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VAN DE REDACTIE 
 
Voor u ligt het dubbelnummer 7- 8 voor de maanden juli en augustus 2018. 

 

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

volgende artikelen: 

- Artikel ‘Weinig geld of een laag inkomen’,  zie pag. 10. 

- Artikel over het organiseren van een dialoogbijeenkomst, zie pag. 11. 

- De KBO en het privacystatement, zie pag. 13. 

- Terugblik Algemene ledenvergadering, zie pag. 14. 

- ALV 2018, zie pag. 15. 

- Verslag bezoek aan gemeentemuseum Den Haag, zie pag. 16 en 17. 

- Terugblik bezoek aan het Cobramuseum, zie pag. 18 en 19. 

 

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 
  

 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. 

 
 9 juli Bijeenkomst Leeskring 

 Aanvang: 14.00 uur. Locatie: Kalfjeslaan 25 

 

10 juli Wandelen. Verzamelen om 13.30 uur bij het restaurant 

  ‘De Schaapskooi’  in het Delftse Hout.  

  Vertrek: uiterlijk om 13.45 uur. 

 
12 juli Bingomiddag. 

  Aanvang: 14.00 uur. Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 
19 juli  Dagje op het water  - De vaarroute is dwars door de Biesbosch. 
   Vertrek om 8.45 uur met de bus vanaf Stefanna, de bus is 

aanwezig om 8.30 uur. 
 
24 juli Bowlen. 

  Aanvang: 14.00 uur, aanwezig 13.45 uur.  

  Locatie:  Bowlingcentrum ’t Karrewiel. 

 

14 aug. Wandelen. Verzamelen om 13.30 uur bij het restaurant 

  ‘De Schaapskooi’  in het Delftse Hout.  

  Vertrek: uiterlijk om 13.45 uur. 

 

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. 
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VERJAARDAGEN JULI  2018 
 
90 jaar 

Mevr. M. Klijsen-Peeters  Oostsingel 178B   4 juli 

Dhr. H. Sosef    A.v.d.Leeuwlaan 902A 16 juli 

 
85 jaar 

Dhr. H.H. van Dam   Maerten Trompstr. 7 20 juli 

 
80 jaar 

Mevr. M.L.E. v.Mulbregt-v.Tongeren Van Heemstrastr. 24   6 juli 

 
75 jaar 

Mevr. A. Tersmette-Staak  Vosmaerstraat 96   2 juli 

 

 

 

VERJAARDAGEN AUGUSTUS 2018 

 
95 jaar 

Mevr. L.M. Vredenbregt-Janssen Chopinlaan 9    8 aug. 

 
90 jaar 

Mevr. J.W.M.Hermans-Roodenrijs Artemisstraat 262   6 aug. 

Dhr. L. van der Toolen   Ln.d. Zeven Linden 377 14 aug. 

Mevr. Breedveld   A.v.d. Leeuwlaan 902E 21 aug. 

 
85 jaar 

Mevr. H.M. van Velsen-Veldhoven Nassaulaan 113   6 aug. 

Mevr. M.L. Verburg-Lexmond  Cort v.d. Lindenstr. 61 13 aug. 

Mevr. J.I.M. Richaers-Adelmeijer Churchillaan 72  30 aug. 

 
80 jaar 

Dhr. J.J.A. van Kruining   Sint Joriszicht 14   2 aug. 

Mevr. A.I.C.M. Vooges-Bolleboom Nieuwstraat 6    3 aug. 

Mevr. B.M.C. Zeegers   Händellaan 60  27 aug. 
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75 jaar 

Dhr. L.A.M. Persoon   Van Heemstrastr. 11   6 aug. 

Dhr. C.J.A. Schulten   Kantoorgracht 29   9 aug. 

Allen van harte gefeliciteerd 

 

 

NIEUWE LEDEN 

 
Mevr. E. Jonkers   Isaak Hoornbeekstraat 34 

Dhr. G. Barendregt   Eisenhouwerlaan 87 

Mevr. van Starrenburg   Ricardishof 115 

Mevr. de Jong    Anthonia Veerstraat 151 

Dhr. M.J. Fahrner   Pasteurstraat 2 

Mevr. A.A.K. v.d. Berg-Verhoeff  Mart. Nijhofflaan 182 

Mevr. C. Haak    Keizer Karelstraat 27 

Mevr. J. Beswerda   Aart v.d. Leeuwlaan 930 

Mevr. J. Schapers   Parkzoom 227 

Dhr. J. Breedveld   Artemisstraat 174 

Mevr. M.L. Verburg-Lexmond  Cort v.d. Lindenstraat 61 

 

Het bestuur heet de nieuwe leden van harte welkom 

als lid van de KBO 

 

 

OVERLEDEN LEDEN 
(voor zover bij ons bekend) 

 
 Mevr. F.C. Turkenburg-ten Barge Cort v.d. Lindenstraat 219 

 

Wij bidden tot God, dat Hij ons overleden lid mag  opnemen in           

de vrede van onze verrezen Heer. 
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   BESTE LEDEN 
 
Zomerschool 2018 

Als u deze Info leest is de eerste inschrijving voor de 

komende Zomerschool geweest en vanaf 29 juni kunt u via 

de telefoon en de mail inschrijven. 

Mailadres: seniorenzomerenwinterschool@gmail.com  

Telefoonnummer: 06-50564237  ( tussen 17.00-18.00 uur ) en niet in het 

weekend. 

 

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. 

Ook liggen er programmaboekjes bij diverse afhaalpunten, zoals wijkcentra, 

Dok in de Veste, bij sommige kerken, zwembad Kerkpolder en bij sommige 

fysiotherapeuten en gezondheidscentra.  

 

  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. 

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 o.a. een 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 

  Hoorn-Medemblik, boot naar Enkhuizen ( Zuiderzeemuseum ) 

  en daarna diner. 

 

 

 

mailto:seniorenzomerenwinterschool@gmail.com
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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. 

 

Bingomiddag 

De laatste bingomiddag dit seizoen is op 12 juli, dus de 2e donderdag van de 

maand. 

Het blijft vanaf september op de 2e donderdag ivm. het bloemschikken dat 

vaak op het eind van de maand is en dan blijven we heen en weer schuiven 

met de bingo. 

 

De 1e bingo van het nieuwe seizoen is op donderdag 13 september, zoals 

gewoonlijk op de Nassaulaan 2 vanaf 14.00 uur tot max. 16.00 uur. 

 

 Jetty van der Graaf 

 

 

 

 
 
 
 
 

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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OVERIGE  ACTIVITEITEN 
 

Bingo  

Elke 2e 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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WEINIG GELD OF EEN LAAG INKOMEN? 

Ook dit jaar heeft de gemeente Delft een folder uitgegeven onder de naam 

‘Dit geld(t) voor u’. Een informatiefolder voor mensen met een inkomen tot 

105%, 110% of 130% van de bijstandsnorm. Afhankelijk waar u een beroep 

op wilt doen. 

Voor onze leden met alleen een AOW of AOW en een klein aanvullend 

pensioen toch goed om dit te weten, zeker voor wat betreft de aanvullende 

verzekering van de DSW of de eigen bijdrage voor de meeste WMO 

voorzieningen. 

Ook informatie over de Delftpas, wonen of hulp bij andere financiële 

tegenvallers of perikelen staan in deze folder. 

Helaas hebben wij er maar één ontvangen, maar u kunt deze ongetwijfeld 

vinden bij het stadskantoor aan het Stationsplein 1, bij buurthuizen of in de 

bibliotheek. 

U moet maar denken, nooit geschoten is altijd mis.  

Wil Dagli. 

 

 

Advertentie
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DIALOOGBIJEENKOMST  

 

Bij KBO-PCOB staat de levenskunst, kracht en wijsheid van senioren 

centraal. In de beeldvorming worden ouderen vaak eenzijdig verbonden met 

aftakeling en kosten. De betekenis en waardigheid van een mens is en mag 

niet afhankelijk zijn van iemands leeftijd of van wat iemand kan. Daarom 

besteden we aandacht aan waardig ouder worden, aan bewuste omgang met 

het levenseinde, en ook aan levensvragen in zorg en welzijn. 

Door enerzijds de vooruitgang in de gezondheidszorg en anderzijds 

bezuinigingen in de verzorging, ontstaat er meer onzekerheid over de laatste 

levensfase en het levenseinde. Meer bewustwording bij ouderen en meer 

garanties voor goede zorg rond het levenseinde zijn nodig om ‘waardig 

sterven’ mogelijk te maken. 

 

Sterven dood en rouw … het zijn precaire onderwerpen in de samenleving. 

Om deze onderwerpen beter bespreekbaar te maken, maakt KBO-PCOB als 

mede-initiatiefnemer deel uit van de coalitie Van Betekenis tot het Einde. 

Hierin is een aantal landelijke organisaties vertegenwoordigd die samen 

werken aan een bredere dialoog over de laatste levensfase. Het doel: een 

blijvende omslag bewerkstelligen in denken en doen rond ouder worden, 

sterven en rouw. Coalitie Van Betekenis tot het Einde realiseert dit onder 

meer door bewustwordingscampagnes en het organiseren van 

dialooggesprekken. 

DIALOOGBIJEENKOMST  In en klein groepje  praten over 'De plaats van de 

laatste levensfase in het leven’, wat betekent dat voor jou?'  

Er hebben zich reeds vier leden aangemeld om deel te nemen aan een 

dialoogbijeenkomst, graag zouden we willen werken met een groepje van 6 à  

8 leden. We zijn dus nog op zoek naar 2 à 4 mensen erbij om een goede 

groep te hebben.  

Indien er, naast de reeds aangemelde leden, nog leden zijn die aan de 

dialoogbijeenkomst willen deelnemen, of nadere informatie willen, dan kunnen 

zij zich opgeven bij: Leo Persoon, tel 015-2124289  

of per email: lpersoon@ziggo.nl 

 

Bij voldoende deelnemers zal er medio september een bijeenkomst worden 

georganiseerd. 

 



12 
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KBO AFD. DELFT EN DE AVG 
 

Op 25-05-2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 

werking getreden. 

Daarin is een zeer uitgebreide regeling opgenomen voor wat betreft het 

opslaan en verwerken van persoonlijke gegevens. Iedere organisatie krijgt 

daarmee te maken, dus ook de KBO afd. Delft. 

In de bestuursvergadering van 11 juni 2018 is het privacystatement van de 

KBO  afd. Delft vastgesteld. 

In het privacystatement is aangegeven welke gegevens we registreren en hoe 

we daarmee omgaan. Het privacystatement kunt u terugvinden op onze 

website: WWW.KBO-DELFT.NL 

Een exemplaar van het privacystatement kunt u ook opvragen bij de 

secretaris. 

 

In het Privacystatement zijn twee artikelen, waar we hier speciale aandacht voor 

vragen, opgenomen: n.l. 

Welke persoonsgegevens vraagt de KBO? 

De KBO vraagt bij aanmelding van leden om de volgende persoonsgegevens: 

voorletters, voornaam, achternaam, geboortedatum, straatnaam, postcode, 

woonplaats, emailadres en handtekening. 

Het verzamelen van deze gegevens gebeurt via het toezenden van een 

inschrijfformulier. 

Door het inschrijvingsformulier te ondertekenen geeft u zich op als lid van de 

KBO en gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden verwerkt in onze 

ledenadministratie.  

 

Het maken en het gebruik van foto’s  

Als KBO organiseren wij regelmatig activiteiten. Bij alle activiteiten bestaat de 

mogelijkheid dat er foto’s worden genomen. Deze foto’s zullen worden 

gebruikt in ons verenigingsblad INFO en kunnen gepubliceerd worden op 

onze website. Door het deelnemen aan deze activiteiten geeft u expliciet 

toestemming voor het gebruiken van de foto’s zoals hierboven omschreven. 

Indien foto’s op een andere wijze zullen worden gepubliceerd (b.v. 

nieuwsbladen) zullen wij toestemming vragen voor het publiceren van de foto 

of foto’s.  

 
Leo Persoon 
 

http://www.kbo-delft.nl/
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018. 

Door het 65jarig jubileum was de jaarlijkse ALV dit jaar op 7 juni, waar naast 

het voltallige bestuur er ook 20 leden aanwezig waren. Zeer geïnteresseerde 

en meedenkende leden. Zoals toen de kascommissie een paar 

aandachtspunten aan het bestuur presenteerde, waar het bestuur zeker 

goede nota van zal nemen. Voor het aftredende kascommissielid dhr. H. 

Baltus had de voorzitter naast een dankwoord een fles wijn beschikbaar. Al 

weegt een fles wijn niet op tegen het werk wat een kascommissie verzet 

natuurlijk, het bestuur kan niet zonder deze vrijwilligers. Alhoewel het bestuur 

ook uit vrijwilligers bestaat en twee leden, dhr. Persoon, secretaris en mevr. 

van der Graaf, vele taken waaronder ook activiteiten, dit jaar reglementair 

aftredend waren was het bestuur, mede als de aanwezige leden blij dat 

beiden zich herkiesbaar stelden. Geen discussie dus over de herbenoeming. 

Weinig vragen van de leden, blijkbaar is men tevreden over de gang van 

zaken en was het officiële gedeelte snel klaar waarna er een korte pauze 

was. 

Na de pauze was er door dhr. van Tuin, van de Hof van Delft Apotheek een 

lezing over ‘Wijs met medicijnen’. Heel interessant en al denkt men dat je het 

goed weet, ik heb deze middag toch een aantal zaken gehoord waarvan ik 

dacht: ‘Nooit geweten’. Dat als je ouder wordt je soms meer maar meestal 

minder van je medicijnen moet gebruiken. Er was ook een klein handig boekje 

‘Wijs met medicijnen’, wat je mee kon nemen.   

Zo was het weer een interessante middag, die we traditie getrouw afsloten 

met een hapje en een drankje. 

Wil Dagli.  
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ALV 2018 

 
Waarom een extra terugblik op de jaarlijkse ledenvergadering?  

Een verslag van de vergadering van de secretaris is immers toch op 

de website en in deze INFO te lezen. 

 

De aanleiding is; aandacht te schenken aan het bestuur en een oproep 

aan de leden te zorgen voor toekomstige continuïteit. 

Omdat het een ouderenbond is, bestaat het bestuur meestal uit 

gepensioneerde deelnemers, 

ondanks dat deelname openstaat voor vijftigjarigen.   

De huidige tendens is dat men na pensionering wil genieten van zijn 

vrijheid en zijn bucketlijst wil invullen. 

 

Dit jaar waren de secretaris en het activiteiten-lid statutair aftredend, 

beiden blijven de volgende periode in functie.  

Naar mijn mening heeft de afdeling nog nimmer zo’n professioneel, 

daadkrachtig en enthousiast bestuur gehad als het huidige. 

Maandelijks getuigt de inhoud van INFO hiervan. 

 

Het past hier dan ook dank te zeggen voor hun inzet. 

 
Herman van der Zon 
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BEZOEK GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG - 25 MEI 2018 

Bij ons bezoek aan het gemeentemuseum in Den Haag keken we in de 

ochtend naar de schilderijen van de Duits Joodse Max Liebermann. Rond de 

19e eeuw werkte hij in Duitsland, Nederland en in Parijs. Hij schilderde vooral 

het leven van de gewone mens op het land. In de tijd dat hij in Nederland 

verbleef heeft hij bijvoorbeeld het Oudemannenhuis in Amsterdam en het 

strand geschilderd, het was een feest deze schilderijen te zien. Vooral door 

zijn kleurgebruik. 

Een extraatje bij de lunch, hier werden we door Louis (de ober) allemaal schat 

genoemd. Dat is weer meegenomen. 

Om 14.15 uur gingen we met een gids naar de tentoonstelling over Art 

Nouveau: nieuwe vormen, nieuwe stijl. Vloeiende lijnen in porselein, 

schilderijen, meubels en kleding. Inclusief de ‘Delftsche Slaoliestijl’.  

Heel inspirerend. 

 

Een mooie dag samen, met dank aan de organisatoren. 

Annie de Haas. 
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TERUGBLIK BEZOEK AAN HET COBRAMUSEUM. 
 
Op 15 juni mochten we met de Museum Plus Bus naar het Cobramuseum in 

Amstelveen. Ondanks dat het in mei pas bekend was hadden we een bus vol.  

We zijn al eens eerder in dit museum geweest en er was nu een andere 

tentoonstelling. We werden ontvangen met koffie en thee en daarna namen 2 

gidsen ons mee naar een deel van de tentoonstelling. Na de lunch kon 

iedereen zelf verder op onderzoek uit.  

Op  de 1e verdieping  was een heel andere tentoonstelling en vooral de 

sprekende/zingende keien waren een blikvanger. Om 15.00 uur gingen we 

weer huiswaarts en na de chauffeur en de gids bedankt te hebben voor het 

veilig thuisbrengen, waren we om 16.15 uur weer op de Nassaulaan. 

 

Jetty van der Graaf 

 

 

 

 



19 

 

  

 

 

 
 



20 

 

Advertentie 

 

 
 

 
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/
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UIT HET ARCHIEF (61) 
 
Voor de jaarvergadering had het bestuur 450 broodjes besteld en 225 

krentenbollen en koek. Dat zou, allemaal geleverd worden door de Fa. 

Bierhuizen van de Oude Langendijk. De heer Van Zon van de Kloosterkade 

zou voor het beleg zorgen. Kennelijk had de katholieke middenstand een 

streepje voor zoals destijds ook de katholieke bakkers bij toerbuurt het 

Hippolytusziekenhuis van brood mochten voorzien met alle perikelen van 

dien. Maar ik praat natuurlijk niet over de jaarvergadering van 2018. Zowel 

Bierhuizen als Van Zon zijn uit het straatbeeld verdwenen, maar zij werden 

wel genoemd in de notulen van de vergadering van 17 maart 1961 toen het 

bestuur dus kennelijk rekende op een grotere opkomst dan dit jaar. Waar 

zouden wij trouwens 225 leden moeten laten, alhoewel het bestuur gaarne de 

ruimte voor zo’n opkomst beschikbaar zou maken. Er waren overigens dit jaar 

meer leden aanwezig dan in 2017; als ik goed geteld heb was de opkomst 

15% hoger. Zo doorgaan zou ik zeggen.  

 

In de vroege jaren zestig wordt er ook een keer opgemerkt dat op de 

uitgegeven consumptiebonnen alleen thee wordt verstrekt en geen bier of 

koffie. De desbetreffende horeca had dat nu eenmaal zo bepaald en er was 

dus weinig aan te doen. Overigens bood een restaurant in Noordwijk 

diezelfde thee aan voor ƒ 0,35 cent plus 15%. Dat lijkt mij nogal overkomelijk. 

 

In de rondvraag van een volgende vergadering kwamen de taarten van 

Schelling uit Schipluiden ter sprake. Die liet het bestuur bezorgen bij 

huwelijks- en andere jubilarissen maar die taarten zouden naar het oordeel 

van de vraagsteller niet eerste klas zijn. Wat er met zijn klacht gebeurd is 

weet ik niet, maar wel dat enige maanden later de taart vervangen wordt door 

een doos chocolade. Maar hier komt men toch al weer heel snel op terug, 

want in de volgende vergadering wordt de taart weer in ere hersteld. 

 

We blijven nog even bij de lekkernijen van de jaren zestig. Langdurig zieken 

krijgen met Kerstmis een krentenbrood thuis bezorgd, althans in 1961. De 

doos bonbons komt terug in 1962 als de geestelijk adviseur deze traktatie ter 

beschikking stelt voor degene die de meeste nieuwe leden aanbrengt. Deze 

doos bonbons kan ook worden vervangen door een kistje sigaren. Kennelijk 

heeft er in die jaren nog geen enkele waarschuwing geklonken tegen roken in 

het algemeen en tegen sigaren in het bijzonder. De winnaar wordt een zekere 
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mijnheer Plas die maar liefst 55 nieuwe leden heeft aangebracht zoals blijkt 

uit de notulen van 13 november 1962 en daarmee de kist sigaren binnenhaalt. 

 

Nog even een aardigheidje over krentenbollen. Ik las ergens dat in het begin 

van de twintigste eeuw een bakker in Moskou bij een van zijn klanten 

ontboden werd omdat er een spin in zijn brood zat. De bakker aarzelde niet 

en stak de spin in zijn mond zeggende dat het een krent was. Krentenbrood 

bestond toen nog niet maar de bakker voorspelde dat dat vanaf die dag wel 

het geval zou zijn. Hij ging als een razende aan het werk om krentenbrood te 

bakken en dat als nieuwigheidje op de markt te brengen. Of op dat moment 

de krentenbol werd uitgevonden vertelt de geschiedenis niet. 

 

En met deze smakelijke geschiedenis 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:  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…………………………………………………………………… 
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