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LEDENADMINISTRATIE
Voor het inschrijven van nieuwe leden, adreswijzigingen, opzeggingen en informatie
over contributiebetalingen, kunt u contact opnemen met:
Mevr. Wil Dagli – van den Broek; Wielewaalstraat 3, 2623 GT Delft
e-mail: ramwil@casema.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

VAN DE REDACTIE
Voor u ligt nummer 6 voor de maand juni van het jaar 2018.
Naast de vele bekende rubrieken, vraag ik graag uw aandacht voor de
volgende artikelen:
Uitnodiging en agenda ALV, zie pag. 4.
Contributiebetalingen, zie pag. 11.
KBO reis ‘Een dagje op het water’, zie pag. 12 en 13.
Busreis naar ‘Avifauna’ zie pag. 15 en 16.
Verslag museumbezoek, zie pag. 18 en 19.
Boodschappen en uitjesdienst Delft, zie pag. 20.
Wij wensen u veel lees- en kijkplezier en houden ons aanbevolen voor uw
reactie of commentaar.
Namens de redactie,

Leo Persoon

Medio juni zijn foto’s te bezichtigen van het feest op onze website.
Advertentie
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KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN
AFDELING DELFT
UITNODIGING
VOOR HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
OP DONDERDAG 7 JUNI 2018, AANVANG 14.00 UUR.
IN DE PASTORIE NASSAULAAN 2, 2628 GH DELFT
AGENDA
1.

Opening door de voorzitter.

2.

Ingekomen stukken.

3.

Vaststelling notulen algemene ledenvergadering 10 mei 2017.

4.

Vaststelling jaarverslag 2017.

5.

Vaststelling financieel overzicht 2017.

6.

Verslag van de financiële commissie.

7.

Verkiezing lid van de kascommissie.

8.

Vaststelling begroting 2018.

9.

Bestuursverkiezingen.

10.

Mededelingen.

11.

Rondvraag.

12.

Sluiting.

De stukken zijn vanaf 1 juni verkrijgbaar bij de secretaris en zijn vanaf die
datum tevens in te zien op onze website: www.kbo-delft.nl
Pauze
Na de pauze zal dhr van Tuin, van de Hof van Delft Apotheek een lezing
houden over ‘Wijs met medicijnen’.
Tot slot is er een gezellig samenzijn met een drankje en een hapje.
Leo Persoon – Secretaris
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AGENDA - ACTIVITEITEN
4 juni

Ipad cursus voor beginners.
Aanvang: 9.30 uur tot ca. 11.30 uur.
Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.

5 juni

Creaochtend.
aquarelleren en kaarten maken, haken en/of breien.
Aanvang: 9.30 uur. Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.

7 juni

Algemene LedenVergadering.
Aanvang: 14.00 uur. Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.

11 juni

Ipad cursus voor beginners.
Aanvang: 14.00 uur tot ca. 16.00 uur.
Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.

12 juni

Wandelen. Verzamelen om 13.30 uur bij het restaurant
‘De Schaapskooi’ in het Delftse Hout.
Vertrek: uiterlijk om 13.45 uur.

15 juni

Met de museumplusbus naar het Cobramuseum.
Vertrek om 10,.00 uur vanaf de Nassaulaan 2.

15 juni

Uiterste datum inleveren copy voor de INFO nr. 7 / 8.

18 juni

Redactievergadering.
Aanvang: 10.00 uur, Locatie: Pr. Mauritsstraat 92.

19 juni

Bloemschikken .
Aanvang: 14.00 uur. Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.

21 juni

Bingomiddag.
Aanvang: 14.00 uur. Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.

25 juni

Ipad cursus voor beginners.
Aanvang: 9.30 uur tot ca. 11.30 uur.
Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.
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26 juni

Bowlen.
Aanvang: 14.00 uur, aanwezig 13.45 uur.
Locatie: Bowlingcentrum ’t Karrewiel.

2 juli

Ipad cursus voor beginners.
Aanvang: 14.00 uur tot ca. 16.00 uur.
Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.

3 juli

Creaochtend.
aquarelleren en kaarten maken, haken en/of breien.
Aanvang: 9.30 uur. Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.

10 juli

Wandelen. Verzamelen om 13.30 uur bij het restaurant
‘De Schaapskooi’ in het Delftse Hout.
Vertrek: uiterlijk om 13.45 uur.

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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VERJAARDAGEN JUNI 2018
90 jaar
Mevr. H.J. v.Houten-Zuiderwijk

Singelstraat 10

27 juni

85 jaar
Mevr. A.M.L. Ruiterman
Mevr. H.A.Th. van Koppen
Mevr. J.M. Windmeijer-v.Zon

A. v.d.Leeuwlaan 904
Zagwijnpad 134
Laan van Altena 45

12 juni
19 juni
22 juni

80 jaar
Mevr. M. Link-v.d. List
Mevr. M. de Prisco

Antonia Veerstr. 79
Aagje Dekenlaan 23

11 juni
19 juni

70 jaar
Mevr. C.A. Vis-Eustatia

A. v.d. Leeuwlaan 235

6 juni

Allen van harte gefeliciteerd

NIEUWE LEDEN
Mevr. M. Keridongo
Mevr. J. van West

Argentiniëstraat 54
van Rijslaan 11

Het bestuur heet de nieuwe leden van harte welkom
als lid van de KBO

OVERLEDEN LEDEN
(voor zover bij ons bekend)
Dhr. J.A.H. van Swieten
Mevr. C.F.M. Schenkeveld-Kleis
Mevr. H.C.M. van Mil

Papsouwselaan 149
Chopinlaan 169
Knuttelstraat 44

Wij bidden tot God, dat Hij onze overleden leden mag opnemen in
de vrede van onze verrezen Heer.
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BESTE LEDEN
Museumplusbus.
We hebben toch nog een plekje in de museumplusbus
gekregen. Omdat ik dit pas 11 mei hoorde en het al op 15
juni is, heb ik het tijdens de festiviteiten al doorgegeven en al
veel aanmeldingen gekregen.
We gaan naar het Cobramuseum in Amstelveen en de kosten zijn € 13,00, dit
is inclusief de lunch.
We vertrekken uiterlijk om 10.00 uur vanaf de Nassaulaan 2, de bus komt om
09.30 uur. We zijn tussen 16.00-16.30 uur weer terug.
Degenen die zich al op hebben gegeven kunnen het bedrag op de rekening
van de KBO storten o.v.v. Cobramuseum.
Er zijn nog een paar plaatsen over dus als u mee wilt bel mij dan 0152621116 ( tussen 17.00-18.00 uur en niet in het weekend)

Bloemschikken
Op 19 juni is er weer bloemschikken in de pastorie.
We beginnen om 14.00 uur.
Voor deze workshop een eigen pot, schaal of bak meenemen waar een half
blok steekschuim in past. We gaan een zomers bloemstuk maken in witte,
groene en blauwe tinten. Het stuk kan op 2 manieren gemaakt worden. Een
slank hoog stuk of een laag wat breder stuk. Er komen zomerbloemen in
zoals phlox en ridderspoor. Als afwerking wordt er blad en schelpen gebruikt.
Kosten € 15,50 leden € 13,00 Graag opgeven voor 13 juni a.s.

Zomerschool 2018
Het programma van de Zomerschool is klaar, de zomerschool is dit jaar in de
periode van 6 augustus t/m 25 augustus.
Hieronder het programma in vogelvlucht, verdere beschrijving van prijzen en
omschrijving van de dag kunt u vinden op de site van de KBO en de SSBO na
7 juni en vanaf 8 juni liggen de programmaboekjes bij de diverse
afhaalpunten. Zoals wijkcentra, Dok in de Veste, bij sommige kerken,
zwembad Kerkpolder en bij sommige fysiotherapeuten en gezondheidscentra.
Programma
6 augustus gaan we naar Neeltje Jans.
8 augustus naar het nieuwe communicatiemuseum en likeurmuseum.
10 augustus bezoek Westland, de Werkbij en museum de Westlandse Druif

8

13 augustus bezoek aan het nieuwe Gemeente Archief en in de middag
educatief programma in de Papaver.
14 augustus keramiekworkshop bij Colja de Roo.
15 augustus in de ochtend naar de Yakultfabriek en in de middag
naar Harderwijk met oa. Stadswandeling.
16 augustus 2e middag keramiek voor diegene die op dinsdag zijn geweest
en wat groter werkstuk willen maken.
17 augustus bezoek aan kasteel Duivenvoorde en in de middag aan
museum Voorlinde.
20 augustus fietsdag naar Leidschendam, Sportpark de Spar en daar is een
activiteit.
22 augustus in de ochtend bloemschikken met Nanna van Marrewijk en in de
middag een workshop valpreventie.
24 augustus we gaan de historische Driehoek bezoeken, stoomtrein HoornMedemblik, boot naar Enkhuizen ( Zuiderzeemuseum ) en daarna diner.
We hebben in september een bezoek aan de kernreactor en in oktober en
november 2 voorstellingen in het Rietveldtheater waar u ook voor kunt
inschrijven. Deze laatste gegevens staan ook vermeld in het
programmaboekje.
De Inschrijving is op 22 juni van 10.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur
in de Wipmolen.
Pinnen kan maar neem voor de zekerheid ook cash mee want we hebben
nogal eens te maken met haperingen van het pinapparaat.

Bingomiddag
In juni is de bingomiddag op 21 juni en in juli op 12 juli, dus de 2 e donderdag.
Waarschijnlijk zal het vanaf september de 2e donderdag blijven i.v.m. het
bloemschikken. Maar daar leest u meer over in de volgende info.
Jetty van der Graaf
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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.
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
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CONTRIBUTIE 2018.
Veel leden hebben hun contributie voor het jaar 2018 al betaald, toch zijn er
nog ongeveer 200 leden die dit nog niet gedaan hebben. Het kan natuurlijk
dat u dat niet meer zelf doet en hiervoor hulp van uw kinderen of misschien
iemand anders nodig heeft.
Vriendelijk wil ik de leden, die nog niet betaald hebben, verzoeken dit voor 1
juli 2018 te doen. (Of vragen aan uw kinderen of iemand die u vertrouwt).
Een herinnering sturen brengt onnodige kosten voor ons mee.
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: NL82INGB0001997617 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.
Wil Dagli – ledenadministratie. Tel. 015-2562569 / e-mail: ramwil@casema.nl

Advertentie
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DAGJE OP HET WATER
Donderdag 19 juli 2018
We vertrekken om 08.45 uur met de bus vanaf Stefanna, Aart van der
Leeuwlaan 904 Delft. De bus is aanwezig om 08.30 uur.
Vanuit Drimmelen vertrekken we om 10.30 uur met de ‘Zilvermeeuw 2’.
Dit partyschip is afgelopen winter geheel gerenoveerd, zo zijn er nieuwe
toiletten, bars, tafels en stoelen geplaatst. Op dit partyschip heeft iedere salon
zijn eigen toiletgroep. De benedensalon is voorzien van een invalidentoilet.
De buitendekken bieden plaats aan ruim 200 passagiers. Het partyschip is
uitgerust met geluidsinstallatie, verwarming, rolstoellift, en twee luxe bars.
De vaarroute is dwars door de Biesbosch naar
Werkendam. Via de Biesboschsluis aldaar worden
we geschut op de Nieuwe Merwede.
Voor de meeste mensen een heel nieuwe ervaring.
Vervolgens komen we op de Beneden Merwede met
langs de oevers uitzicht op de plaatsen:
Hardinxveld-Giessendam/Sliedrecht/Papendrecht/Zwijndrecht en Dordrecht.
We varen verder door de Dordtse Kil, het Hollands Diep onder de
Moerdijkbruggen door via de Amer komen we 5 uur na vertrek terug in
Drimmelen. De bus staat gereed voor vervoer terug naar Delft waar we rond
17.00 uur bij Stefanna terug zijn.
Gereserveerd: Aan boord zijn in de partysalon zitplaatsen voor ons
gereserveerd. U krijgt direct na vertrek koffie met gebak. En rond het
middaguur staat er een uitgebreide en gevarieerde lunch voor u klaar. Zo kunt
u genieten van een heerlijk huisgemaakte soep, vijf broodsoorten,
krentenbrood, cake, kruidkoek, vier soorten vleesbeleg, vier soorten kaas,
paté, een warme snack, huzarensalade, kip/kerriesalade en eiersalade, zoet
beleg met tijdens de lunch onbeperkt koffie, thee of melk. En nu maar
genieten.
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De kosten bedragen voor:
KBO-leden € 50,00 p.p. Introducés € 60,00 p.p.
Reis is inclusief: Busvervoer, Vaartocht, koffie met gebak, uitgebreide lunch
en attentie chauffeur.
Aanmelden VOOR 30 juni.
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 3 juli a.s.
op: IBANnr: NL75 INGB 0004925203
t.n.v. Reiscommissie RK Bond van Ouderen, Delft. (met vermelding R71)
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 benade ren indien
nodig.

Uw Reiscommissie:
Leo Lea Vroonland en Anton van der Zalm
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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
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BUSTOCHT NAAR ‘AVIFAUNA’-65 JAAR KBO - AFD. DELFT.
Met wel 3 bussen gingen we naar
Avifauna in Alphen aan den Rijn om
het 65- jarig bestaan van de KBO
verder te vieren. Afgelopen zaterdag
was het jubileumfeest al gestart met
een mooie Eucharistieviering in de
Franciscus en Clara kerk. Na de viering
was er een feestelijke bijeenkomst in
’De Wending’. Het was heel gezellig en goed verzorgd.
Op woensdag 16 mei dus naar Avifauna. Een hele drukte bij Stefanna. Er
was ook een rolstoelbus, zodat KBO-leden die aan een rolstoel gebonden
waren, met hun begeleiders ook aan deze dagtocht konden deelnemen. En
daar werd goed gebruik van gemaakt.
Om 9.20 uur vertrokken de bussen en omstreeks 10.00 uur waren we in
Avifauna. In de ARA-zaal -- de grootste zaal van Avifauna -- werden we
getrakteerd op koffie met cake en dat lieten we ons goed smaken.
Daarna op naar de Nationale Vogelshow. Voor iedereen was er plaats, ook
voor de leden in een rolstoel, zij zaten mooi vooraan. We werden welkom
geheten door een gids die eerst enkele regels aangaf: ”vooral blijven zitten,
want de vogels kunnen heel laag vliegen”.
Na een korte tijd zagen we de eerste
vogel al rondvliegen en die streek rustig
neer bij de gids; zij had op verschillende
palen stukjes vlees neergelegd. Ze
vertelde over de vogel waar hij vandaan
kwam en wat hij at, en onderhand vloog
de volgende vogel alweer hoog in de lucht
om zo te landen en zich te tonen aan het
publiek. We zagen o.a. Amerikaanse
Zeearenden, Konijnenuilen, Zonparkieten en Ara’s en een Europese Oehoe.
Deze uilen kunnen geluidloos en heel laag vliegen. En ze eten ratten en
egels, maar ook hazen en konijnen. Zo “landde” er een gier en de gids liet
even zien hoe de gier een groot struisvogelei opende. Met een stokje prikte
hij door de schaal en zo at hij het ei leeg. Uit het publiek werd een meisje
gekozen, die werkte mee aan de demonstratie. Ze kreeg een grote, leren
handschoen om; de gids ging wat verder van haar vandaan staan en dan
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maar afwachten wat er zou gebeuren. En
ja hoor, daar kwam een vogel(tje) aan en
belandde op haar hand: een parkiet.
Grote hilariteit. Leuk om dit allemaal te
zien.
Na de show was er nog volop gelegenheid
om door het park te wandelen en heel veel
vogels te zien.
Er waren zelfs pinguïns; we zagen kleurige kakatoes, rode flamingo’s, rose
pelikanen, ooievaars; te veel om op te noemen En we zagen ook een beeld
van Sint Franciscus, de grote dierenvriend.
Om een uur was iedereen weer present
in de ARAzaal, waar we een lunch
hadden. Iedereen kon zijn eigen keuze
maken en het smaakte voortreffelijk.
Om half 3 stonden we aan het water voor
een boottocht over de Woudwetering
richting Braassemermeer. De boot was
groot, het weer was zonnig; er werd volop
gepraat en gelachen; we zagen
prachtige huizen en eenieder had het naar zijn zin. Na het afmeren
wandelden we weer richting ARA-zaal. Daar werden we nog getrakteerd op
een drankje met lekkere borrelhapjes.
De voorzitter sloot de gezellige dag af met een dankwoord aan de
feestcommissie, die het 65-jarige jubileum heeft georganiseerd en uitte zijn
tevredenheid over de activiteiten die allemaal goed en enthousiast door de
KBO leden met hun begeleiders werden bezocht.
Om 5 uur waren de bussen er weer. Eenieder stapte in, we reden weer
voldaan en dankbaar richting Stefanna. Het was een prachtdag!!! Heel veel
dank!!
Toke en Ton van den Brink
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Eucharistieviering

Feestmiddag

Avifauna

Boottocht

De KBO op reis
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MUSEUMBEZOEK ‘DE KUNSTHAL’ 26 APRIL 2018
De Museumclub van de KBO-Delft is nog maar nauwelijks opgericht of een
tweede museumbezoek stond op de bucketlist – een Anglosaksische
omschrijving voor dingen die je nog in jouw leven zou willen doen.
Het onderwerp van de tentoonstelling was het Hyperrealisme en dan met
name op het gebied van de beeldende kunst. Realisme betekent simpelweg
het laten zien van de werkelijkheid en dit houdt tevens in het verwerpen van
de ideaalbeelden van de reclame-industrie.
Deze tentoonstelling laat zien beelden van de gewone mens in zijn/haar volle
kwetsbaarheid; vaak schaars gekleed maar op een natuurlijke manier
weergegeven met alledaagse onvolmaaktheden zoals rimpels, kuiltjes,
cellulitis, sproetjes. Kortom zaken die we nooit zien in de commercials, maar
waar we allemaal last van hebben.
Voorts was er nog een exhibitie van de gevolgen van de verontreiniging van
zee, lucht en land met beelden van clowns in een surrealistisch circus en
mensen en dieren die ten onder gaan in een wereld vol met de vervuilende
gevolgen van de fossiele brandstoffen.
Daarnaast was er nog een zeer groot schilderij met de afbeelding van
bootvluchtelingen die trachten aan land te gaan vanuit hun rubberboot
gekleed in een oranje life-vest met Europeanen op het strand die het tafereel
– van onder hun parasol - aanschouwden als ware het een film, zonder een
poot uit te steken. Hoe graag willen we deze mensen nou eigenlijk …
In de voorbereiding van ons bezoek aan de Kunsthal kwam ik nog iets tegen
over de kunstenaar Tjalf Sparnaay over een schildervorm van megarealisme
en ik wil dit u vooral niet onthouden. Zoek eens onder deze naam op google
en u zult verrukt zijn over de werkelijkheid van een broodje kaas, een patatje
mayo, een salade Nicoise en een fantastische vruchtensorbet in vol ornaat.
De reclame is een fictie ; maar de werkelijkheid is mooi genoeg.
Hans van Santen
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Hyperrealisme

Bootvluchtelingen
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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 voor 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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UIT HET ARCHIEF (60)
In de rondvraag van de vergadering van 4 oktober 1960 wordt door een van
de bestuursleden geopperd om over te gaan tot de aanschaf van een
cyclostielapparaat ter vervaardiging in eigen hand van kennisgevingen aan de
leden. Nu kan ik mij nauwelijks voorstellen dat die kennisgevingen tot dan toe
door andere handen gemaakt worden dan door die van het bestuur maar ik
begrijp ongeveer wat er mee bedoeld wordt.
Wat moeilijker was voor mij om mij voor te stellen
wat een cyclostielapparaat eigenlijk was en dat viel
mij van mijzelf, als iemand met 45 jaren
kantoorervaring toch een beetje tegen. Gelukkig
biedt Google voor al dergelijke zaken uitkomst en in
dit geval bleek een cyclostielapparaat in de
categorie van stencilmachines te vallen. En die zijn
mij, en waarschijnlijk ook diverse medeleden, maar
al te bekend. Als jongste bediende mocht of moest
ik zo een stencilmachine bedienen waarbij het
vrijwel onmogelijk was om schone handen te
houden. Het geknoei met inkt, kapotte stencils en
correctievloeistof staat mij 75 jaar later nog steeds
voor ogen.
Maar wij hebben het dan toch wel over min of meer voorhistorische
kantoormachines. Toen ik namelijk aan mijn volwassen kleinzoon probeerde
uit te leggen dat een cyclostielapparaat een soort stencilmachine was bleek
dat ook de stencilmachine hem volkomen vreemd was en toen ik daarop
begon over een schrijfmachine drong dat wel door maar nog lang niet zo diep
dat er sprake was van 'dagelijks gebruik'. Op Marktplaats blijkt dan ook de
gewone en zelfs de elektrische schrijfmachine al in de regionen van antieke
voorwerpen te zijn beland.
Terug naar de KBO. Dat cyclostielapparaat is er niet gekomen. In een
volgende vergadering was na informatie gebleken dat dit op een uitgave van
ongeveer ƒ 400 zou komen. Het dagelijks bestuur achtte een dergelijke
uitgave niet verantwoord. Dus tobde de secretaris waarschijnlijk nog enige
jaren voort met het typen van de uitnodigingen en verslagen van de
bestuursvergaderingen in veelvoud met alle problemen van dien. Of de
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vermenigvuldiging werd, uiteraard tegen betaling, uitbesteed aan derden.
Waarschijnlijk kwam dat goedkoper uit. ƒ 400 was dan ook in 1960 een vrij
groot bedrag. Je zat met een dergelijk bedrag in die jaren toch wel in de buurt
van een bescheiden maandsalaris.
Maar sindsdien hebben de administratieve en secretariële hulpmiddelen zich
gelukkig wel in modernere richting ontwikkeld. Zo zie ik de notulist op de
jaarvergadering het verslag van die vergadering rechtstreeks uittikken
op de laptop. Inkt en papier komen er niet meer aan te pas. Als dat in de
gehele vergaderwereld zo gaat wordt het er voor de toekomstige
kroniekschrijvers niet in alle opzichten gemakkelijker op. Of juist wel omdat de
'Cloud' ons collectieve geheugen gaat worden zodat wij daar onbelemmerd uit
kunnen putten. Maar met zoveel openbaarheid is het nauwelijks nog
interessant om stukjes 'uit het archief' te schrijven.
Koos de Ridder.

Advertentie
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KBO – COMMISSIES EN WERKGROEPEN
REISCOMMISSIE
Informatie:
Email:
Betalingen:

Leo en Lea Vroonland
tel.: 013 – 211 81 46
Anton van der Zalm
tel.: 015 – 256 24 29
reizenkbodelft@hotmail.com
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: ramwil@casema.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……………………………………………………………………

23

