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KERSTMIS  
  

Tijd van vrede en lichtjes,    

Versierde bomen , blije gezichtjes,   

Voor anderen tijd van pijn en spijt,  

Van winterkoud en eenzaamheid, 

De bomen groen, de kleur van hoop, 

Een zalig kerstmis is niet te koop. 

 

En dat is maar al te waar. Niet voor niets laait de discussie over 

eenzaamheid steeds maar weer op. 

De oorzaak daarvan is o.a. gelegen in het feit dat bejaardenhuizen 

verdwenen zijn en verzorgingshuizen een andere functie hebben gekregen. 

Weg bezuinigd? Opgeheven? Wilden we niet allemaal zelfstandig blijven 

wonen? 

  

Eenzaamheid ligt ook op de loer door de hectische tijd waarin wij leven. De 

ontwikkeling op het gebied van de ICT en de automatisering gaan zo 

snel...... wie kan dat allemaal nog volgen? 

We hebben elkaar meer dan ooit nodig. We blijven ons inzetten voor 

elkaar, voor anderen, voor ouderen.  

Laten we van 2020 een anti-eenzaamheidsjaar maken. 

  

Zonder de privacyregels te willen schenden zou ik willen zeggen, houd uw 

zicht  op de ander gericht . Een glimlach, een lief woordje, een belletje, een 

boodschapje doen, een kopje koffie buurman/buurvrouw ? Het zijn allemaal 

kleine beweginkjes met grote gevolgen, namelijk blijdschap bij de  ander.  

  

Dat is toch niet zo moeilijk?  

      

Mede namens de redactie en 

het bestuur een zalig kerstfeest    het een zalig  

en een voorspoedig 2020. 

 

Paul Dresmé,  voorzitter KBO – afd. Delft. 
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VAN DE REDACTIE 
 

Voor u ligt nummer het dubbelnummer 12/1 voor de maanden december 

2019 en januari 2020, met weer veel nieuwe informatie. 
 

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

volgende artikelen: 

 

- Kerstwens van onze voorzitter, zie pag. 3. 

- Nieuwe leeskring, zie pag. 7. 

- Contributie 2020, zie pag. 10. 

- Mee met de Museum Plus Bus, zie pag. 10. 

- KBO Kerstviering op 18 december, zie pag. 14. 

- Theater overdag, zie pag. 15. 

- Meerdaagse KBO reis, zie pag. 16 en 17. 

- Tips voor fietsen door de regen met een E-bike, zie pag. 19. 

- Tips voor veilig wonen in donkere dagen, zie pag. 21. 

- Verslag wandeling van Dieren naar Velp, zie pag. 22 en 23. 

Namens de redactie,       

 

 Leo Persoon 

 

Advertentie 

 



5 

 

AGENDA – ACTIVITEITEN WINTERSCHOOL  
 

11 dec. Lunch bij ‘De Brasserij’. 

 Locatie: Brasserskade 2 A.  

 Aanvang:  12.30 uur. 

 

12 dec Rondleiding DSM / Gist fabriek. 

 Locatie: Wateringseweg 1.  

 Aanvang:  10.30 uur. 

 

13 dec. Bloemschikken met Nana van Marrewijk. 

 Locatie: Wipmolen. Prof. Krausstraat 71 B.  

 Aanvang:  10.00 uur. 

 

7 jan. Bezoek aan Schoolmuseum in Rijsoord en  

 Museum Huis van Gijn in Dordrecht. 

 Vertrek:  08.00 uur vanaf de Nassaulaan 2. 

    08.15 uur vanaf de Bachsingel. 

 

8 jan. Bezoek aan de Tentoonstelling Pieter de Hoogh  

 in Het Prinsenhof in Delft. 

 Locatie: Sint Agathaplein.  Aanvang:  13.30 uur. 

 

10 jan. In de ochtend een bezoek aan Beelden aan Zee en een lunch,  

in de middag een bezoek aan herinneringscentrum 

Oranjehotel.  

 U gaat zelf naar de locaties toe. 

 

15 jan. Bezoek aan het Media Instituut Beeld en Geluid in Hilversum. 

Vertrek: vanaf de Nassaulaan 2 om 07.45 uur. 

   vanaf de Bachsingel om     08.00 uur. 

 

17 jan.  Lezing door Endocrinoloog-internist D. Schweitzer. 

 Locatie: Reinier de Graaf Ziekenhuis. Aanvang: 9.45 uur. 

 Sluitingsmiddag. 

 Locatie:  Wijkcentrum Delft Noord.  

 Brasserskade 77.    

 Aanvang: 14.00 uur. 
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31 jan. Bezoek  ‘Omroep West’. 

 Locatie: Studio Omroep West in Rijswijk. 

 Aanvang: 10.00 uur. 

U gaat zelf naar de locatie toe.  

 

Voor meer informatie, zie programmaboekje voor de Winterschool voor 

Senioren 2019 / 2020.  

 

AGENDA – OVERIGE ACTIVITEITEN 
 
10 dec. Wandelen.  

 Verzamelen om 13.30 uur bij het restaurant 

  ‘De Schaapskooi’  in het Delftse Hout.  

  Vertrek: uiterlijk om 13.45 uur. 

 

 12 dec. Theater overdag in het Rietveldtheater. 

 Aanvang met lunch 13.00 uur. 

 Aanvang zonder lunch 14.30 uur.  

  
 16 dec.  Bijeenkomst Ipad gebruikers. 

 Aanvang: 10.00 uur. 

 Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 

18 dec. Kerstviering. 

  H. Mis om 11.00 uur in de Franciscus en Clarakerk 

  Raamstraat 78. 

  12.30 uur in lunch in het buurthuis De Wending. 

  13.30 uur optreden ‘Klein koor Lindenhof’ o.l.v. Sonja Nowee. 

   

19 dec. Kerstbingo.   

  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.   

  Aanvang: 12.30 uur. 

 

  6 jan.   Leeskring. 

   Aanvang: 14.00 uur 

 Locatie: Jan Campertlaan 73. 
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7 t/m17 jan. Winterschool, voor programma zie programmaboekje 

Winterschool Voor Senioren 2019/2020 

 
21 jan.  Creaochtend. 

 aquarelleren en kaarten maken, haken en/of breien. 

  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.   

  Aanvang: 9.30 uur. 

 
21 jan. Stoelyoga. 

  Aanvang: 14.00 uur. 

  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 
23 jan. Bingo.   

  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.   

  Aanvang: 14.00 uur. 

 
28 jan. Bowlen. 

  Locatie: Bowlingcentrum ’t Karrewiel’. 

 Aanvang: 14.00 uur, aanwezig 13.45 uur. 

 

NIEUWE LEESKRING 
 
Omdat ik van 2 nieuwe leden de vraag heb gehad of zij kunnen deelnemen 

aan de leeskring en ik op deze vraag helaas een nee heb moeten 

antwoorden, omdat de huidige leeskring voldoende deelnemers heeft, wil ik 

hierbij een oproep doen of er wellicht nog meer leden zijn die wel interesse 

hebben om aan een nieuwe leeskring deel te nemen. 

 
Het aantal deelnemers aan een leeskring bedraagt tussen de 6 en 8 leden, 

in overleg komen zij één keer per zes à acht weken bij elkaar bij een van 

de deelnemers thuis. 

 
Mocht u interesse hebben dan kunt u zich bij ondergetekende opgeven per 

telefoon of per mail en bij voldoende deelnemers zal ik een eerste 

bijeenkomst organiseren waarbij men kennis met elkaar kan maken en 

waarna er afspraken gemaakt kunnen worden. 

 

Wil Dagli – van den Broek, tel. 015-2562569 (graag tussen 17.00 en 18.00 

uur) e-mail w.vandenbroek11@telfort.nl 
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VERJAARDAGEN  DECEMBER 2019  (vanaf 7 dec). 
   

80 jaar 

Dhr. H. Witteman   J. Campertlaan 163 13 dec. 

Mevr. J.M. Rensen-Vissenberg  Zagwijnpad 124  24 dec. 

 

75 jaar 

Dhr. C.J.A. Mergler   J. Joostenplein 20   7 dec. 

Mevr. J.E. Eekhof – Plugge  Mart. Nijhofflaan 154   8 dec. 

Mevr. M.E.J. Langeweg-Wiesell  Fr. v.d. Puttestraat 8 28 dec. 

 

70 jaar 

Mevr. M.C.A. van Winden  Zuiderstraat 328 20 dec. 

Mevr. M.H.M. Nadorp   Pelikaansingel 55 29 dec. 

Dhr. B.A.M. Wilmer   Landsteinerbocht 15 29 dec. 

 

Allen van harte gefeliciteerd 

 

 

VERJAARDAGEN JANUARI 2020 
 
95 jaar 

Mevr. M.J.Th.A. Barnhoorn  W.de Zwijgerstr. 21   7 jan. 

Dhr. W.D.M. Sosef   Chopinlaan 9  22 jan. 

 
85 jaar 

Dhr. P.H.G. van Laarhoven  Afrikalaan 56    6 jan. 

Mevr. A.J.M. Vermeij-v.d. Akker  Oostsingel 154  14 jan. 

Mevr. I. van Rijt    John Lennonstr. 6 27 jan. 
   
80 jaar 

Mevr. Scholtes    R.de Graafweg 386   6 jan. 

Mevr. M.J.H. Prins – Kops  T. v. Berkhoutlaan 21 jan. 

Mevr. A.C.M. Verbraak-Snelders v.Adrichemstr. 397 24 jan. 

Mevr. S.C.M. Kleis- van Veen  Odulphusstraat 24 28 jan. 
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75 jaar 

Mevr. J. Lutz    Artemisstraat 50   5 jan. 

Mevr. N.M. Mergler - Harteveld  J. Joostenplein 20 19 jan. 

Mevr. M.M.A. Winkelman-Wilmer Boeroestraat 11 23 jan. 

Dhr. A.J. Kruijswijk   Mina Krusemanstr. 10 31 jan. 

Dhr. C.G.H. Stootman   Ezelsveldlaan 206 31 jan. 

 
70 jaar 

Mevr. G.F.M.A. Roos   Van Essendijk 122  

       ’s Gravenhage  12 jan. 

 

Allen van harte gefeliciteerd 

 

OVERLEDEN LEDEN 
(voor zover bij ons bekend) 

 
Mevr. M. van der Hoeven  Beukenlaan 2. 

Mevr. E.W. Meijer   Zwaluwstraat 15. 
Mevr. H.A. van Koppen   Beukenlaan 2. 
 

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

 in de vrede van onze verrezen Heer. 

 
NIEUWE LEDEN 

 

Mevr. M.C.M. Wessels – Kwant Schubertlaan 126 

Dhr. H.F. Maas en 

Mevr. C.J. Maas – Schuurmans Bastiaansplein 91 

Mevr. M.M. Spek – Kerkhoven Beethovenlaan 172 

Mevr. P. Tetteroo – v.d. Sman Negotiekhof 33  Nootdorp 

Mevr. P. van de Maat   Pijperring 142 

Dhr.   A.M. van Kuijeren en 

Mevr. W.A.M. van Kuijeren- van Os Antoon Coolenlaan 49 

Mevr. E.M.A. Paap   Hendrick de Keyserweg 25 

Het bestuur heet de nieuwe leden van harte welkom  

als lid van de KBO 
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CONTRIBUTIE 2020 
 
Voor alle duidelijkheid wat informatie over de contributie en de betaling 

hiervan. Het contributiejaar loopt van januari t/m december en we 

verwachten dat de leden de contributie in het begin van het jaar 

overmaken, maar uiterlijk voor 1 mei van het lopend jaar.  

 

Bij de Algemene Ledenvergadering zijn de leden akkoord gegaan met het 

verhogen van de contributie en bedraagt in 2020 ten minste € 27,50 per 

lid, indien uw partner of huisgenote ook lid is van de KBO bedraagt de 

bijdrage dus tenminste 2 x € 27,50 - € 55,00. 

 

De contributie dient te worden overgeschreven naar: IBAN nummer: 

NL82INGB0001997617 ten name van KBO- AFDELING DELFT. 

Wilt u, zeker als iemand anders voor u de contributie overmaakt, altijd uw 

naam of lidmaatschapsnummer vermelden. 

 

Indien u twijfelt of u al betaald heeft kunt u hiervoor telefonisch ( tussen 

17.00 en 18.00 uur) of per e-mail contact met mij opnemen. Mocht u, wat 

wij niet hopen natuurlijk, het lidmaatschap willen beëindigen dient u dit te 

doen voor 1 december van het lopend jaar. 

Wil Dagli – ledenadministratie. 

Tel. 015-2562569 / e-mail: w.vandenbroek11@telfort.nl 

 

 

MUSEUM PLUS BUS 
 

Op 17 februari 2020  gaan we - in het kader van de winterschool - met de 

museum plus bus naar de Hermitage in Amsterdam. 

In de bus kunnen maximaal 2 rolstoelen mee. 

De prijs is € 17,50. p.p. 

 

U kunt zich vanaf 2 januari 2020 aanmelden voor deze bustocht. 

Aanmelden kan bij Jetty van der Graaf.  

Bij voorkeur per e-mail: seniorenzomerenwinterschool@hotmail.com. 

Telefonisch kan ook: tel.nr 06 - 505 64 237 (van 17.00 tot 17.30 uur) niet 

op zondagen. 

In de volgende INFO meer informatie. 
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   BESTE LEDEN 
   

    Winterschool 

U vindt bij de agenda (pagina 5 en 6) een overzicht van 

het   programma van de winterschool. 

  Het programmaboekje is ook te zien op de website van                  

 de KBO (www.kbo-delft.nl).  

Kerstbingo 

Ook dit jaar willen we weer een kerstlunch organiseren gevolgd door een 

bingo.  We doen dit op donderdag 19 december. 

We beginnen met de lunch van 12.30 uur – 13.30 uur. 

Om 14.00 uur gaan we verder met de bingo tot 16.00 uur. 

De kosten voor de lunch en de bingo zijn € 12,50.   

Extra plankjes € 5,00. Betalen tijdens de bingo op 19 december. 

 

U kunt zich telefonisch of via e-mail opgeven t/m vrijdag 13 december. 

bij Leo Persoon. 015-2124289  0f e-mail: lpersoon@ziggo.nl. 

Bij Jetty van der Graaf uitsluitend per e-mail:  

jettyvandergraaf@hotmail.com    

 

Bingo 

De eerstvolgende bingo is op donderdag 23 Januari 2020. 

We beginnen zoals gebruikelijk om 14.00 uur in de pastorie aan de  

Nassaulaan 2.  

Kosten € 5,00. Dit is voor 6 rondes bingo, 2x koffie/thee en daar iets 

lekkers bij en in de 2e pauze een glas frisdrank.                                                         

Wilt u een 2e kaart dan betaalt u daarvoor € 4,50. 

 

Passiespelen in Tegelen 2020 

In de vorige Info hebben we een deelnemersprijs genoemd van € 71,50.  

We hebben ondertussen een donatie gekregen van Stalpaert van der Wiele 

en kunnen nu de leden van KBO-Delft een prijs aanbieden van € 55,00. 

Voor de niet leden kost het € 65,00. 

We hebben ondertussen al aardig wat aanmeldingen gekregen en hebben 

nu een optie op 63 kaarten, tot 15 januari 2020. 

Dit is het aantal deelnemers dat mee kan in 1 bus, vol is vol. 

We vertrekken in de ochtend en na afloop van de Passiespelen gaan we bij 

Kruidenlucht in Casteren dineren. 

mailto:jettyvandergraaf@hotmail.com
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Voor de prijs heeft u dan de busrit, de toegangskaart, koffie met vlaai bij 

aankomst en het diner. 

 

Wilt u voor 15 januari reageren of u meegaat. Na 15 januari gaan we, 

als er nog plaatsen zijn, de KBO’s  in de omgeving benaderen of daar 

nog leden zijn die mee willen. 

Afspraak met de penningmeester is dat u voor eind januari € 30,00 /  € 

40,00 stort op de algemene rekening en de overige € 25,00 voor eind 

maart. U mag uiteraard ook in een keer alles betalen. 

Opgeven kan bij: 

Jetty van der Graaf; tel. 015 – 262 11 16,  

e-mail: jettyvandergraaf@hotmail.com. 

Leo Persoon; tel. 015-212 42 89, 

e-mail: lpersoon@ziggo.nl. 

 
André Rieu 

Op 19 januari 2020 draait de film André Rieu 70 Years Young in de Pathé 

bioscoop. De film begint om 15.00 uur, dus aanwezig zijn om uiterlijk  

14.45 uur. 

De prijs voor leden is € 14,00 voor niet leden € 14,50. 

U kunt bestellen vanaf 10 december t/m 14 januari via de mail en telefoon 

bij Jetty, zie gegevens voorin de Info.  

Houdt u er rekening mee dat ik door de winterschool niet alle dagen 

aanwezig ben in januari, (bellen tussen 17.00-18.00 en niet in het weekend 

en de feestdagen). 

 
Modeshow Boskoop 

De volgende datum is ook al weer bekend nl. 11 maart 2020. 

De prijs blijft € 18,50. 

U kunt vanaf 20 januari telefonisch inschrijven, per mail mag het eerder. 

Zie gegevens voorin de Info. 

 
Bloemschikken  

In januari is er i.v.m. de Winterschool geen bloemschikken. In februari 

pakken we de bloementang weer op. 

 

Jetty van der Graaf 
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OVERIGE  ACTIVITEITEN 

 
Bingo  

Elke 3e donderdag van de maand spelen we bingo. Nieuwe deelnemers zijn 

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

 

Klaverjassen 

Elke dinsdagmiddag is er klaverjassen in het WZC ‘De Buytenweye’ Chopinlaan 9. 

Nieuwe deelnemers zijn welkom. Inlichtingen: Mevr. T. Glaser, tel. 015-214 56 48 

 

Wandelen    

Voor het wandelen wordt uitgegaan van één keer per maand. Op de 2e 

dinsdagmiddag van de maand. Inlichtingen:  Leo Persoon, tel. 015 - 212 42 89 

 

Bowlen 

We bowlen in het bowlingcentrum ’t Karrewiel, Paardenmarkt 74. Op de 4e 

dinsdagmiddag van de maand. Inlichtingen:  Lida Nadorp,  tel. 015 - 256 69 67 

 

Leeskring 

De deelnemers aan de leeskring komen één keer per zes à acht weken bij elkaar, 

bij een van de deelnemers thuis.  Inlichtingen:  Wil Dagli, tel. 015 – 256 25 69  

 

Crea  

Kaarten maken, haken en/of breien en borduren. 

Elke 3e dinsdagochtend van de maand komen we bij elkaar, op de pastorie aan de 

Nassaulaan 2. Nieuwe deelnemers zijn welkom.  

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

           Yvonne Persoon,      tel. 015 - 212 42 89 

 

Aquarelleren 

Elke 3e dinsdagochtend van de maand komen we bij elkaar, voor het aquarelleren,  

op de pastorie aan de Nassaulaan 2. Onder leiding van Stan van Adrichem.  

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

 
Stoelyoga 

Elke 3e dinsdagmiddag van de maand is er stoelyoga, onder leiding van Sandra 

Slotboom, gediplomeerd yogalerares. 

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

 

Bridge 

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

Brasserskade 77. Inlichtingen: Dhr. Jörning, tel. 015 - 380 95 76 

tel:3809576
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Museumbezoek 

Maandelijks wordt er een bezoek gebracht aan een museum, maken een 

stadswandeling of bezoeken een tuin e.d. 

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

 

 

KERSTVIERING OP 18 DECEMBER 2019  
 
Op 18 december a.s. om 11.00 uur is onze jaarlijkse  

Kerstviering in de HH Franciscus & Clarakerk aan de Raamstraat in Delft.  

Ook dit jaar weer in samenwerking met de ouderen van de HH Franciscus 

& Clarakerk. 

Voorganger in de viering is pastor Eli Stok. Muzikale ondersteuning wordt 

verzorgd door het koor ‘Laudate Dominum’ onder leiding van Sonja Nowee. 

 
Na de viering bent u van harte welkom bij de Kerstlunch in buurthuis ‘De 

Wending’ (tegenover de kerk). De aanvang van deze lunch is om 12.30 

uur. 

Om alvast in Kerststemming te komen, gaan we na de lunch verder met 

een gezellig programma, waarin het ‘Klein Koor Lindenhof’ van Sonja 

Nowee een groot aantal Kerstliederen ten gehore zal brengen. 

Meezingen met Kerstliederen wordt natuurlijk niet vergeten!  

Rond 15.30 uur wordt deze gezellige middag afgesloten. 

 
Een verzoek:  

Uw deelname aan deze middag gaarne opgeven uiterlijk 11 december 

2019, bij: 

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

per e-mail:  jettyvandergraaf@hotmail.com. 

of bij: 

Leo Persoon, tel. 015 – 212 42 89, 

of per e-mail:  lpersoon@ziggo.nl. 

 

Dit maakt het de vrijwilligers gemakkelijker   

om deze middag voor te bereiden! 

 

Graag tot 18 december.                     

       

 Ad van Geest 

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


15 

 

THEATER OVERDAG in het Rietveldtheater 
 
Op 12 december komen Hans Visser & Irena Flippova, 

Op 9 januari 2020 komen Annemarie Henselmans en Hanny Kroeze 

We hebben weer een aantal kaarten gereserveerd, maar VOL = VOL. 

 

De voorstellingen beginnen om 14.30 uur. 

Er bestaat een mogelijkheid om van een lunch gebruik te maken.  

De entreeprijs is € 12,50, indien men gebruik maakt van de lunch, dan 

is de prijs € 17,50.  De lunch wordt in het Rietveldtheater geserveerd.  

 
Hans Visser & Irena Flippova – 12 december 2019. 

Oud Flairck gitarist Hans Visser en Russisch top-accordeoniste en 

zangeres Irena Flippova brengen een ode aan Rembrandt en de Gouden 

Eeuw. U kunt zich voor deze voorstelling  opgeven  tot uiterlijk 6 december.  

 

Annemarie Henselmans en Hanny Kroeze – 9 januari 2020 

Met de musici Rob Roeleveld en Rob Hogenkamp vormen ze samen de 

‘Middelbare Meiden’. Zij staan garant voor een enthousiaste voorstelling.  

Sketches, conferences en liedjes worden moeiteloos aaneengeregen. 

U kunt zich voor deze voorstelling  opgeven  tot uiterlijk 30 december 2019.  

 
Abspoel en Bisschof – Vive Aznavour – 13 februari 2020 

Een ode aan een Franstalige muzikale held, Charles Aznavour, de man die 
wereldwijd uitgroeide tot een van de meest geliefde chansonniers aller 
tijden.  
U kunt zich voor deze voorstelling  opgeven  tot uiterlijk 31 januari 2020.  
 
U kunt zich opgeven bij: 

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

Maximaal twee kaarten per persoon per voorstelling. 

 

Opgeven bij voorkeur per email, vermeld u dan wel de naam van de 

voorstelling en of u wel of geen gebruik wilt maken van de lunch. 

Vooraf aan de voorstelling kunt u de kaartjes ophalen bij de kassa van 

het theater, daar moet u betalen. 

 
Meer informatie: zie  www.rietveldtheater.nl 

Leo Persoon 

mailto:lpersoon@ziggo.nl
http://www.rietveldtheater.nl/
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MEERDAAGSE REIS IN 2020 
 
Het lijkt nog ver weg, tocht moeten we er vroeg bij zijn 

voor afspraken/bevestigingen van reizen. We hebben 

een optie op een volledig verzorgde busreis van 6 

dagen 5 nachten. In de periode van zondag 19 t/m 

vrijdag 24 juli 2020.  De reis gaat naar het mooie 

Steigerwald.  

De reis is op basis van volledig pension vanaf de lunch onderweg op de 

heenreis tot en met het afscheidsdiner op de terugreis vrijdag. In 

genoemde prijs zitten ook de entreegelden, excursies etc. De enige kosten 

die erbij komen zijn uw eigen consumpties.  

Het hotel heeft mooie ruime kamers, allen uiteraard met douche, toilet en 

tv.  Er is een lift aanwezig, enkele kamers zijn niet per lift bereikbaar.  

Uiteraard houden we hier voor u rekening mee bij indeling. 

(er is een optie voor 15 x 1 persoonskamer) 

De prijs bedraagt: voor KBO leden  € 520,- p.p. Introducees € 550,- p.p. 

1-persoons kamer toeslag is € 50,- voor het arrangement.  

De prijzen zijn exclusief eventuele verzekeringen.  

De prijs is op basis van minimaal 40 personen  

 

Accommodatie Hotel Krone https://krone-hotel.net/nl  

Hotel Krone Kirchpl. 2   96160 Geiselwind Duistland.  

 

Heeft u interesse in deze mooie reis, wilt u dan tijdig inschrijven, zodat wij 

ook weer aan onze verplichtingen kunnen voldoen. 

 

Aanmelden:  voor uiterlijk 1 maart  2020.  

Dagelijks na 09.00 uur bij  Leo en Lea Vroonland. 

Uitsluitend per telefoonnummer: 013 21 18 146.  b.g.g.  06 18 42 22 92. 

Na aanmelding binnen 8 dagen 1e deel van uw reissom € 100,00  

overmaken naar: IBANnr: NL75 INGB 000 49 25 203, t.a.v. Reiscom. RK 

Bond van Ouderen Delft.  met vermelding  R80. 

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging voor deelname.  

Heeft u nog vragen neem telefonisch contact op, of per emailadres. 

 reizenkbodelft@hotmail.com.  

 

De reiscommissie: Leo en Lea Vroonland en Anton van der Zalm. 

https://krone-hotel.net/nl
mailto:reizenkbodelft@hotmail.com
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Programma voorstel Steigerwald  19-24 Juli 2020 

 

1: Zondagmorgen vertrekt de bus  vanuit Delft vanaf 8.00 

uur. We komen in de loop van de middag aan bij Hotel Krone 

in Geiselwind. 

2: Maandag gaat u lekker op stap, met onderweg een 

koffie/thee stop en voor een lunch. Na al dit lekkers brengt u een bezoek 

aan Schloss Weissenstein.  

3: Dinsdag gaan we in de loop van de ochtend vertrekken en onderweg 

krijgt u een lunch en dan brengt de chauffeur u naar Volkach. Hier gaat u 

aan boord en maakt u een mooie boottocht over de Main. 

4: Woensdag de hele dag op stap, uiteraard weer een lekkere lunch, en de 

chauffeur rijdt u naar Dinkelsbühl.  

5: Donderdagochtend een vrije ochtend, na de lunch gaat u met de bus 

een stukje rijden van de Romantische route. Er gaat een Nederlands 

sprekende gids mee in de bus. Na het diner is er een gezellige avond. 

6: Vrijdag vroeg uit de veren voor het ontbijt want de bus vertrekt om 8.30 

uur en rijdt u weer richting Nederland. Voor onderweg krijgt u een 

lunchpakket mee van het hotel. We besluiten de dag met een heerlijk diner. 

 

Een uitgebreide beschrijving van het programma kunt u vinden op de 

website van de KBO (www.kbo-Delft.nl).   

 

De reiscommissie:  Leo en Lea Vroonland en Anton van der Zalm. 

 
 

 

De KBO Reiscommissie 

Wenst u allen een zalig kerstfeest  

en gelukkig en voorspoedig 2020. 
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E-BIKE  IN  DE  REGEN 

 

1. DISPLAY 

Je display zit doorgaans midden op je stuur. Op het display zitten 

elektronische punten die in contact moeten komen met het ‘huis’ op het 

stuur. Als vocht ertussen dringt, dien je het eerst schoon te maken. Niet 

met een staalborstel of staalwol, wel met een zachte doek met wat 

contactspray. Gewoon schoon- en droogpoetsen en opnieuw monteren. 

2. VERLICHTING 

Soms voedt je accu je verlichting. Heb je pech dan kan een detail als 

een stekkertje roet in het eten gooien. Nattigheid kan zorgen voor 

oxidatie. Wat je doet: even de stekker los maken, schoonmaken en 

eventueel een wolkje contactspray aanbrengen. Dan moet het weer 

goed zijn. 

Extra: wij zijn fan van de naafdynamo. Altijd stroom. 

3. STALLEN 

Stal je elektrische fiets in een droge ruimte. Zeg maar op 

‘kamertemperatuur’. Een vochtige schuur is geen aanrader. Een ruimte 

met voldoende ‘doorwaai’ mogelijkheden is ook goed. 

4. MOTOR 

in principe is je motor waterdicht. Mocht je fiets, al dan niet met jou erop, 

een keer gevallen zijn, check dan of de motor nog intact is en geen 

scheurtjes of breukjes vertoont.. 

5. ACCU 

Verzorg eventueel de contactpunten van je accu met de fiets om 

corrosie te voorkomen. Gebruik hiervoor een siliconenspray. En ook hier 

geldt: mocht je fiets, al dan niet met jou erop, een keer gevallen zijn, 

check dan of de accu nog intact is en geen scheurtjes of breukjes 

vertoont. 

 
Bron: Fietsactie 
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ZO VOORKOM JE EEN INBRAAK TIJDENS DONKERE DAGEN 
 
We gaan van huis als het donker is en komen weer thuis als het donker is. 

Het is december en zijn de donkere dagen er weer. Veel mensen zijn een 

dagje weg, omdat de feestdagen en actieweken ook weer in aantocht zijn. 

Gesloten gordijnen, minder sterke sloten en ’s avonds geen verlichting in 

en rondom de woning zijn tekenen voor inbrekers om hun slag te kunnen 

slaan. Inbrekers zijn minder zichtbaar, omdat het vroeg donker is. 

Hieronder een aantal handige inbraakpreventietips zodat u goed 

voorbereid van huis kunt. 

 

1. Sluit de ramen en deuren goed af, draai ze op slot, haal de sleutel uit het 

slot en berg deze op. Goed hang- en sluitwerk hebben is niet zinvol als het 

niet gebruikt wordt! 

2. Laat als u het huis verlaat een lamp aan. Dan lijkt het alsof er iemand 

aanwezig is. Stel hiervoor een automatische lichtschakelaar in. 

3. Zet ook de verlichting bij uw toegangsdeuren aan. Dat maakt sociale 

controle gemakkelijker. Denk hierbij ook aan het verlichten van uw voor- en 

achtertuin. 

4. Leg kostbare apparatuur, zoals laptops en iPads uit het zicht. 

5. Laat uw post door iemand opruimen als u op vakantie gaat. 

6. Overweeg aanschaf van slimme veiligheidsapparatuur zoals een slimme 

deurbel. Zo krijgt u bezoekers scherp in beeld te zien op uw smartphone en 

tablet. Ontvangt u verdacht of ongewenst bezoek? Doe de deur dan niet 

open en bel dan direct 112.  

7. Zorg dat er geen ladders, containers of ander hulmiddelen voor of achter 

uw woning staan die het makkelijk maken om naar binnen te klimmen. 

Sociale controle is erg belangrijk: 

1. Zorg dat u uw buren kent. Laat de buren weten dat u er niet bent. Als zij 

iets verdachts zien of horen, dan weten ze dat u het in ieder geval niet 

bent. Ook kunnen zij een extra oogje in het zeil houden. 

2. Blijft u thuis, houd dan zelf ook een oogje in het zeil als de buren er niet 

zijn en bel bij iedere verdachte situatie direct 112. 

3. Meldt u naast Burgernet ook aan voor de WhatsApp-groep in uw buurt. 

Meer informatie  

https://www.delft.nl/wonen/wonen-delft/veiligheid/buurtpreventie 

 

Veilige donkere dagen toegewenst! 

https://www.delft.nl/wonen/wonen-delft/veiligheid/buurtpreventie
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NS-WANDELING VAN DIEREN NAAR VELP 
 

Op zaterdag 9 november gingen we ( 7 KBO-leden), even na 9 uur, met de 

trein naar Dieren voor weer een lange-afstand-wandeling over de Veluwe, 

onder leiding van Leo Persoon. Bij Tilburg hadden we vertraging, maar die 

tijd konden we goed gebruiken om samen gezellig een bakkie te doen op 

het station. Via Den Bosch en Arnhem, stapten we, na bijna 3 uur 

onderweg te zijn geweest, in Dieren uit de trein. We gingen direct op stap. 

De route was goed aangegeven, alhoewel we soms toch ook de navigatie 

gebruikten. Het was een prachtige route, eerst door (de “onzalige”) bossen 

en later door heidegebied. Ruim 16 km onderweg, met veel klimmen en 

dalen, wat deze wandeling best zwaar maakte. In de bossen kwamen we 

veel hardlopers tegen, verkleed in streepjespak als boeven en ook nog 

“boevenvangers” met honden. Dat bleek een lange-afstand-spel van een 

wandelvereniging. Wij hadden er grote lol om.  

Ook zagen we in het bos een plek, waar dode bomen met zagen en frezen 

bewerkt waren tot ware kunstwerken. En vlak naast het pad kwamen we 

Schotse Hooglanders tegen. 

 

 
 

Het tempo van onze groep was niet  

erg hoog, omdat we steeds stopten 

bij paddenstoelen, mooie 

herfstbomen en interessante 

plekjes, om foto’s te maken en 

samen gezellig van al dat moois te 

genieten. 
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Halverwege kwamen we bij de Posbank, 

een prachtig, bijna glazen restaurant op 

hoogte, zodat er mooi uitzicht te 

bewonderen was. Daarna liepen we vooral 

door heidegebied met behoorlijke zanderige 

paden. En ook daar was het prachtig en 

heuvelachtig. Het laatste uur liepen we weer 

door bossen richting Velp. Het werd al 

schemerig en we moesten goed uitkijken 

voor boomwortels en kuiltjes, die je door het 

dikke pak herfstbladeren niet goed kon zien.  

Maar de weg liep heel fraai langs een mooie 

beek en we moesten steeds over bruggetjes 

van de ene kant naar de andere. We 

probeerden deze bruggetjes te tellen, maar 

zijn onderweg de tel kwijtgeraakt…. 

Aangekomen in Velp (in het donker!), 

hadden we allemaal wel een voldaan 

gevoel. Na een half uurtje wachten, namen 

we de trein terug via Arnhem, Utrecht en 

Rotterdam (3x overstappen!) en waren we 

tegen 8 uur in de avond weer in Delft.  

 

We waren echt moe. Na een paar dagen thuis met wat spierpijn en de 

“beentjes hoog” konden we volmondig zeggen: “We hebben dit samen toch 

weer gepresteerd!” 

 

KBO en speciaal Leo: bedankt!   

 

Peter en Jorie van Leeuwen. 
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UIT HET ARCHIEF (74) 

In 1986 leven wij nog in het tijdperk van de schrijfmachine. Zowel de eerste 

als de tweede secretaris beschikken over een schrijfmachine "van de zaak" 

en nu wil de penningmeester er ook een. Of hij die ook gekregen heeft 

vermelden de notulen niet, maar wel dat de secretaris gaat experimenteren 

met een computer wat in 2019 wel tot resultaat geleid zal hebben. Als een 

belangrijk feit wordt gemeld dat de afdeling een stempel aanschaft waarvan 

acte. 

 

Op 24 februari 1986 wordt gemeld dat Levensvenster, de voorloper van het 

huidige Magazine "kwalijke, irriterende advertenties" zou bevatten. Het 

bestuur kan hier weinig aan doen maar toch wordt er met de uitgever 

correspondentie over gevoerd. Over dat kwalijke en irriterende blijven wij in 

het duister tasten en ook de uitslag van die correspondentie blijft voor ons 

verborgen. 

 

Ook de lift in het toen nog bestaande KBO-huis vraagt de nodige aandacht. 

Het is een vrome wens die onvervuld blijft. Het blijkt een onhaalbare zaak 

maar men blijft er over doorzeuren. De lift zou 50.000 gulden moeten gaan 

kosten en dat zit er niet in. Een subsidieaanvraag voor die lift blijft wel 

gehandhaafd; je kunt nooit weten.  

De verzorgingshuizen komen in de gevarenzone. Met de provincie wordt 

overlegd over sluiting van, ja van wat? Begin 1987 is het nog steeds een 

agendapunt; het bestuur heeft ernstig bezwaar tegen inkrimping van het 

aantal verzorgingsplaatsen. Intussen viert Stefanna trouwens haar 12½-

jarig bestaan en heeft anno 2019 dus alle stormen overleefd. Stefanna viert 

dat jubileum met een tentoonstelling. Het patroonsfeest van 1987 werd met 

groot succes in Stefanna gevierd omdat het bestuur wilde decentraliseren 

en de bond dichter bij de mensen brengen.  

 

Op 24 maart 1986 treedt er een nieuwe voorzitter aan, de vijfde als ik goed 

geteld heb. Intussen zijn wij aan de tiende zoals ik enige maanden terug al 

meldde. 

In mei 1986 kom ik voor het eerst het woord "euthanasie" tegen in de 

notulen. Het bestuur van de Unie brengt het in de jaarvergadering als een 

belangrijk vraagstuk. En voor onze afdeling zal op 19 september van dat 

jaar een inleiding verzorgd worden over dit heikele onderwerp. 
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Voor de Bijbelcursus melden zich in 1986 twee deelnemers. Deze is toch 

doorgegaan want in maart 1987 komt die cursus in gevaar vanwege het 

plotselinge overlijden van pater Kleijweg, de cursusleider. De afwikkeling 

komt overigens in de goede handen van mevrouw van Uffelen. 

Op 24 november 1986 wordt door de geestelijk adviseur opgemerkt dat de 

kerstviering, liturgisch gezien pas na de vierde zondag van de advent mag 

plaatsvinden. Dat is in bepaalde jaren een onmogelijke opgaaf. Toch zegt 

het bestuur toe daar voortaan rekening mee te houden. Toch vieren wij 

anno 2019 de Kerst maar weer een week vroeger. 

 

En als u ten slotte nog eens moeite hebt met de beschikbaarheid van een 

taxi overdenk dan eens de volgende zin die ik vond in een boek over 

personenvervoer in Nederland. 

 

omdat er weinig mensen zijn  

die van de taxi gebruik maken  

is de taxi duur en zijn er weinig taxi's  

en omdat er weinig taxi’s zijn en de taxi duur is  

maken er weinig mensen gebruik van. 

 

Koos de Ridder 

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 – 213 68 76;  

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/
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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. 

E-mail:   reizenkbodelft@hotmail.com. 

 

Betalingen:  IBAN nr. NL75 INGB 000 49 25 203. 

   t.a.v. Reiscommissie RK Bond van Ouderen  

   Delft. 

 

 

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 

Voor hulp bij de aangifte van de inkomstenbelasting, kunt u bellen met: 

 

Dhr. H. van Santen, tel.:  06 – 515 93 094;  

e-mail: hansjevansanten@hotmail.com,  

Bereikbaar na 19.00 uur.  

 

Dhr. J.D.Dupon,        tel.:  015 - 256 44 08;  

e-mail:  j.d.dupon@hetnet.nl. 

Bereikbaar tussen 17.00 en 18.00 uur. 

 

OUDERENADVISEUR 

Mevr. W. Dagli - van den Broek, tel: 015 – 256 25 69.    

E-mail: w.vandenbroek11@telfort.nl  bereikbaar tussen 17.00 en 18.00 uur. 

 

REDACTIE INFO: 

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

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

 

TABLETCOACH 

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

 

 

 
 
 
 

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


27 

 

 
Advertentie 

 

 
 
 
 
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 Delft 

  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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