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en/of het maandelijkse informatieblad  'INFO' kunt u contact opnemen met: 
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VAN DE REDACTIE 
 
Voor u ligt nummer 4 voor de maand april 2020, met weer veel nieuwe 

informatie. 

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

volgende artikelen: 

 
- KBO-PCOB opent speciale ouderen-infolijn, zie pag. 11. 

- Bevrijdingsconcert op 5 mei, zie pag. 12 en 13. 

- Theater overdag, zie pag. 14 en 15. 

- Verslag bezoek aan de voorstelling van Yvonne Keuls, zie pag. 16. 

- Vooraankondiging Oud geleerd-jong gedaan, zie pag. 17. 

- De Marktocht-7 uur varen, zie pag. 18 en 19. 

- Openluchtvoorstelling, zie pag. 20 en 21. 

- Thuisgekookt, zie pag. 22 en 23. 

 
Nummer 5 – mei 2020, verschijnt op 29 april 2020, copy inleveren vóór 18 

april 2020. 

 
 
Namens de redactie,     Leo Persoon  
 
 

 

 

 

Mededelingen 

-   Alle activiteiten genoemd in deze INFO zijn onderhevig aan 

besluiten van de  overheid met betrekking tot het 

Coronavirus. 

- Mocht u zich hebben opgegeven voor een activiteit, dan krijgt 

u bericht, hetzij via een email, hetzij via de telefoon, als die 

activiteit vervalt. 

-  De voorstelling in het Rietveldtheater op 9 april is afgelast en 

verplaats naar 10 september 2020. 

-  De bedevaart op 26 mei naar Meersel-Dreef gaat niet door, hij 

is verplaatst naar het najaar. 
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AGENDA  
 
6 apr. Leeskring. 

  Aanvang: 14.00 uur. 

  Locatie: Jan Campertlaan 158. 

 

7 apr.  Creaochtend. 

 aquarelleren en kaarten maken, haken en/of breien. 

  Aanvang: 9.30 uur. Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.   

   
 7 apr. Stoelyoga. 

  Aanvang: 14.00 uur. Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 
14 apr. Wandelen. 

Verzamelen om 13.30 uur nabij het restaurant ‘De Schaapskooi’  

in het ‘Delftse Hout’. 

  Vertrek: uiterlijk om 13.45 uur. 

 
16 apr. Bingo.   

  Aanvang: 14.00 uur.   

  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.   

 

21 apr. Theater overdag in het Theater ‘De Veste. 

 Aanvang: met lunch 13.00 uur, zonder lunch 14.30 uur.  

 

28 apr. Bowlen. 

  Aanvang: 14.00 uur, aanwezig 13.45 uur. 

 Locatie: Bowlingcentrum ’t Karrewiel’. 

 
7 mei Busreis KBO naar het ‘Hart van Friesland’.  
 Vertrek: 9.00 uur,  vanaf Huize Stefanna, Aart v.d. Leeuwlaan. 
 
12 mei Wandelen. 

Verzamelen om 13.30 uur nabij restaurant ‘De Schaapskooi’  in 

het ‘Delftse Hout’. Vertrek: uiterlijk om 13.45 uur. 

 
14 mei  Theater overdag in het Rietveldtheater. 

 Aanvang: met lunch 13.00 uur, zonder lunch 14.30 uur. 

 



 

5 

 

VERJAARDAGEN APRIL 2020 
 
95 jaar 

Mevr. W.A.Th.Kistemaker-Verhallen de Vriesstraat 9  16 april 

Mevr. P.C. Bakker-van de Laan  Roland Holstlaan 1 24 april 

 
90 jaar 

Mevr. C.C.A. de Bruin-Quartel  Zagwijnpad 78  27 april 

  
85 jaar 

Mevr. R. Bak – van Deursen  Delfgauwseweg 285 14 april 

 
75 jaar 

Mevr. M.H. Lamers – de Koning  Sadatweg 119    5 april 

Dhr. H.A. Langeweg   Fr. v/d Puttestraat 8   7 april 

Dhr. J.M. Tetteroo   Persijnlaan 1  12 april 

Dhr. A. Dekker    Vulcanusweg 18 26 april 

 
70 jaar 

Dhr. A.A.G.M. Winkes   Jordaniëstraat 33   3 april 

Mevr. M.A. Brouwers   Kwartelstraat 17 29 april 

Allen van harte gefeliciteerd. 

 

NIEUWE LEDEN 

Mevr. M.H. van de Helm  Simonsstraat 57 

Mevr. C.M. Desaunois  Jan Joostenplein 6 

Het bestuur heet de nieuwe leden van harte welkom  

als lid van de KBO. 

 

OVERLEDEN LEDEN 
(voor zover bij ons bekend) 

Mevr. C.J.J. Israel – Westenbrugge Pr. Mauritsstraat 94 

Mevr. M. Kuppens-Zuijdgeest  Delftweg 138 

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

de vrede van onze verrezen Heer. 
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BESTE LEDEN 
 
Passiespelen in Tegelen – 7 juni 2020 

Voor diegenen die een introducee meenemen naar de 

Passiespelen  zou ik graag de persoonsgegevens van 

diegenen willen incl. geboortedatum. Dit omdat we een 

reisverzekering voor die dag afsluiten. 

Op dit moment is de bus vol, u kunt op de reservelijst inschrijven. Als er 

iemand “uitvalt” dan weten we in ieder geval dat er een gegadigde is voor 

die plaats.  De kosten zijn: voor leden van KBO-Delft  € 55,00. Voor niet 

leden kost het € 65,00. Als duidelijk is hoe de dag verloopt hoort u dat. 

 

Bingo. 

We wilden op 26 maart de paasbingo met lunch houden maar het 

coronavirus speelde ons parten.  

We hopen dit nu op 16 april te doen ook met een lunch. Als dit doorgaat 

hoort u dat van mij. Het is nu voor ons allemaal even afwachten. 

Kosten voor de lunch en bingo met extra hapjes en drankjes zijn € 12,50 met 

1 plankje, het 2e plankje kunt u weer voor € 4,50 kopen. 

Als u dan mee wilt doen meldt u dan aan voor 9 april, diegenen die al voor 

26 maart hadden ingeschreven blijven op de lijst staan. 

We beginnen dan om 12.30 uur met de lunch en zo tegen 14.00 uur met de 

bingo. De daarop volgende bingo is op donderdag 14 mei. 

 

Bloemschikken  

Nanna van Marrewijk, die bij ons in de pastorie en bij de zomer-en 

winterschool het bloemschikken verzorgde, is gestopt met het geven van 

workshops. Ze heeft nu een bijna fulltime baan. Hierdoor heeft ze geen tijd 

meer om workshops te geven.  

 

Mijn vraag is of er iemand is die iemand kent (man of vrouw) die tegen een 

redelijke prijs het bloemschikken kan en wil verzorgen. 

Het gaat om ca. 15-20 personen in de pastorie en bij de zomer- en 

winterschool om ca. 25-30 personen.    

 

Weet je iemand, geef dan de naam en telefoonnummer aan mij door dan 

kan ik diegene benaderen. 
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Bezorging van het Magazine en de Info. 

Begin deze maand werd ik continu gebeld dat men nog geen Info en 

Magazine had gehad. Daarom even een stukje hierover.  

Het Magazine en de Info komen 10x per jaar uit, dat betekent dus niet 

maandelijks (we hebben 2x een dubbelnummer). Er zit altijd iets 

verschuiving in en ze komen dus niet precies op dezelfde dag uit. Toevallig 

krijgt u nu door de Pasen binnen 3 weken ( 4/3 en 25/3 )een Magazine en 

Info. 

Als de bladen op woensdag binnenkomen op de pastorie worden ze in 

tassen gedaan, in de komende maand dus op 29 april (650 bladen). 

De bezorgers komen die dan halen en brengen die dan naar de 

rayonbezorgers, vaak dezelfde dag, maar het kan ook wel eens voorkomen 

dat zij door persoonlijke omstandigheden een dag later de bezorging doen. 

De rayonbezorgers (37 personen ) stoppen ze dan in uw brievenbus. Ze 

proberen het dan voor het weekend te doen maar ook zij hebben wel eens 

iets, bv. ziekte of doktersbezoek, waardoor het later wordt. 

Als u op de maandag na de de uitgifte nog geen bladen heeft ontvangen, 

dan mag u aan de bel trekken (tussen 17.00-18.00 uur). 

 

Voortaan staat de datum van de volgende uitgifte en de datum waarop de 

copy bij de redactie binnen moet zijn voorin de Info, bij het stukje van de 

redactie.       Jetty van der Graaf 

  

MODESHOW BOSKOOP  
Op 11 maart 2020 zijn we met 32 deelnemers naar de modeshow bij de 

Firma Klooster geweest. Er waren weer een paar nieuwe deelnemers bij. 

Deze keer waren er twee opstapplaatsen. Om 9.00 uur vertrok de bus vanaf 

de Nassaulaan naar de Bachsingel om de tweede groep op te halen. 

Ruim op tijd waren we in Boskoop, waar we weer enthousiast ontvangen 

werden met koffie of thee met gebak. 

Hierna volgde de modeshow waarna we een heerlijke lunch kregen. Na de 

lunch werden we in twee groepen gesplitst, de eerste groep kon inkopen 

doen en anderen gingen naar de bingo. 

We eindigden de dag om 14.30 uur met een advocaatje met – natuurlijk – 

slagroom. Gezien de vele tasjes met aankopen en gehoord de vrolijke 

reacties was het weer een geslaagde dag. 

23 september is de volgende afspraak, dan gaan we weer naar Boskoop. 

       Yvonne  
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OVERIGE  ACTIVITEITEN 

 

Bingo  

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

van harte 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 van harte 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. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. 

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. Nieuwe deelnemers zijn van harte 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, bij een van de deelnemers thuis.   

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

 
Crea  

Kaarten maken, haken en/of breien en borduren. 

Elke 1e dinsdagochtend van de maand komen we bij elkaar, op de pastorie 

aan de Nassaulaan 2. Nieuwe deelnemers zijn van harte  welkom.  

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

 
Aquarelleren 

Elke 1e dinsdagochtend van de maand komen we bij elkaar, voor het 

aquarelleren,  op de pastorie aan de Nassaulaan 2. Onder leiding van Stan 

van Adrichem. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. 

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

Elke 1e 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. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. 

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

 

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 

 

 
 

Advertentie  

 

 

 
 

tel:3809576


 

10 

 

KBO BEDEVAART  

NAAR MEERSEL-DREEF, HOOGSTRATEN  

  

Ieder jaar organiseert de KBO-Zuid-Holland een bedevaart voor haar leden. 

Dit jaar gaan we met de bus weer naar de mooie kloosterkerk in Meersel-

Dreef, Hoogstraten bij de Nederlands-Belgische grens. Hier werd in 1687 

een kapucijnenklooster gebouwd. Het klooster doet nu dienst als kapel 

waarin erediensten plaatsvinden en de bijbehorende kerk is parochiekerk 

geworden. 

 

 
De bedevaart gaat op 26 mei niet door, hij is verplaatst naar het najaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertentie 
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KBO-PCOB OPENT SPECIALE OUDEREN-INFOLIJN VOOR 

AL UW VRAGEN 

Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt 

over de risico’s van het coronavirus en dat u nu 

allerlei vragen heeft. We weten ook dat niet alle 

senioren even vaardig zijn met internet om op 

de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. 

En dat sommige mensen behoefte hebben 

even iemand te spreken omdat ze zich eenzaam voelen nu veel activiteiten 

stilliggen. 

Voor al deze mensen heeft KBO-PCOB een speciale telefoonlijn 

geopend:  de Ouderen-Infolijn: 030-3 400 600.   Bereikbaar van 

maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur 

Omdat de KBO-PCOB-leden tot de aangemerkte risicogroep behoren, is ons 

dringende advies aan alle leden: schort alle niet-noodzakelijke 

bijeenkomsten en contacten op, tot en met 6 april. 

De medewerkers van KBO-PCOB bieden u graag een luisterend oor. 

Bijvoorbeeld als u wilt overleggen of (kleine) bijeenkomsten van de afdeling 

nog wel doorgang kunnen vinden. Of dat u als vrijwilliger nog een-op-een-

contact met leden kunt hebben. Hoe u in contact kunt blijven zonder risico te 

lopen. Of gewoon voor een praatje. 

Op 16 maart waren de belangrijkste adviezen voor senioren: 

• vermijd grote groepen 

• mijd het openbaar vervoer 

• beperk sociale contacten 

• werk/blijf zoveel mogelijk thuis 

Kijk op www.rivm.nl/coronavirus voor de meest actuele informatie rondom 

het coronavirus of bel de plaatselijke GGD. 

Laten we ervoor zorgen dat we met alle beperkende maatregelen wel 

verbonden blijven met elkaar zodat niemand zich alleen hoeft te voelen. Bel, 

schrijf, mail zodat u in contact blijft. Zorg voor elkaar en blijf omzien naar 

elkaar. 

https://www.rivm.nl/coronavirus
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WIE DE OGEN SLUIT VOOR HET VERLEDEN, 

IS BLIND VOOR DE TOEKOMST. 

 
5 mei herdenken we 75 jaar bevrijding.  

 

Daar willen wij, Ineke, Sonja en koorleden, niet de ogen voor sluiten. 

Daarom op deze avond een bevrijdingsconcert in de H. Antonius en 

Corneliuskerk te Den Hoorn.  Aanvang  19.00 uur.  

  

Voor de pauze zingt Kleinkoor 

“Lindenhof” het Requiem van 

Gabriël Fauré.  

Fauré: het gevoel van geloven 

in de eeuwige rust. Fauré zag 

de dood als een blijde 

overlevering en een streven 

naar de blijdschap hierboven. 

Latijn, rustig, langzaam, zoals 

Fauré zelf zei: Een slaapliedje 

voor de dood en een 

overtuiging waar naar toe.  

Na de pauze een groot koor: 

Cantorij van de 

Sacramentskerk, Laudate 

Dominum  uit Delft, Con 

Amore en Kleinkoor 

“Lindenhof” uit Den Hoorn 

laten van zich horen. Aan de 

piano Marianna Marras, en 

aan het orgel Hans de Rie, 

Viool Kristofer Skaug en 

Ursula Skaug.  
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1940-1945 Tekst en zang wisselen elkaar af.  Kristalnacht: De oorlog 

maakten de Joden weer Joods.  Dank sei dir Herr, het Halleluja van Händel 

maar ook het Onze Vader, Nederlands Indië. Toen gezongen voor 

lotgenoten.  

 

Een lied doorgegeven aan mede kampbewoners. Dit onze Vader, ontstaan 

in het concentratiekamp heeft aan velen in moeilijke, mensonwaardige 

omstandigheden hoop en troost gegeven. Het woord, het lied in je hart, niets 

meer hebben dan dat. Wat in je is neemt niemand je af. HIJ leerde het aan 

zijn volgelingen. Deze avond zingen we met de eeuwenoude woorden Het 

Onze Vader, denkend aan hen die hun vrijheid aan ons gegeven hebben.  

 

Verhalen die wij nooit mogen vergeten.  De Last Post  door Loek van Meurs 

op trompet.  We leggen een krans bij de vlag. Voor de pauze halfstok en na 

de pauze is het rood wit blauw in top. Het Domine Salvum Fac, maar ook 

We’Il meet again, we  zullen elkaar weer ontmoeten. 75 JAAR LATER.  Een 

lied van nu, Als het einde komt, als er oorlog komt, mag ik dan bij jou zijn. 

Mensen zoeken hun hele leven naar woorden van troost bij elkaar en met 

elkaar.  

 

Zomaar wat woorden over hoe het toen was. Het is goed om daar bij stil te 

staan, om mensen te laten beseffen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Wij 

willen deze avond proberen de herinnering levend te houden, maar ook te 

laten voelen waar die mensen, maar ook wij, kracht uit kunnen putten. 

  

En tot slot het Wilhelmus van Nassouwe. 

 

Wij proberen met zang en tekst te verwoorden over hoe het toen was, ook al 

waren wij Ineke en Sonja er niet bij. Maar wie de ogen sluit voor het 

verleden, is blind voor de toekomst. 

Komt u ook, het zou mooi en kostbaar zijn als we dit weer met elkaar kunnen 

en mogen herdenken. 

      

Ineke Willems en Sonja Nowee. 
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THEATER OVERDAG in het ‘Rietveldtheater’ 
 
Op 14 mei is het programma ‘Een beetje als toen’ in het Rietveldtheater. 

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

 

De voorstelling begint 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.  

Een beetje net als toen – 14 mei 2020 

Op 16 mei vindt in Ahoy Rotterdam de 65e editie plaats van het Eurovisie 

Songfestival.Theater Overdag presenteert daarom de nostalgische muzikale 

show ‘Een beetje net als toen’ waarin het publiek wordt meegenomen naar 

de beginjaren. Met bekende Nederlandse liedjes zoals: ‘Net als toen’, ‘Heel 

de wereld’, ‘Wat een geluk’, ‘Katinka’, ‘De troubadour’, ‘Ik zie een ster’. De 

show wordt gepresenteerd door Frans Bloem en zijn vrouwelijke collega 

Maxime. ‘Orkestleider’:  Guus Westdorp.   

U kunt zich na 15 april opgeven, tot uiterlijk 5 mei 2020. 
 

KBO leden kunnen zich opgeven bij: 

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

Maximaal twee kaarten per persoon. 

 

Opgeven bij voorkeur per email, vermeld u dan ook 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 

Rietveldtheater, daar kunt u dan betalen. 

 

Meer informatie: zie  www.rietveldtheater.nl 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:lpersoon@ziggo.nl
http://www.rietveldtheater.nl/
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THEATER OVERDAG in het ‘Theater De Veste’ 
 

Op dinsdag 21 april 2020 is er in het theater ‘De Veste’ het programma 

‘Jonny ontmoet Shaffy’.  

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

 

De voorstelling begint om 14.30 uur.  Vanaf 13.00 uur wordt er een 

lunch geserveerd. U kunt hiervan gebruik maken. 

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

is de prijs € 17,50.   

Johnny ontmoet Shaffy – Amsterdams allooi 

Volkszanger Johnny Jordaan en chansonnier Ramses Shaffy  woonden 

beiden in Amsterdam en allebei worden ze gezien als behorende tot de top 

van Nederlandse zangers van de twintigste eeuw. Tijdens deze 

humoristische en muzikale reis door twee levens, struikelen we over de 

verschillen, overeenkomsten en ontroerende paradoxen. Zang: Martin Spee 

en Hanneke van den Biggelaar. Piano en arrangementen: Johan 

Hoogeboom.  

U kunt zich na 1 april opgeven, tot uiterlijk 12 april 2020. 
 

De aanmeldprocedure is iets anders dan bij het Rietveldtheater, er 

dient vooraf betaald te worden aan de KBO. 

 

KBO leden kunnen zich opgeven bij: 

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

Maximaal twee kaarten per persoon. 

 

Opgeven bij voorkeur per email, vermeld u dan ook of u wel of geen 

gebruik wilt maken van de lunch. 

Voor deze voorstelling dient u het bedrag van de kaarten en eventuele 

lunch over te maken naar de KBO. 

IBAN nummer:  NL82 INGB 0001997617, o.v.v. Theater Overdag. 

Pas nadat het geld is gestort is uw aanmelding definitief en zijn de kaarten 

op de dag van de voorstelling beschikbaar bij de kassa van het Theater De 

Veste. 

 

Meer informatie: zie  www.rietveldtheater.nl 

mailto:lpersoon@ziggo.nl
http://www.rietveldtheater.nl/
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Op donderdagmiddag 12 maart waren we met ca 25 leden  van 

de KBO bij de voorstelling vanYvonne Keuls en Max Douw – 

‘Den Haag, Mijn Lief’, in het Rietveldtheater. 

 

Yvonne Keuls nam ons mee door de Binnenstad, langs de Boulevard, door 

het Statenkwartier, langs  oude huizen en parkjes. Yvonne had weer een 

aantal mooie verhalen over Den Haag en Max Douw zong tussendoor en ter 

ondersteuning van de verhalen over Den Haag. 

 

Vooral het verhaal over het maisgeel en groen gestreepte markies sprak de 

bezoekers aan. Het markies aan de overkant van haar woning moest 

verplaatst worden van de 2e verdieping naar de  1e verdieping van de 

daarnaast  gelegen woning. Dat vroeg heel wat overleg en inzet van 

materiaal om het markies te verplaatsen. Wat helaas niet lukte want de arm 

van de markies brak af. 

 

Na afloop was Yvonne nog even in de foyer van het theater om boeken te 

signeren. Een aantal dames nam de gelegenheid om samen met Yvonne op 

de foto te gaan. Wat hebben we genoten. 

 

 
Leo Persoon 
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      Vooraankondiging 

 

OUD GELEERD, JONG GEDAAN 

 
Op woensdag 6 mei start er een interessant project in DOK Delft, de centrale 

bibliotheek, op Vesteplein 100. Het project ‘OUD GELEERD, JONG 

GEDAAN’ richt zich op ouderen in Delft. Het is de bedoeling dat door middel 

van korte colleges, gegeven door een student, jongeren en ouderen met 

elkaar in contact komen en in gesprek te gaan over een interessant 

onderwerp. De colleges bestaan per onderwerp uit vier wekelijkse 

bijeenkomsten van een uur en vinden vier keer per jaar plaats, telkens met 

een ander onderwerp.  

Voor de eerste serie is als onderwerp geschiedenis, en wel de Tweede 

Wereldoorlog, gekozen. Deze eerste serie vindt plaats op 6, 13, 20 en 27 

mei. Dan komt een student een college geven over de Tweede 

Wereldoorlog. Het verhaal duurt telkens ongeveer een uur.  

 

Er is gelegenheid om in gesprek te gaan en vragen te stellen. Mooi zou zijn 

als er ook ouderen zouden willen komen die de oorlog nog hebben 

meegemaakt. Dus tachtig-plussers zijn in het bijzonder welkom! Dit 

onderwerp past natuurlijk helemaal in het jaar waarin we herdenken dat het 

75 jaar geleden is dat er een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. 

 

De toegang is gratis en het begint om 10.00 uur. Om te weten hoeveel 

belangstellenden er zijn, verdient het aanbeveling om u op te geven. 

 

Dit kan via secretaris@ssbodelft.nl  of telefonisch op 015 – 256 78 38. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretaris@ssbodelft.nl
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     WOENSDAG 10 JUNI 2020 

                  
   7 UUR VAREN - DE MARKTOCHT 

          
We hebben 60 plaatsen kunnen reserveren. 

 
De bus is om 7.45 uur aanwezig bij Huize Stefanna, Aart van der 

Leeuwlaan.  

We vertrekken om 08.00 uur naar Drimmelen waar we om 9.00 inschepen 

aan boord van de Z8 het paradepaardje van de rederij de Zilvermeeuw.  

De Z8 met nieuwste technieken, zoals elektrisch aangedreven, om zo 

milieuvriendelijk en comfortabel mogelijk te varen. Daarnaast is het een heel 

mooi schip met een fraaie vormgeving en een luxe interieur waarin 

hoogwaardige materialen zijn gebruikt. De raampartijen zijn groot en bieden 

een uitstekend uitzicht. 

 

Om 09.30 uur worden de trossen losgegooid 

bij de aanlegsteiger in Drimmelen. De 

bemanning serveert koffie met appelgebak. 

Via de Amertak en de havens van 

Oosterhout komen we aan bij de Marksluis.  

Deze op afstand bediende sluis wordt voor 

ons geopend zodat we de Mark op kunnen 

varen. We komen dan langs de volgende plaatsen; Breda, Terheijden, 

Zevenbergen, Standdaarbuiten, Stampersgat en Dinteloord. Bij Dintelsas 

vaart het schip via de sluis het Volkerrak op.  

We varen een stukje stroomopwaarts en komen dan bij de drukste sluizen 

van Europa: de Volkerraksluizen. Hier gaan we schutten en komen dan 

langs Willemstad, de havens van Moerdijk en de Moerdijkbruggen. 

Vervolgens zetten we weer koers richting Drimmelen. 

 

Uiteraard is er onderweg een uitgebreide scheepslunch aan boord. De lunch 

komt met buffetlift 'uit de vloer!' De bediening serveert onder meer soep, 

broodjes en salade. En ’s middags gaat de bemanning rond met warme 

snacks.  

 

15 
R82 
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De kosten bedragen voor: 

KBO-leden €  58,00 p.p.   Introducés €  63,00 p.p. 

Reis is inclusief: busvervoer, vaartocht, koffie met gebak, uitgebreide lunch 

en warme snacks.  

 

Aanmelden uitsluitend per telefoon vanaf  6 april tot uiterlijk  1 mei.      

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 overmaken voor 15 mei a.s..  

op: IBANnr: NL75 INGB 0004925203  t.n.v. Reiscommissie RK Bond van 

Ouderen, Delft. (met vermelding R82) 

 

Niet vergeten!! 

1.  Uw legitimatiebewijs. Voldoende Medicijnen of het Recept. 

2.  Bewijs ziektekostenverzekering met Telefoonnummer 

hulp/alarmdienst 

3.  Telefoonnummer van uw familielid die wij kunnen benaderen 

indien nodig. 

 

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

 

 

 

 

    MEDEDELING  REIZEN KBO  
 

Wij houden het coronavirus in de gaten. 

Bij een negatief reisadvies komt bovenstaande 

reis te vervallen. Dit geldt ook voor de reeds 

geboekte reizen. Ze zullen, indien mogelijk, 

worden verzet naar een andere datum.  

We zullen u tijdig waarschuwen via uw E-mail of per telefoon.  

We rekenen op een goede reis. 

   

 Uw reiscommissie  
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OPENLICHTVOORSTELLING 

DE TERUGKEER VAN PETER PAN 

Er wordt deze zomer gevlogen in het park van 

GGZ Delfland! Het park aan de Sint Jorisweg is van 17 tot en met 21 juni 

2020 het toneel van de openluchtvoorstelling ‘De terugkeer van Peter Pan’. 

Op donderdagmiddag 18 juni is er een voorstelling speciaal voor senioren.  

Na het grote succes 

van de eerdere 

voorstellingen speelt in 

juni 2020 de komische 

toneelvoorstelling die 

ook tot nadenken stemt 

“De Terugkeer van 

Peter Pan”.  "De 

Terugkeer van Peter 

Pan" is een komedie 

die gaat over vrijheid 

en de onderdrukking 

daarvan. De vrijheid 

om te denken, te 

fantaseren, te dromen, 

wat je wilt. De vrijheid 

om dat te doen kan je 

zelf onderdrukken door 

het leven: school, 

loopbaan, egoïsme, 

geldzucht, tunnelvisie 

etc. De vrijheid kan ook 

onderdrukt worden van 

buitenaf. met geweld 

opgelegd. 

 

 

 

 



 

21 

 

"Peter Pan " laat zien hoe mensen, die die vrijheid verloren hebben, die weer 

terug kunnen krijgen. Door terug te gaan naar Neverland verwerven zij het 

inzicht en de kracht om zichzelf te bevrijden uit hun harnas en kunnen zij de 

piraten van Hoek verslaan, die hun vrijheid met geweld afgenomen hebben. 

 

Dit alles wordt verteld in een flitsende, humorvolle, spectaculaire voorstelling 

voor jong en oud. De cast bestaat uit 17 acteurs uit Delft en omgeving. Voor 

deze openluchtvoorstelling werkt regisseur Guido Jonckers opnieuw nauw 

samen met componist Guus Westdorp, zodat er een organisch geheel 

ontstaat van tekst en muziek. De muziek versterkt de tekst en andersom. 

Guus Westdorp kennen de deelnemers van de Winterschool voor Senioren 

nog van vorig jaar toen hij de zang workshop leidde. De voorstelling is ook 

op een andere manier een unieke samenwerking, namelijk tussen de wereld 

van de kunsten en de geestelijke gezondheidszorg. Zo komt de voorstelling 

mede tot stand met hulp en ondersteuning van deelnemers aan 

dagactiviteiten van GGZ Delfland.  

 

Op donderdagmiddag 18 juni is er een extra voorstelling ingelast voor 

senioren die -om wat voor redenen ook- ’s avonds liever niet de deur 

uit willen. De voorstelling begint om 14.30 uur. 

 

KAARTEN  

De gewone prijs voor een toegangskaart bedraagt € 15,--. Maar leden van 

KBO-PCOB en deelnemers van de zomer- en winterschool voor senioren 

van de SSBO betalen € 12,50.  

Toegangskaarten bestelt u d.m.v. het overmaken van genoemd bedrag op 

rekeningnummer NL22 INGB 0006 8797 37 t.n.v. STG Samenwerkende 

Bonden van Ouderen Delft onder duidelijke vermelding van naam en aantal 

gewenste kaartjes. 

 

Graag bestellen voor 11 juni. De kaarten liggen gereed bij de ingang. 

Het verdient dan wel aanbeveling op tijd aanwezig te zijn om de kaarten 

in ontvangst te nemen. 
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THUISGEKOOKT  
 

De organisatie Thuisgekookt bemiddelt tussen mensen die door 

omstandigheden zelf niet meer zo gemakkelijk kunnen koken en mensen die 

er plezier in hebben voor meer mensen een maaltijd te bereiden. Zij biedt 

een platform waar vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht. 

Bijna iedereen eet graag iedere dag een verse en gezonde  warme maaltijd. 

Lukt het niet meer om iedere dag voor jezelf te koken? Bijvoorbeeld omdat je 

ziek bent, niet meer zoveel energie hebt of te maken hebt met een 

lichamelijke beperking? Of vind je het niet leuk om alleen voor je zelf te 

koken? Via Thuisgekookt vind je buurtgenoten die heel graag  en met plezier 

maaltijden maken voor anderen. Zo is ook voor jou een versbereide maaltijd, 

tegen kostprijs, binnen handbereik. En je leert meteen je buur kennen. 

Thuisgekookt zoekt een thuiskok bij jou in de buurt die precies bij je past.  

 

Hoe werkt het?  

Je kan kiezen voor een abonnement of voor losse maaltijden. 

 

Abonnement 

1.  Je vult je gegevens in op www.thuisgekookt.nl/abonnement of je geeft je 

telefonisch op via 06-83 44 71 97. 

2.  Organisatie Thuisgekookt zoekt naar thuiskoks bij je in de buurt. Je krijgt 

bericht via een mailtje of telefonisch als een thuiskok voor je wil koken. 

3.  Je maakt kennis met de thuiskok. Die kookt vervolgens een proefmaaltijd 

voor jou, die onderling contant wordt afgerekend. Bevalt dit, dan worden 

er samen definitieve afspraken gemaakt  die aan de organisatie 

Thuisgekookt worden doorgegeven, zodat het abonnement in orde kan 

worden gemaakt in het systeem. 

4. Je betaalt online  via Ideal eenmalig de prijs van het gemiddelde aantal 

maaltijden dat je in een maand ontvangt als borgbedrag. Lukt online  

betalen niet? Dan kan je Thuisgekookt bellen en wordt er een oplossing 

gezocht. 

5.  Na ongeveer 3 weken worden de maaltijden voor de eerste week 

geïncasseerd. Hierna worden de ontvangen maaltijden wekelijks 

afgeschreven. 

 

 

 

http://www.thuisgekookt.nl/abonnement


 

23 

 

Losse maaltijden 

Wil je liever af en toe van een lekkere, verse maaltijd genieten, kun je 

overweg met internet en kun je de maaltijd zelf afhalen? Sommige 

buurtgenoten geven vooraf aan wat ze op bepaalde dagen gaan koken. Als 

je op tijd bestelt, haalt de thuiskok voldoende boodschappen in huis en gaat 

hij/zij graag voor je aan de slag. 

1. Maak een profiel aan via www.thuisgekookt.nl/registreren 

2.  Als er binnen 1,5 kilometer  van jouw adres een maaltijd wordt 

aangeboden, ontvang je een mailtje. 

3.  Via de link in de e-mail geef je aan hoeveel porties je af wil halen, bestel 

je de maaltijd en betaal je gemakkelijk via Ideal. 

4.  Haal je maaltijd op en ontmoet je buur. 

 
HOU JE VAN KOKEN? 

Hou je van koken en maak je anderen hier graag blij mee? Dan kan je via 

Thuisgekookt aan de slag. Culinaire hoogstandjes of Hollandse pot? Er zijn 

altijd buurtgenoten die je een plezier kan doen door tegen kostprijs voor een 

buurtgenoot te koken. Meld je aan via www.thuisgekookt.nl/kokworden  en 

Thuisgekookt helpt je op weg.  

 

Waarom zou je je aansluiten bij Thuisgekookt? 

1. De organisatie levert het platform waar jij en je buurtgenoot elkaar 

kunnen vinden. 

2. Je krijgt duidelijke richtlijnen m.b.t. hygiëne, belastingen en uitkeringen. 

3. Je kan materialen en tips krijgen om meer maaltijden te delen in je buurt. 

4 De organisatie helpt je in contacten met de gemeente, NVWA en 

Belastingdienst.KOKEN VOOR EEN VASTE BUUURTGENOOT 

Als je bent aangemeld, stuurt Thuisgekookt automatisch alle verzoeken door 

van mensen uit jouw buurt die hulp nodig hebben. Je kunt per vraag 

bekijken of dit bij jou past. Deze persoon rekent vervolgens op jou, maar je 

kunt de afspraak altijd stopzetten of losse maaltijden afzeggen. 

 

LOSSE MAALTIJDEN AANBIEDEN 

Wil je maaltijden aanbieden, wanneer je tijd hebt en verder nergens aan vast 

zitten? Nadat je je hebt aangemeld, kun je jouw specialiteiten aanbieden op 

de website wanneer je dat wilt. Jouw buurtgenoten bestellen en betalen via 

Thuisgekookt, waardoor je alleen nog maar hoeft te zorgen voor een 

heerlijke maaltijd.  

http://www.thuisgekookt.nl/registreren
http://www.thuisgekookt.nl/kokworden


 

24 
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UIT HET ARCHIEF (77) 

Het loopt al weer tegen Pasen; de tijd gaat steeds harder, althans daar lijkt 

het op. Zo is het Nieuwjaar en klagen wij over de kou en de nattigheid en zo 

zitten wij volop in de zomer met elk jaar nieuwe warmterecords. En de 

geschiedenis gaat met ons op de loop wat voor iemand die in het archief 

duikt natuurlijk geen bezwaar is. 

In de annalen van de KBO vond ik in 1989 nog de waarschuwing om je als 

organisatie niet al te spontaan aan te sluiten bij de vakbonden. De KBO 

heeft dat naar mijn weten ook nooit gedaan. Wij vonden en vinden onze 

eigen identiteit belangrijk en willen die ook graag behouden. 

In aansluiting op de cursussen, die ik noemde in de vorige Info, werden ook 

nog genoemd een cursus Besturen voor gevorderden (dus voor mensen die 

de beginselen van het besturen al door hebben) en een cursus Boekhouden 

maar dan niet gewoon of dubbel maar Verenigingsboekhouden dus speciaal 

voor de bestuurders. Voor die cursus bestuurskunde blijken er aan het eind 

van het jaar maar liefst achttien deelnemers te zijn. 

Uit de bejaardentehuizen wordt gemeld, dat Monica op 19 mei 1989 officieel 

heropend wordt. Het was toen 

grondig verbouwd en bestond in 

1989 25 jaar. De werkgroep 

Verkeer breekt een lans voor een 

veiliger oversteekplaats bij Monica.  

Of die er gekomen is weet ik niet 

maar die heeft anno 2020 ook niet 

zo veel zin meer. Voor de bouw van 

een nieuwe kapel in Stefanna wordt 

in 1989 een comité van aanbeveling 

opgericht dat een prachtig resultaat heeft opgeleverd. 

Op 23 oktober wordt in de notulen gemeld dat er voor ƒ 6.000 à ƒ7.000 een 

stencilmachine wordt overgenomen. Dat lijkt mij, ook in guldens, een heel 

bedrag maar techniek kostte toen meer dan nu. De vergelijking gaat 

natuurlijk weer mank maar ik dacht dat je momenteel al voor een paar 

tientjes en kopieermachine kan kopen die behoorlijk kan vermenigvuldigen. 

De inktcartridges zijn soms duurder dan het apparaat.  
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Nog een opmerking van algemene aard. 1948 was het jaar waarin wij 

afscheid namen van de halve cent. Intussen wordt het steeds moeilijker om 

überhaupt nog met contant geld te betalen. Een briefje van honderd heb ik in 

geen jaren meer gezien en zelfs een briefje van twintig wordt door de 

kassière soms argwanend aangekeken en veiligheidshalve door de scanner 

gehaald. 

Op 8 mei 1980 werd de strippenkaart ingevoerd, die bestaat dus alweer 

veertig jaar. Van diezelfde tijd dateert het streven naar vrij openbaar vervoer. 

Toen was men zich dus al bewust van de milieuproblemen. Het is er echter 

nog steeds niet van gekomen al meen ik gelezen te hebben dat in 

Luxemburg die wens werkelijkheid schijnt te zijn geworden. 

Ten slotte nog een uitspraak van onze voormalige minister Cals (zittend op 

de stier) met een speciale visie op de omstandigheden in Delft. In 1958 

ontsnapte hem de uitspraak: “Zodra het in Delft normaal gaat worden is het 

pas goed abnormaal”. U begrijpt ongetwijfeld dat dat te maken had met 

studentenzaken (uit Een kwart eeuw Delft). 

Koos de Ridder 

 

Wltt 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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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 tussen 17.00 en 18.00 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. 

 

 

TABLET- , IPAD- en DIGID COACH 

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
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