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VAN DE REDACTIE 
 
Voor u ligt nummer 11 voor de maand november 2018, met weer veel nieuwe 

informatie. 

 

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

volgende artikelen: 

- Oproep voor een nieuwe voorzitter, zie pag. 8. 

- KBO kerstviering op 19 december, zie pag. 13. 

- Verslag museumclub a.d. Hortus Botanicus, zie pag. 14, 15 en 16. 

- Jaarlijkse verkoop v.d. handwerkclub H. Pastoor van Ars, zie pag. 17. 

- Het gesprek met de stad, zie pag. 18. 

- Uitnodiging voor een symposium, zie pag. 19 

- Informatiebijeenkomsten over het openbaar vervoer, zie pag. 20 en 21. 

- 10 nov. Dag van de mantelzorg, zie pag. 23 en 24. 

 

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  
 
28 okt. Russische Requiemconcert met o.a. het Oeral kozakkenkoor. 

  Locatie: Maria van Jessekerk, Burgwal 20. 

  Aanvang: 15.00 uur. 

 
29 okt. Vervolg Ipadcursus voor beginners. 

 Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 Aanvang: 14.00 uur.   

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

 Vertrek: 9.30 uur vanaf de Pastorie Nassaulaan 2. 

 
30 okt. Vervolge tabletcursus voor ervaren gebruikers. 

 Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 Aanvang: 9.30 uur.   

 
 1 nov. Inspiratiedag grenzeloos leven.   

 Aanvang: 10.00 uur. 

 Locatie: Dominicanenklooster in Huissen. 

  
  6 nov. Creaochtend. 

 aquarelleren en kaarten maken, haken en/of breien. 

  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 Aanvang: 9.30 uur.   

 
  9 nov. Dagreis naar De Peel. 

 Vertrek om 09.00 uur vanaf Huize Stefanna. 

 
10 nov. Dag van de Mantelzorg. 

 

12 nov. Vervolg Ipad cursus voor beginners. 

 Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 Aanvang: 14.00 uur.   

 

13 nov. Wandelen. Verzamelen om 13.30 uur bij het restaurant 

  ‘De Schaapskooi’  in het Delftse Hout.  

  Vertrek: uiterlijk om 13.45 uur. 
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14, 21  Opstapdagen Openbaar vervoer. 

en 28 nov.  Startlocatie: Wijkcentrum De Vleugel, Aart .v.d. Leeuwlaan 4. 

 Aanvang: 13.00 uur. 

 
15 nov. Bingomiddag. 

  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

  Aanvang: 14.00 uur.  

 
16 nov. Inschrijven Winterschool 

 Locatie: De Wipmolen, Prof. Krausstraat 71 B 

 Tijd: 10.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 15.30 uur 

 

19 nov. Bijeenkomst Leeskring. 

 Locatie: Ezelsveldlaan 224. 

 Aanvang: 14.00 uur. 

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

 Met Tante Lien – Wieteke van Dort. 

 Aanvang: 14.30 uur, uiterlijk 14.15 uur aanwezig. 

 
27 nov. Bowlen. 

  Locatie:  Bowlingcentrum ’t Karrewiel. 

  Aanvang: 14.00 uur, aanwezig 13.45 uur.  

 
28 nov. Slotbijeenkomst jubileum 

  Locatie: Het Trefpunt, Bieslandhof, Beukenlaan 2 

  Aanvang: 13.30 uur. 

 
 4 dec. Creaochtend. 

 aquarelleren en kaarten maken, haken en/of breien. 

  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. Aanvang: 9.30 uur.   

 
4 dec.  Opstapdag Openbaar vervoer 

 Startlocatie: Wijkcentrum De Hofstee, Sadinoweg 149. 

 Aanvang: 13.00 uur. 

 

13 dec. Kerstbingo 

 
19 dec. KBO Kerstviering. 
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VERJAARDAGEN NOVEMBER 2018 

 

90 jaar 

Mevr. A.C. Wijnker-Ruygrok  Papsouwselaan 157   7 nov. 

 

80 jaar 

Mevr. M. Kuijpers-Pot   Letland 12  11 nov. 

Mevr. D.J.M.  Grootscholten-de Dooij C. Franckstraat 125 12 nov. 

Mevr. C. Sprong   A.v.Scheltemaplein  45 15 nov. 

Mevr. L.A. Heemskerk   Marterstraat 9  30 nov. 

 

75 jaar 

Mevr. A.D. Peek-Groen   Pijperring 294  16 nov. 

Mevr. E. Onderwater-Snethlage  Reigerstraat 2  25 nov. 

Mevr. J. Duijndam   Roland Holstlaan 798 27 nov. 

 

 

VERJAARDAGEN DECEMBER 2018 
 

90 jaar 

Mevr. V.M.Th. Massar-Dijkstra  Mozartlaan 50    1 dec. 

Mevr. H. Hendriks-Reedijk  A. Jacobsstraat 192   2 dec. 

Mevr. D.V.D. Lingen-IJzelenberg Ezelsveldlaan 250   9 dec. 

Mevr. L. Plaschek   Zagwijnpad 57  14 dec. 

 

80 jaar 

Dhr. H.J. Baltus    Churchillaan 29  20 dec. 

Dhr. H.M. Janssen   Riouwstraat 26  28 dec. 

 

75 jaar 

Mevr. G.W.A. Haak   Prof. Burgershof 2   7 dec. 

 

70 jaar 

Mevr. A.L.M. van de Ven  De Kringloop 28 16 dec. 

 

Allen van harte gefeliciteerd 
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NIEUWE LEDEN 

 

Mevr. J.M. Verhaar   Kristalweg 34 

Mevr. B. Vijverberg   Van Kinschotstraat 286 

Dhr.  R. van Aken   Aart v.d. Leeuwlaan 392 

 

Het bestuur heet de nieuwe leden van harte welkom 

als lid van de KBO 

 

OVERLEDEN LEDEN 
(voor zover bij ons bekend) 

 

Dhr. H.A. den Besten   Letland 18 

Mevr. M.J.G. van Leeuwen  Westvest 257 

Dhr. H. Strengers   Jan Thomeelaan 70 

 

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

in de vrede van onze verrezen Heer. 

 

 

 
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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OPROEP VOOR EEN NIEUWE VOORZITTER. 

Onze huidige voorzitter dhr. P. Duijndam, heeft aangegeven dat hij, na 4 

termijnen van drie jaar, zich niet meer herkiesbaar stelt. Dat betekent dus dat 

wij op zoek zijn naar een nieuwe voorzitter.  

Het lopend termijn eindigt voor dhr. P. Duijndam bij de komende Algemene 

Ledenvergadering in de maand mei 2019. 

Het huidige bestuur respecteert de beslissing van dhr. P. Duijndam, al zal zijn 

ervaring en aanwezigheid zeer gemist worden. Maar dat betekent ook dat het 

bestuur op zoek is naar een nieuwe voorzitter.  Hiermee kan natuurlijk niet 

gewacht worden tot de ALV en vandaar nu deze oproep, zodat een eventuele 

kandidaat alvast ervaring kan opdoen door gezamenlijk met dhr. Duijndam 

zijn laatste periode als voorzitter mee te lopen. 

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerd iemand, het liefst een huidig lid of 

iemand die bereid is lid te worden, die affiniteit heeft met ouderen, oog heeft 

voor alle ontwikkelingen die vanuit de Overheid en de Gemeente betrekking 

heeft op ouderen en wellicht al ervaring als leidinggevende heft, doch dat is 

geen eerste vereiste. 

Wie o wie voelt zich geroepen, of wie kent iemand, om zich als nieuwe 

voorzitter van de KBO Delft beschikbaar te stellen. Het bestuur is beschikbaar 

voor een open gesprek zonder verplichtingen wederzijds. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris dhr. L. 

Persoon, tel. 015-2 12 42 89,  of per mail: lpersoon@ziggo.nl 

Namens het bestuur, Wil Dagli. 
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BESTE LEDEN 
 
Winterschool 

Ik ga iets vertellen over de Winterschool terwijl het buiten 25 

graden is. We gaan inschrijven op vrijdag 16 november a.s. 

vanaf 10.00 - 12.30 uur en van 13.30 – 15.30 uur in de 

Wipmolen aan de Prof. Krausstraat 71b. 

Telefonisch of per mail vanaf 21 november, tel. 06-50564237 tussen 17.00-

18.00 uur, niet bellen op 22 november want dan is er nog een activiteit van de 

Zomerschool. 

Mailen naar seniorenzomerenwinterschool@gmail.com   ook vanaf 21 

november en niet eerder. 

In vogelvlucht het programma van de Winterschool: 

10 december:  ochtend: lezing Napolitaanse Kerststallen. 

 middag:  stoelyoga. 

12 december:  dag naar Leiden, bezoek aan het Siebold huis en het  

 Rijksmuseum van Oudheden. 

14 december: ochtend: kerststukjes maken. 

 middag:  brunch in het Karrewiel met bowlen voor of 

 na. 

7 januari: bonbons maken. 

8 januari:  ochtend: bezoek aan de 2e kamer. 

 middag: keuze uit Escher museum en Mauritshuis. 

9 januari:  ochtend: lezing door oogarts(en)  

 eveneens in de ochtend: zangworkshop met Guus 

 Westdorp. 

 middag: lezing over hofjes. 

11 januari: ochtend: bezoek aan het archeologisch archief van 

 Delft. 

 middag: optreden van de deelnemers van de zang- 

 workshop in het Rietveld theater en we sluiten af  

 met een Indisch buffet. 

vanaf 6 november liggen bij de diverse uitdeelpunten de programma’s klaar 

met meer informatie. 

 

Kerstbingo  

Op 13 december a.s. is er weer een kerstlunch met daarna een bingomiddag 

met een extra hapje en drankje in de Pastorie aan de Nassaulaan 2. 

mailto:seniorenzomerenwinterschool@gmail.com
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We beginnen om 12.30 uur met de lunch en om uiterlijk 14.00 uur met de 

bingo met extra mooie prijzen.  

Kosten voor de kerstbingo zijn € 12,50, extra plankjes zijn € 5,00. 

Eerst is er op 15 november nog een “normale” bingo om 14.00 uur in de 

pastorie. 

 

Modeshow  

Op 30 oktober gaan we met een groep deelnemers naar Boskoop voor de 

modeshow bij de Firma Klooster. 

We vertrekken om 09.30 uur vanaf de Nassaulaan 2 ( pastorie) 

 

In november is er geen bloemschikken 

Nanna heeft wel eind november de zogenaamde fröbel workshops waar je 

diverse stukken kan maken maar die zijn dan duurder dan de € 12,50 die het 

bij ons kost. Dit is niet in de pastorie maar richting de Harnaschpolder. Heb je 

er interesse in dan kun je mij wel mailen/bellen en dan stuur ik de 

aankondiging van wat er gemaakt kan worden door. Ik krijg deze eind van de 

maand. 

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

2621116 (tussen 17.00-18.00 uur op werkdagen).  

De volgende workshop is nu op 14 december, tijdens de Winterschool in de 

Wipmolen.  Zie het programma van de Winterschool 

 

Bezorging Magazine en Info 

Er hebben zich 3 bezorgers gemeld, we zijn hier erg blij mee. 

Nu nog een chauffeur, om in geval van nood de bladen naar de bezorgers te 

brengen. 

 

Jubileum 

Op woensdag 28 november willen we het jubileumjaar afsluiten met het 

vertonen van de foto’s, het overhandigen van de door u gegeven DE punten 

en Perla punten aan een afgevaardigde van de voedselbank en een optreden 

van het Vrouwen Kamerkoor. Dit alles onder het genot van een hapje en een 

drankje. 

Deze middag zal worden gehouden in  Het Trefpunt, in de Bieslandhof, 

Beukenlaan 2, in Delft.  Aanvang 13.30 uur tot ca. 16.30 uur. 

Aanmelden is noodzakelijk ivm. met de inkopen. 

 

Dit kan bij Leo Persoon, of  Wil Dagli, of bij mij  Jetty van der Graaf 

mailto:jettyvandergraaf@hotmail.com
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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 1e 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 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 welkom.  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 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 

tel:3809576
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WANDELEN 
 

Sinds kort zijn er ook wandelaars die wat langere afstanden willen lopen. 

Nadat we - als start -  op 19 september naar ’t Woudt en na een pauze voor 

koffie / thee, weer terug naar Delft gewandeld hebben, zijn we op dinsdag 17 

oktober een NS wandeling gaan doen. Allereerst met de trein naar station 

Driebergen-Zeist en van daaruit hebben we, via het dorpje Austerlitz, 

gewandeld naar Maarn. Daarna met de trein weer terug naar Delft. 

 

Deze NS wandeling gaat door een aantrekkelijk bosgebied, afgewisseld met 

landgoederen. We troffen het dat het fantastisch weer was op deze dag en 

vele bomen hadden mooie herfstkleuren. Soms was de route niet helemaal 

duidelijk, maar met wat gezond verstand zijn we er toch uitgekomen en 

hebben we ruim 14 km gewandeld.  

 

We hadden een prachtige wandeldag en afgesproken is om iedere maand 

een lange wandeling te maken. 

 

Leo Persoon 
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KBO KERSTVIERING OP 19 DECEMBER 
 

 

Op woensdag 19 december is de jaarlijkse kerstviering.  

De  eucharistieviering is om 11.00 uur in de Franciscus en Clara kerk, 

ondersteund door het koor van Sonja Nowee.  

Aansluitend is er een feestelijke kerstlunch en gezellig samenzijn, met een 

optreden van het Vrouwen Kamerkoor, in het buurthuis ‘De Wending’. 

Het is handig om te weten hoeveel personen we kunnen verwachten voor de 

lunch i.v.m. met de inkopen.  

U krijgt nog even de tijd om u op te geven maar uiterlijk 10 december willen 

we in ieder geval weten wie er komen lunchen. Voor het bijwonen van de 

eucharistieviering hoeft u zich niet op te geven, naar de kerk gaan kan altijd.  

U kunt zich telefonisch of per e-mail opgeven bij: 

 

Jetty van der Graaf,  

tel.:  015 - 262 11 16; email: jettyvandergraaf@hotmail.com,  of bij 

 

Leo Persoon Tel.: 015 - 212 42 89; email: lpersoon@ziggo.nl 

Telefonisch graag tussen 17.00-18.00 uur. 

 

 

 

 

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 

mailto:jettyvandergraaf@hotmail.com
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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OP BEZOEK BIJ DE HORTUS BOTANICUS IN LEIDEN  
 

In Leiden werden we verwelkomd door een gids,  die later bleek bijna - maar 

nog niet volledig - te zijn afgestudeerd als bioloog. Hij heeft ons op 

buitengewoon boeiende wijze wegwijs gemaakt in de vele variëteiten van de 

flora. 

De Hortus botanicus Leiden is de 

oudste nog bestaande botanische 

tuin van Nederland en is in 1590 

opgericht aan 

het Rapenburg in Leiden. De tuin is 

vanaf het begin toegankelijk geweest 

voor het publiek, wat vooral in de 

zestiende en zeventiende eeuw een 

uitzondering was. 

 

Carolus Clusius, 

de verlatijnste naam van Charles 

de l'Écluse (Atrecht 

1526 - Leiden 1609) is de persoon 

die daadwerkelijk vorm heeft 

gegeven aan de tuin. In die tijd 

werden nog onbekende planten 

als tulpen en in latere 

tijden tomaat, tabak, maïs en aardappel aangeplant en kregen door deze 

botanische tuin hun bekendheid in Noord-Europa. 

 

Directeur Boerhave maakte de komst mee van Carolus Linnaeus, die in de 

jaren 1735-1737 regelmatig de botanische tuin kwam bezichtigen. Tot dan toe 

eisten de botanische geleerden die een nieuwe species ontdekt meende te 

hebben een eigen verzonnen naam op en dat leidde tot een ratjetoe waarin 

geen enkele logica te ontdekken viel. Het is de verdienste van Linnaeus dat 

hij een systematische vorm van benaming heeft ontwikkeld met twee namen 

namelijk de groepsnaam en de specifieke boom/plantnaam. Dit systeem werd 

vrij snel algemeen aanvaard en bestaat heden ten dage nog steeds. Dat 

neemt niet weg dat er nu nog steeds onlogische namen en omschrijvingen 

bestaan zoals een bananenboom die geen boom is maar een plant en wat 

dacht u van de vleesetende plant die een merkwaardige variant kent: de 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Botanische_tuin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Botanische_tuin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rapenburg_(gracht)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leiden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Latinisering
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arras
https://nl.wikipedia.org/wiki/1526
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leiden
https://nl.wikipedia.org/wiki/1609
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tulp
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tomaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_tabaksplant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AFs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardappel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Europa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
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vegetarische vleesetende plant. Ik denk dat de eerste de beste Neerlandicus 

daar gehakt van maakt. 

 

De Von Siebold Gedenktuin is een Japanse tuin en onderdeel van de Hortus 

en een eerbetoon voor wat deze man betekend heeft op floraal gebied. Hij 

was scheepsarts bij de VOC en heeft een aantal jaren geleefd op het enige 

stukje Japan dat voor buitenlanders toegankelijk was; het kunstmatige eiland 

Dejima in de haven van Nagasaki. In die jaren heeft hij een groot aantal 

planten, zaden en stekken uit Japan kunnen versturen naar Leiden om verder 

op te kweken in de Hortus. Zo is er een kiwistruik aanwezig die zich om een 

pergola slingert en al ca. 250 jaar aanwezig is op de Hortus en die tamelijk 

kleine vruchten produceert.  

De kiwi’s in Nieuw Zeeland zijn pas kort na 1900 aldaar geïntroduceerd en het 

zou best kunnen dat alles wat daar tot stand wordt gebracht afkomstig is van 

deze struik in de Hortus.  

 

Reuzenaronskelk (ofwel de zogenaamde penisplant) 

Deze plant komt maar af en toe tot leven maar dan mag het er blijkbaar ook 

zijn. Zowel visueel als aromatisch moet dit een spektakel zijn. Het verhaal van 

de gids zorgde voor een duidelijk verhoogde attentie in de groep, 

voornamelijk onder de aanwezige vrouwen. 

 

De Victoria Regina (tegenwoordig de 

Victoria Amazonica) is in feite een 

groot lelieblad met een drijfvermogen 

van ca. 25 kilo. Eens per jaar mogen 

12 uitverkoren vrouwen hun baby 

meenemen naar de Hortus voor een 

photoshoot om te laten zien dat deze 

bladen het gewicht van hun baby 

kunnen dragen. Voor de meeste KBO-

leden komt deze mogelijkheid 

waarschijnlijk te laat, maar misschien een idee voor klein- en 

achterkleinkinderen.  

De deelnemers van dit bezoek hadden wederom het gevoel dat het 

beschikbaar hebben van een goed uitleggende gids een  aanzienlijke 

meerwaarde heeft gebracht aan ons bezoek. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Japanse_tuin
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Onze gids eindigde zijn bijdrage bij de 400 jarige goudenregenboom met de 

opmerking dat het merkwaardig was dat wij stonden bij de boom die er al 

stond toen Clusius de botanische tuin heeft geopend en ik dacht hoe 

bijzonder het zou zijn dat toekomstige KBO-leden in 2418 te horen zouden 

krijgen dat onze groep hen in 2018 net zo lang geleden is voorgegaan. 

Het was een bezoek om niet gauw te vergeten. 

 

Namens de museumclub     Hans van Santen 
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Jaarlijkse verkoop handwerkclub H. Pastoor van Ars. 2018 
 

Op zaterdag 17 november houdt de H. Pastoor van Ars handwerkclub weer 

de jaarlijkse verkoop. Oók dit jaar hebben we met heel veel plezier en liefde 

gehandwerkt en hebben een groot assortiment aan sokken, sloffen, stola’s, 

sjaals en mutsen, kussens, plaids en heel veel baby spullen. Eigenlijk te veel 

om op te noemen en dan is er ook nog de loterij met mooie prijzen! 

 

Zoekt u een mooi verjaardagspresentje, een kraamcadeau, iets voor 5 

December of de Kerst? 

Dan nodigen wij u graag uit om ons een bezoekje te brengen en bij uw 

aankoop het goede doel te steunen. 

 

Dit jaar gaat de opbrengst naar Pater van Stekelenburg in Brazilië, alwaar hij 

daklozen en verslaafden opvangt. 

De koffie staat klaar! 

 

De verkoop vindt plaats op: 

Zaterdag 17 november van 10.00 -  16.00 uur.  

 

Locatie:  

Zorginstelling De Lindenhof, in de Tuinkamer.  

Cort van de Lindenstraat 1 in Delft. 
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Het gesprek met de stad 
Hoe ziet u de toekomst van uw straat, 

buurt en stad? Praat mee! 
 

Om in de toekomst iedereen die in Delft wil wonen te huisvesten zijn er 

duizenden nieuwe woningen én ook duizenden nieuwe banen nodig. Het 

betekent dat wij nu belangrijke keuzes moeten maken voor de toekomst van 

onze stad. Dat doet de gemeente Delft samen met de burgers in het gesprek 

met de stad. De gemeente wil graag weten hoe wij de toekomst zien van onze 

straat, onze buurt en onze stad. Alle onderwerpen die wij belangrijk vinden 

zoals wonen, werken, voorzieningen, openbare ruimte, samen leven, 

veiligheid, gezondheid, duurzaamheid, cultuur en historie kunnen we aan de 

orde stellen. De toekomst van Delft wordt dan beschreven in de 

Omgevingsvisie Delft. Deze Omgevingsvisie wordt uiteindelijk door de 

gemeenteraad vastgesteld en moet dan richting geven aan wat in de 

toekomst, zeg tot 2024, kan en moet gebeuren in de leefomgeving, zodat 

Delft voor iedereen een prettige stad is en blijft om te wonen en te werken. 

 

Voor het opstellen van de Omgevingsvisie wil de gemeente graag met de 

burgers, jong en oud, in gesprek! Samen met de SSBO houdt de gemeente 

een bijeenkomst waarbij u kunt aangeven wat u voor uw straat, uw buurt én 

onze stad belangrijk vindt.  

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdagmorgen 13 november 2018, van 

9.30-11.30 u, in het gebouw van Delft voor Elkaar aan de Van 

Bleyswijckstraat 91.  

 

Voor dit gesprek zoekt het SSBO-bestuur ongeveer 10 belangstellenden om 

mee te doen aan dit gesprek. U kunt zich opgeven bij Chris van Wijk. Tel. 015 

– 256 78 38. E-mail: chrisvanwijk@hetnet.nl   

 

mailto:chrisvanwijk@hetnet.nl
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Uitnodiging voor een symposium 
 

Na het uitbrengen van het manifest “Waardig Ouder 

Worden” waarin onder andere stond: “Wij geloven in 

een samenleving waarin ouderen zich gezien en gewaardeerd voelen. Een 

samenleving waarin zij goede zorg en liefdevolle aandacht krijgen” heeft de 

minister voor Volksgezondheid Hugo de Jonge in maart van dit jaar een Pact 

voor de Ouderenzorg gesloten met een groot aantal organisaties die actief 

zijn in de ouderenzorg. De KBO-PCOB heeft zich van harte hierbij geschaard.  

 

De laatste gezondheidsmonitor die periodiek wordt uitgebracht door de 

gezamenlijke GGD-organisaties bracht aan het licht dat we aandacht moeten 

schenken aan een probleem waar tot nu toe maar moeilijk over gesproken 

wordt, namelijk ouderenmishandeling. We moeten daarbij denken aan 

psychische en fysieke mishandeling, zoals pesten of slaan, maar ook aan 

financieel misbruik en ontspoorde (mantel)zorg. Waardig ouder worden is ook 

thuis veilig ouder worden. Daarom moet ouderenmishandeling aandacht 

krijgen binnen het Pact voor de Ouderenzorg. Het onderwerp moet op de 

politieke agenda van ons College van  Burgemeester en Wethouders.  

Na het succes van het landelijk symposium ouderenmishandeling dat het 

ministerie  op 14 juni jl. in Delft heeft georganiseerd is er nu gelegenheid om 

dit onderwerp in een plaatselijke context te volgen. Op dinsdag 20 en 27 

november a.s. zal de toneelgroep Drang het theaterstuk BROOS opvoeren In 

het Rietveld theater in Delft. BROOS gaat over de signalen en vormen van 

ouderenmishandeling, financieel misbruik en ontspoorde (mantel)zorg. In het 

tweede deel van de middag gaan de spelers van dit toneelstuk met de 

aanwezigen in gesprek over wat je in dit kader wel of juist niet moet doen. De 

inzet is dat u handvatten krijgt voor preventie en aanpak van ontspoorde 

mantelzorg. Marjanne van Esveld leidt dit gesprek in goede banen. Deze 

middag is bedoeld voor beroepskrachten en vrijwilligers die betrokken zijn bij 

de zorg en/of begeleiding van ouderen. 

 

Praktische informatie   

Deelname is gratis. U moet zich wel aanmelden. U kunt zich opgeven bij 

Chris van Wijk: Tel. 015 – 256 78 38, of e-mail chrisvanwijk@hetnet.nl . Het 

inschrijfformulier zal u dan worden toegezonden. 

Datum en tijd: dinsdag 20 en 27 november 2018 van 13.00 – 16.15 uur 

Locatie: Rietveld theater, Rietveld 49 in Delft. 

 

mailto:chrisvanwijk@hetnet.nl
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GEZOCHT:  
VRIJWILLIGE OV AMBASSADEUR M/V 
 

Een OV Ambassadeur in de gemeente Delft is hét 

lokale aanspreekpunt voor senioren die meer 

willen weten over het openbaar vervoer (ov) en andere lokale 

vervoersmogelijkheden. Hij/zij is de vraagbaak voor de aanvraag en het 

gebruik van een ov-chipkaart, geeft informatie over verschillende 

soorten van vervoer en biedt waar mogelijk persoonlijke begeleiding bij 

een eerste ov-reis. 

Daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers met het volgende 

profiel: 

Uw kwaliteiten 

 U houdt van mensen: zij kunnen makkelijk op u afstappen om 

iets te vragen. 

 U vindt het leuk om andere mensen iets te leren. U kunt zich 

goed verplaatsen in de vragen en informatiebehoefte van de 

ander. 

 U beheerst de Nederlandse taal 

Uw ervaring 

 U heeft affiniteit met vervoer/mobiliteit.  

 Specifieke kennis of ervaring op het gebied van het openbaar 

vervoer is niet vereist, maar wel handig. U bent nieuwsgierig om 

méér over het ov te weten te komen. 

 U beschikt over voldoende computervaardigheid om bijvoorbeeld 

reisinformatie op te zoeken. 

Wat we van u vragen 

 U bent bereid een dagdeel training bij te wonen. 

 U bent minimaal een paar dagdelen in de maand bereikbaar voor 

vragen en incidenteel voor het begeleiden van senioren bij een 

proefreis met het OV. Ook kunnen wij u vragen een bijdrage te 

leveren aan lokale informatiebijeenkomsten, zoals OV 

Opstapdagen. 

Iets voor u? Meld u aan bij de helpdesk via: wmo@dtvconsultants.nl of 

telefonisch via 076 – 513 66 99. 

mailto:wmo@dtvconsultants.nl


21 

 

65+? Gratis kennismaking met 
trein en bus! 
 
Wilt u wel eens met de bus of trein ergens 

naartoe? Maar doet u dat niet, omdat u reizen 

met het openbaar vervoer (OV) lastig vindt of niet weet hoe het werkt? 

Dan helpen we u graag. De KBO, PCOB en de gemeente Delft organiseren 

vier OpStapDagen voor alle 65-plussers uit Delft 

 

Wat kunt u verwachten tijdens de OpStapDag?  

U komt op eigen gelegenheid naar de startlocatie. Onder het genot van een 

kopje koffie met gebak krijgt u hier informatie over de mogelijkheden van het 

openbaar vervoer in de regio.   

Daarna vertrekt u gezamenlijk met de bus naar het nieuwe NS-station. U 

krijgt uitleg over de overstap van bus op trein en een rondleiding door een 

professionele gids. Na het bezoek aan het NS-station reist u samen met OV-

ambassadeurs terug naar de startlocatie.  

 

Persoonlijk advies en OV-chipkaart  

Onze OV-ambassadeurs beantwoorden tijdens het evenement al 

uw vragen over het OV.  

U kunt kiezen uit één van onderstaande dagen:  

 

 Woensdag 14 november, startlocatie: Wijkcentrum De Vleugel 

 Woensdag 21 november, startlocatie: Wijkcentrum De Vleugel 

 Woensdag 28 november, startlocatie: Wijkcentrum De Vleugel 

 Dinsdag 4 december, startlocatie: Wijkcentrum De Hofstee  

Het programma duurt van 13.00 uur tot ongeveer 17.00 uur.  

 

Meldt u aan!  

Deelname aan de OpstapDag is gratis en geschiedt op volgorde van 

aanmelding. Wacht dus niet te lang met aanmelden! Vol = vol!  

 

Bel: (076) 513 66 99 

(bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur)  

Op piekmomenten kan het zijn dat u het nogmaals moet proberen, wij vragen 

hiervoor uw begrip.  
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Advertentie 
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Beste mantelzorger, 

 

Op 10 november a.s. is de dag van de Mantelzorg. Dit is de dag waarop 

Nederland haar mantelzorgers in het zonnetje zet, want mantelzorg mag 

naam hebben! En Delft doet mee. 

 

Activiteiten 

Ter gelegenheid van deze dag hebben we dit jaar twee grote activiteiten 

georganiseerd in Delft. Voor mantelzorgers jonger dan 25 jaar is er een 

festival, en voor mantelzorgers ouder dan 25 jaar is er een high tea met 

optredens van de Bakfietsmama’s. 

 

Programma’s 10 november 

Het festival voor jonge mantelzorgers vindt plaats van 11.30 – 17.00 uur in De 

Wending. Er is muziek en er zijn leuke workshops waaronder hip hop dance, 

rappen en graffiti. 

De high tea voor mantelzorgers is op de Vulcanusweg 277 in Delft. Van 13.00 

– 13.30 uur is de ontvangst met muzikale omlijsting. Het gehele programma 

duurt van 13.30 – 16.30 uur. Aan het eind ontvangt iedereen ook de 

mantelzorgwaardering. 

 

Mantelzorgwaardering 

De zorg die mantelzorgers geven aan hun naaste is eigenlijk niet in geld uit te 

drukken! Toch wil de gemeente de mantelzorgers graag bedanken. Met het 

uitreiken van cadeaubonnen en bioscoopbonnen (jonge mantelzorgers) 

spreekt zij haar waardering uit aan alle mantelzorgers, jong en oud. 

De bon is bedoeld voor iedereen, die langdurige en/of intensieve zorg en/of 

ondersteuning verleent aan een inwoner van Delft (minstens 8 uur per week, 

langer dan 3 maanden). De inschrijftermijn voor de mantelzorgwaardering 

loopt van 10 oktober tot 10 november. De bonnen worden uitgereikt bij de 
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high tea en tijdens het festival. Wie niet bij de activiteiten kan zijn, krijgt de 

gelegenheid (mits aangemeld) om de bon af te halen. Dat kan vanaf 

woensdag 21 november bij de receptie van Delft voor Elkaar, 

Van Bleyswijckstraat 91 tussen 10.00 en 16.00 uur (vrijdags tot 12.00 uur). 

 

Aanmelden is noodzakelijk 

Voor de high tea (tot 8 november) en de waardering (tot 10 november). Dit 

betreft mantelzorgers ouder dan 25 jaar:  http://www.delftvoorelkaar.nl  

Voor het festival en de waardering van jonge mantelzorgers: http://idhg.info 

 

Mantelzorgers zonder mailadres kunnen aanmelden via Delft voor Elkaar, tel. 

015-7600200. 

Schrijf u snel in. Het aantal plaatsen bij de high tea is beperkt!  

 

Namens de organisatie, Mieke, Ludie en Karel 

 
 

 
Advertentie 

 

http://www.delftvoorelkaar.nl/
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UIT HET ARCHIEF (64) 

Ervaart u het ook dat de tijd tegenwoordig veel sneller gaat dan vroeger? Zo 

juist hebben wij het laatste evenement van de Zomerschool gehad of de 

Winterschool wordt alweer aangekondigd. En kort geleden gingen wij over op 

de zomertijd en nu worden wij al voorbereid op de overgang naar de 

windertijd. Of niet? Want die zomer- en wintertijd zijn weer onderwerp van 

discussie tot in het Europese parlement aan toe. Wij houden het er maar op 

dat verstandiger mensen dan wij dat allemaal bedisselen en laten wij ons 

maar houden aan de notulen van de KBO. 

Eind 1964 is er een plotselinge vacature voor de functie van secretaris. Een 

invallende kracht worstelt zich dan drie vergaderingen lang door de notulen 

heen waarvoor de arme man kennelijk niet is opgeleid. Zo heel bezwaarlijk is 

dat nou ook weer niet want een en ander is nog best leesbaar. Zoals de 

mededeling dat er op de Adventsdag een film met de titel Tropengoud 

vertoond zal worden. Over de inhoud daarvan wordt niets meer medegedeeld 

maar naar de titel te oordelen lijkt het mij een prachtige film. 

Voor die Adventsdag worden ook een paar financiële zaken geregeld waaruit 

blijkt dat de KBO zuinig met de centen omging. Zo krijgt de kelner een fooi 

van ƒ 20 maar het hele zangkoor moet het met een tientje doen. De geestelijk 

adviseur krijgt “een bedrag” dat hij echter moet delen met de pastoor. 

Eventueel wordt de geldelijke bijdrage omgezet in sigaren of sigaretten zoals 

ook de man die de film komt draaien sigaren krijgt.  

Voor de Sint Jozefdag van 19 maart 1965 wordt al twee maanden van te 

voren gediscussieerd over het dagprogramma. Het gedeelte van de 

jaarvergadering is geen probleem maar voor het middaggedeelte, het 

feestelijke deel zogezegd, is er de keus uit Pater van Dieren, de nationale 

adviseur, met zijn uitgebreide platencollectie met toelichting 

(grammofoonplaten, afbeeldingen?) en het optreden van een vijftal meisjes, 

De Vrolijke Vijf. Het zijn uiteindelijk, op advies van onze eigen geestelijk 

adviseur, De Vrolijke Vijf geworden. 

Nog een financieel berichtje. Over 1964 krijgen wij 20% van de contributie 

(waarschijnlijk die aan de Bond) terug en de penningmeester deelt mede dat 

hij over 1964 ƒ 200 rente gekweekt heeft over het banktegoed. Dat zou in 

2018 met een rentepercentage van 0,03% niet meevallen. Even vlug en 
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globaal berekend zou een banksaldo van € 300.000 ongeveer een zelfde 

bedrag aan rente opleveren als in 1964. 

Intussen werd in Rome het Tweede Vaticaans Concilie gehouden waarvan 

grote veranderingen in de katholieke kerk verwacht werden. De geestelijk 

adviseur houdt hierover in de vergadering van februari 1965 een kort betoog 

dat met grote belangstelling gevolgd wordt. Het oordeel over die 

veranderingen laat ik graag aan anderen over alhoewel soms wel de indruk 

bestaat dat wij momenteel na ruim een halve eeuw wel weer aan een nieuw 

concilie toe zijn.  

Nieuw was in 1965 in ieder geval de oprichting van een afdeling van de KBO 

in Pijnacker. Dat wordt althans in de notulen geconcludeerd uit een 

“courantenbericht”. Die afdeling heeft gelijk een zestigtal leden wat naar ik 

veronderstel een aderlating voor de Delftse afdeling betekend zal hebben. 

Koos de Ridder. 

 

 
 

 

 

Advertentie 
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KBO – COMMISSIES EN WERKGROEPEN 
 

REISCOMMISSIE 
Informatie:  Leo en Lea Vroonland tel.: 013 – 211 81 46 

   Anton van der Zalm tel.: 015 – 256 24 29 

Email:   reizenkbodelft@hotmail.com 

Betalingen:  IBAN nr. NL75 INGB 000 49 25 203 

   t.a.v. Reiscommissie RK Bond van Ouderen Delft 

 

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 

Indien u hulp wenst bij de aangifte van de inkomstenbelasting, kunt u contact 

opnemen met een van de volgende personen: 

Dhr. H. van Santen tel.:  06 – 515 93 094; e-mail: hansjevansanten@hotmail.com  

Dhr. J.D.Dupon,        tel.:  015 - 256 44 08; e-mail: j.d.dupon@hetnet.nl 

Bereikbaar tussen 17.00 en 18.00 uur. 

 

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

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

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

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

 

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

Wilt u lid worden of informatie ontvangen van de KBO, vul dan onderstaande bon in en 
stuur deze naar KBO ledenadministratie Wielewaalstraat 3, 2623 GT Delft. 

 
         KBO  -  AFD. DELFT   

  O  Ja, ik geef mij / ons op als lid van de KBO - afdeling elft 

  O  Ja, ik wens informatie te ontvangen  

  (graag invullen in blokletters s.v.p.)   

Dhr. en/of Mevr.…………………………………………………………………                                                                                        

Adres en huisnummer………………………………………………………….                                                               

Postcode en woonplaats……………………………………………................   

Telefoonnummer………………………………………………………………..  

Email……………………………………………………………………………… 

Handtekening…………………………………………………………………… 

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


  
 

 
 
 

 
 
 


