor bestaat om 

een cursus te kunnen starten. Wanneer, waar en over de kosten is nog niets 

bekend. 

Mocht je hiervoor belangstelling hebben, maak het kenbaar en geef je op bij: 

 

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

 

           
Huismussen            Koolmees 

 

            
Spreeuwen             Vink 

 

 

mailto:lpersoon@ziggo.nl
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JUBILEUMCONCERT !!!!!! 
 
Zondag 2 september, in de H.H. Antonius en Corneliuskerk in Den Hoorn 

 

 Kleinkoor ‘Lindenhof’ bestaat 45 jaar en ook  

 Sonja Nowee is 45 jaar als organiste actief in Delft en 

 omstreken.  

 Dit gaan we op zondag 2 september om 14.00 uur een 

 feestelijk tintje geven in de HH Antonius en 

 Corneliuskerk te Den Hoorn. 

 Een gevarieerd programma,  van klassiek tot modern.  

 Geistlicheslied van Mendelssohn, Halleluja van Händel, 

 maar ook een bewerking van The Rose en The Last 

 farewell van Roger Whittaker.  

Dit koor bestaat uit 16 mensen die ook zingen in andere koren. Zij zingen 

afscheids- gedachtenisdiensten, op begraafplaatsen en crematoriums. 

Momenten waar klassiek en modern heel dicht bij elkaar horen. Die middag 

wordt er een heel ander repertoire gezongen dan u van ons gewend bent.  

Nieuwsgierig, kom dan luisteren op zondag 2 september om 14.00 uur in Den 

Hoorn.  

 

Toegang is een vrijwillige bijdrage, voor koffie en een drankje zorgen wij.  Het 

orgel wordt bespeeld door Hans de Rie en de piano door Marianna Marras. 

Ook vioolensemble Skaug doet mee. Wij vieren dit graag met u. 

 

Ineke Willems en Sonja Nowee 

 

 
Kleinkoor ‘Lindenhof’ 
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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 

 
 
 

Advertentie 

 

 

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/
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DE BOODSCHAPPEN & UITJES DIENST DELFT. (BUDD) 
 

Wij willen u attent maken op ‘De Boodschappen & Uitjes Dienst Delft’ (BUDD) 

deze is in eerste instantie bedoeld voor mensen vanaf 70 jaar die niet meer 

zelfstandig de boodschappen kunnen of durven doen. We halen u thuis op, 

helpen u met uw boodschappen en brengen u weer thuis. De BUDD 

organiseert ook leuke uitstapjes. 

Hoe werkt het? 

De BUDD biedt vier keer in de week van deur tot deur vervoer met 

begeleiding. De bus biedt plaats aan zeven personen en er gaan altijd twee 

begeleiders mee. 

Er is plaats voor uw rollator. 

Op maandag en woensdag staan er uitjes op het programma. Donderdag rijdt 

de bus naar de Markt in Delft of de Albert Heijn XXL en op vrijdag naar Lidl en 

Aldi in Voorhof. 

U wordt opgehaald in het uur voor de start van de boodschappenrit of het 

uitje. 

 
Wat kost het? 

Een boodschappenrit kost € 3,00 per persoon. 

De uitstapjes kennen een eigen ritbijdrage, afhankelijk van de afstand. In de 

omschrijving van het uitje staat dat vermeld. 

Boodschappen, entreegelden en consumpties zijn voor eigen rekening, tenzij 

anders aangegeven. 

Alle BUDD-retourprijzen zijn inclusief vervoer en begeleiding. 

 

Aanmelden en informatie. 

Wilt u ook gebruik maken van de BUDD? Neem dan contact op met de 

BUDD-belcentrale: maandag en donderdag van 13.00 tot 16.30 uur via (015) 

7600213. Onze vrijwilligers leggen u graag de spelregels uit en weten alles 

over het programma. Mocht u niet in de gelegenheid zijn met een 

afgesproken rit mee te gaan, dan dit graag zo spoedig mogelijk doorgeven 

aan de BUDD-belcentrale. 

Wij willen er de nadruk op leggen dat dit geen activiteit van de KBO Delft 

is, maar van ‘Delft voor Elkaar’. U kunt dus voor informatie hierover 

geen contact opnemen met een vrijwilliger of het bestuur van de KBO 

Delft. 
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Advertentie 
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UIT HET ARCHIEF (62) 
 
Er was eens een tijd dat de leden van de KBO op hun verjaardag een 

felicitatiekaart van het bestuur kregen. Dat was in 1961 toen het ledental van 

onze afdeling ongeveer net zo hoog was als momenteel.  

Dat betekende dus dat een van de bestuursleden, waarschijnlijk de secretaris 

want die deed al het schrijfwerk, elke week een stuk of twaalf kaarten moest 

schrijven. Die kaarten moesten ook gefrankeerd worden maar dat viel wel te 

behappen met een tarief van vier oude centen. 

 

Maar in 2018 zou dat een lieve cent meer gekost hebben. Zo juist werd 

bekend dat het tarief voor een binnenlands poststuk wel eens naar 95 

eurocent zou kunnen stijgen en dat is vijftig keer zo veel als in 1961.  

Er staat dan trouwens nog steeds een grote 1 op die postzegel. Bovendien 

zou het schrijven van al die kaarten in de jaren zeventig bijna een dagtaak 

geworden zijn. Toen hadden wij 1500 leden en dat betekent elke week dertig 

jarigen.  

Die kaartenschrijverij is trouwens per 1 januari 1963 afgeschaft; misschien 

zag men de enorme ledenaanwas toen al aankomen. 

 

Overigens dacht ik eventjes dat de vermelding van de vijfjarigen onder de 

privacywetgeving in gevaar zou komen. Zonder onze expliciete toestemming 

mochten die immers niet meer vermeld worden.  

Maar gelukkig hebben wij volgens de secretaris die toestemming automatisch 

gegeven bij onze aanmelding tot lid. Gelukkig maar want al ben ik net aan de 

beurt geweest ik zie nu al uit naar de volgende vermelding over vijf jaar. 

 

In 1963 werd in de notulen ook aandacht besteed aan het zakgeld van de 

bewoners van de verzorgingstehuizen. Dat zou in de pas moeten lopen met 

de AOW-uitkering. Maar in het Sint Annagesticht, u weet nog wel, aan de 

Burgwal, kregen de pensionaires uit Delft meer zakgeld dan die uit Pijnacker. 

Dat zou een gevolg zijn van gemeentepolitiek. Toch ging het bestuur maar 

eens praten met moeder-overste om tegelijkertijd de oudere nonnen lid van 

onze bond te maken.  

Dat praten heeft kennelijk wat opgeleverd want in de notulen van 21 juni 

wordt vermeld dat het zakgeld van de verzorgden uit de omliggende 

gemeenten verhoogd is. Ik heb altijd gedacht dat zakgeld alleen aanleiding 

gaf tot discussies tussen ouders en hun tienerkinderen maar kennelijk brengt 

dat ook bij ouderen nog enige beroering. 
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Nog een berichtje uit Delft uit de jaren zestig dat wij ons nu nog nauwelijks 

kunnen voorstellen. Het schijnt dat de klanten van het Gemeentelijk Energie 

Bedrijf een navordering krijgen als zij niet toekomen aan een bepaalde 

minimumafname. Dit speelt duidelijk vóór de energiecrisis van 1973. In deze 

zaak gaat onze wethouder, Leo Weeber, in gesprek en ook dat heeft succes. 

Het nagevorderde bedrag is namelijk volgens de notulen van 13 november 

1962 terugbetaald. 

 

Onze geestelijk adviseur, kapelaan Van der Voorn, maakt in 1962 een reis 

naar Rome en doet daarvan verslag in de vergadering van 13 november. De 

jaren 1958-1963 waren de jaren van paus Johannes XXIII, de paus van het 

tweede Vaticaans Concilie. Van der Voorns verslag gaat vergezeld van 

lichtbeelden en bovendien verkoopt hij bij die gelegenheid foto’s van de 

populaire paus tegen een vrijwillige bijdrage. 

 

En met deze opmerking op het geestelijke vlak eindig ik deze bijdrage uit het 

archief. 

 

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…………………………………………………………………… 
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