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KERSTMIS      

Soms lijkt het of Kerstmis een feest is met drie 

verdiepingen: een begane grond, de verdieping en de 

zolder. 

 

De begane grond: iedereen kan daar gemakkelijk 

komen. Er zijn kerstbomen, soms met geschenken 

eronder. De winkelstraten zijn feestelijk verlicht.  

Lekker eten, mooie kleren, vrije dagen, dreaming of a white christmas, wat 

een feest. 

 
Op de eerste verdieping vind je de kraamkamer. Kerststalletjes herinneren 

aan Maria en Jozef, die nergens onderdak konden vinden, en toen maar 

gingen schuilen in een beestenstal. Het Kind werd geboren. Waar laat je het? 

In de voerbak van de dieren: de kribbe. 

 
Familie en vrienden waren ver weg in Nazareth. Maar er kwamen herders met 

hun schapen. En een paar dagen later ook geleerden op kamelen uit de toen 

bekende drie werelddelen: Europa, Azië en Afrika. We noemen ze de Drie 

Koningen. Het beeld zie je nog vaak in de kerststalletjes: vertederend. 

 
En dan de zolder: 

Het verhaal van Adam en Eva symboliseert dat de mens zich afkeerde van de 

Schepper. En toen viel de hemelpoort in het slot. 

Vele eeuwen werd gewacht op een oplossing. 

En die kwam met Kerstmis. “Heden is U een verlosser geboren”.  

De hemelpoort gaat weer open, er is weer leven na de dood. 

Dit besef krijgt vaak weinig aandacht. Het ligt als het ware als kostbaarheid uit 

het verleden op zolder. 

 
Kijkt U maar waar U Kerstmis viert, op de begane 

grond, op de verdieping, op zolder of alledrie. 

 
Als U maar een betekenisvol en gelukkig Kerstfeest 
heeft.      
   
 Ik wens U dat van harte toe. 

 

Piet Duijndam,   voorzitter KBO – Afd. Delft. 
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VAN DE REDACTIE 
 
Voor u ligt het dubbelnummer 12/1 voor de maanden december 2018 en 

januari 2019 met weer veel nieuwe informatie. 

 

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

volgende artikelen: 

- Kerstboodschap van de voorzitter, zie pag. 3. 

- KBO kerstviering op 19 december, zie pag. 12. 

- Enkele foto’s van de jubileum slotmiddag, zie pag. 13. 

- Cursus vogels herkennen, zie pag. 14. 

- Stadsgesprek ‘het nieuwe ouder worden’, zie pag. 15. 

- Nieuws van KBO reizen, zie pag. 16 en 17. 

- Kerstconcert  H.H. Antonius  en  Corneliuskerk , zie pag. 17 en 18. 

- Verslag cruise op de Rijn en Moezel, zie pag. 19-20 en 21. 

- Verslag museumclub bezoek museum Gouda, zie pag. 22 en 23. 

 

Namens het bestuur en redactie wens ik 

eenieder zalig kerstfeest en een gelukkig 

nieuwjaar.         Leo Persoon 

 

 

Advertentie 
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AGENDA - ACTIVITEITEN WINTERSCHOOL 
 

10 dec. Lezing over Kerststallen, in de Wipmolen, aanvang: 10.00 uur. 

 Workshop Stoelyoga, in de Wipmolen, aanvang 14.00 uur. 

 

12 dec. Dagprogramma Leiden, vertrek om 09.00 uur vanaf Nassaulaan 2. 

 Bezoek Siebolthuis en Rijksmuseum voor Oudheden. 

 

14 dec. Kerststukjes maken, in de Wipmolen, aanvang 10.00 uur. 

 Bowlen en brunch, in ’t Karrewiel,  

 aanvang 12.00 uur of 13.30 uur. 

 

7 jan. Bonbons maken, in de Wipmolen, aanvang 10.00 uur. 

 

8 jan. Dagprogramma den Haag, op eigen gelegenheid nar Den Haag. 

 Bezoek Tweede kamer 

 Bezoek Mauritshuis of Eschermuseum 

 

9 jan. Zangworkshop in het Rietveldtheater, aanvang 09.30 uur. 

 R. de Graaf ziekenhuis, lezing over oogklachten/aandoeningen,  

 aanvang 09.45 uur. 

 Wonen voor Ouderen, in de Wipmolen, aanvang 14.00 uur. 

 

11 jan. Bezoek aan het Archeologisch depot, Kluizenaarsbocht 7, 

 Aanvang 09.45 uur. 

 Finale workshop zingen in het Rietveldtheater,  

 aanvang 16.00 uur. 

 Indisch buffet bij restaurant ‘Bij Best’ aanvang 18.30 uur 

 

 
AGENDA – ACTIVITEITEN OVERIG 

 

  9 dec. Advent- en kerstconcert. 

 Schola bestaande uit de mannenkoren uit Delft en Leiden, 

 o.l.v. Theo Goedhart en Petra Veenswijk (orgel). 

 Locatie: Maria van Jessekerk. 

 Aanvang: 15.00 uur;  toegang vrij. 
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13 dec. Kerstbingo. 

  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

  Aanvang: 12.30 uur. 

 

15 dec. Kerstconcert federatie Delftse zangkoren. 

 Locatie: Maria van Jessekerk. 

 Aanvang: 12.00 uur;  toegang vrij. 

15 dec. Stadsgesprek ‘Het nieuwe ouder worden’ 

 Aanvang: 14.00 uur in de Nieuwe kerk aan de markt. 

 

19 dec. KBO Kerstviering. 

  11.00 uur,    H. Mis in de Franciscus en Clarakerk. 

  12.30 uur,   Kerstlunch in De Wending. 

  14.00 uur,   Optreden Vrouwen Kamerkoor Delft. 

  16.00 uur,    Einde. 

 

23 dec. Kerst Volkszang, presentatie Gregor Bak, 

 m.m.v. Deo Sacrum en Vox Latino  

 o.l.v. Petra Veenswijk. 

 Locatie: Maria van Jessekerk. 

 Aanvang: 19.30 uur;  toegang vrij. 

14 jan. Bijeenkomst Leeskring. 

 Locatie: Letland 18. 

 Aanvang: 14.00 uur. 

 

14 jan. Vervolg Ipadcursus voor beginners. 

 Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 Aanvang: 14.00 uur.   

 

15 jan. Wandelen.  

  Verzamelen om 13.30 uur bij het restaurant 

  ‘De Schaapskooi’ in het Delftse Hout.  

  Vertrek: uiterlijk om 13.45 uur. 

 

17 jan. Bingomiddag 

 Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 Aanvang: 14.00 uur.   
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22 jan. Bowlen. 

  Locatie:  Bowlingcentrum ’t Karrewiel. 

  Aanvang: 14.00 uur, aanwezig 13.45 uur.  

 

23 jan. Namens de reiscie wordt u uitgenodigd voor een gezellige 

middag in het wijkcentrum ‘De Wending’. Er zal o.a. informatie 

worden gegeven over nieuwe reizen in 2019. 

  Locatie: De Wending, Raamstraat 67. 
  Aanvang: 13.30 uur. 
 
24 jan. Bloemschikken. (datum onder voorbehoud) 

  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

  Aanvang: 14.00 uur. 

 

29 jan. Vervolge tabletcursus voor ervaren gebruikers. 

 Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 Aanvang: 9.30 uur.   

 

29 jan. Presentatie vogels herkennen in de directe omgeving van huis, 

tuin en iets verder weg. 

 Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 Aanvang: 14.00 uur. 

 

 

NIEUWE LEDEN 

 

Dhr. J.H.M. Buitendijk  Laan van Altena 57 

Dhr. J.A.J.M. van Oosten  Fred. Van Eedenlaan 28 

Dhr. H.L.J. Akkermans   en 

Mevr. C.A. Akkermans-Anker Jacob Gilleshof 17 

Dhr. J.P. Breedveld   A.v.d. Leeuwlaan 1114 

Mevr. B.G. van Heusden  Mozartlaan 42 

Mevr. N.A.B. Beuman  Mozartlaan 100 

Dhr. J.L. Schoutens   De Kempenaerstraat 10 

 

Het bestuur heet de nieuwe leden van harte welkom  

als lid van de KBO 
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VERJAARDAGEN JANUARI 2019 

 

95 jaar 

Mevr. J.R. Hetem   A.v.d.Leeuwln. 884 14 jan. 

Mevr. M.J.T. Duifhuysen  A.v.d.Leeuwln. 794 15 jan. 

 

90 jaar 

Mevr. M. Sosef-Nieuwpoort  A.v.d.Leeuwln. 902A  18 jan. 

  

85 jaar 

Mevr. Th.J.C. Jeunink-van Schie Schijflaan 25  31 jan. 

 

80 jaar 

Mevr. Y.L. Pietramale-Heimann  Egyptelaan 11    4 jan. 

Mevr. A.M. Andela   Jan Joostenplein 41 23 jan. 

Mevr. J.P.J.Th. van Rijt   Mozartlaan 160  25 jan. 

Mevr. Hessing-Boekee   Zagwijnpad 27  26 jan. 

 

70 jaar 

Mevr. B.A.F.M. Schippers-v.d.Hoeven  Antonia Veerstraat 143 23 jan. 

 

Allen van harte gefeliciteerd 

 

OVERLEDEN LEDEN 

(voor zover bij ons bekend) 

 

Dhr. M.J. Fahrner  Pasteurstraat 1 

Dhr. P. Jansen   Machteld van Meterenlaan 115 

Mevr. M.W. Keulers-Majolein  Kristalweg 38 

Dhr. P.J. Meulenkamp  Elzenlaan 51  

 

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

de vrede van onze verrezen Heer. 
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  BESTE LEDEN 
 
Winterschool 2017 / 2018 

De eerste inschrijvingen zijn binnen en het loopt goed, wel 

zoeken we nog aankomende zangtalenten. 

U kunt solo zingen maar als u zich zekerder voelt om samen 

te zingen mag dat ook.  

Nogmaals wil ik vermelden dat meedoen aan de Zomer- en Winterschool voor 

iedere senior van Delft is en niet alleen voor leden van de ouderenbonden. Ik 

hoor dat nog wel eens.  

 

Het dagprogramma op 8 januari zit vol, wel hebben we een reservelijst van 

diegenen die graag naar de 2e Kamer wilden. We gaan dit als het lukt  

inplannen in februari maar dan niet in combinatie met het bezoek aan een 

museum. De prijs zal dan ook anders zijn. Diegenen die op de lijst staan 

worden, zo gauw er iets geregeld is, gebeld. 

  

Kerstbingo    

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

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

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, die zijn 

tijdens de middag verkrijgbaar.  

De bingomiddag in januari is op 17 januari om 14.00 uur 

Beide middagen zijn in de pastorie aan de Nassaulaan 2. 

U kunt zich wel al aanmelden. Via mail jettyvandergraaf@hotmail.com  of 

telefoon 015-262 11 16 (tussen 17.00-18.00 uur op werkdagen).  

 

Bloemschikken  

In januari is het bloemschikken op donderdagmiddag 24 januari (datum is 

onder voorbehoud). 

Wat we maken is nog niet precies bekend maar ik denk iets met bolletjes. 

Nanna zal met de Kerstworkshop ( winterschool op 14 december ) wel 

doorgeven wat het wordt. 

Graag aanmelden voor 19 januari ivm. de inkoop.  

Aanmelden via mail jettyvandergraaf@hotmail.com  of telefoon 015-262 11 16 

(tussen 17.00-18.00 uur op werkdagen).  

 

mailto:jettyvandergraaf@hotmail.com
mailto:jettyvandergraaf@hotmail.com
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Modeshow  

In de vorige Info stond per abuis  dat de modeshow op 30 november was 

maar deze is op 30 oktober geweest. 

Het was weer een gezellige dag met een leuke modeshow waarin weer van 

alles te zien was. De pashokjes werden na afloop druk bezocht. 

Op 4 maart 2019 is ons volgende bezoek. Ik weet nog niet precies wat die 

dag dan gaat kosten omdat ook de BTW van de bussen omhoog gaat, maar 

in de Info van februari leest u meer daarover. Ik denk dat we wel onder de     

€ 20,00 blijven. 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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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KBO KERSTVIERING OP 

19 DECEMBER 2018 
 

Op woensdag 19 december 2018 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 Delft’, in het buurthuis ‘De Wending’. 

De middag duurt tot ca. 16.00 uur 

Het ‘Vrouwen Kamerkoor Delft’ is 

destijds gestart als een 

gelegenheidskoor bij een 

kerstviering. Dit beviel ons zo goed 

dat we een definitief koor werden 

met de huidige naam. ‘Het 

Vrouwen Kamerkoor Delft’,  onder 

leiding van dirigente Marianne 

Soeterbroek.  

Het  koor wordt begeleid door onze vaste pianiste Mimi van Altenburg. 

 

Het is een gezellig koor voor 55+ dames die het leuk vinden om meerstemmig 

licht klassieke muziek en Nederlandstalige liederen te zingen. 

 

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. 

 

Dit kan bij:  

Leo Persoon,          Tel. 015 – 212 42 89   

   e-mail: lpersoon@ziggo.nl 

Jetty van der Graaf       Tel. 015 - 262 11 16   

   e-mail:  jettyvandergraaf@hotmail.com  

   

 

 

mailto:jettyvandergraaf@hotmail.com
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Enkele foto’s van de jubileum slotmiddag op  28 november 
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VOGELS HERKENNEN 
 

Na een middag bij ‘De Papaver’, als onderdeel van de Zomerschool voor 

senioren 2018, blijkt er ook voor ouderen nog veel te leren over de natuur, 

o.a. over het herkennen van vogels. 

 

Inmiddels is er contact met de Vogelwacht Delft.   

Dhr. Hans Zweekhorst zal op dinsdag 29 januari 2019 een presentatie geven 

over vogels die men in de directe omgeving van huis, tuin en iets verder kan 

zien. 

 

Na afloop van deze presentatie kunnen we even overleggen met dhr. 

Zweekhorst wat de verdere mogelijkheden zijn om de diverse soorten vogels, 

ook wat verder van huis, beter te leren herkennen.  

 

Wat:  Presentatie vogels herkennen in de directe  

  omgeving van huis, tuin en iets verder weg. 

Wanneer: dinsdagmiddag 29 januari 2019. 

Aanvang: 14.00 uur. 

Locatie:  Pastorie Nasaulaan 2. 

 

Er hebben zich al een aantal leden aangemeld, maar er is nog plek voor meer 

deelnemers. Dus als je geïnteresseerd bent, meldt je aan. 

 

Leo Persoon, tel. 015-2124289 of per email: lpersoon@ziggo.nl 

    

        
 

         
 

mailto:lpersoon@ziggo.nl
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STADSGESPREK  ‘HET NIEUWE OUDER WORDEN'  
In verbinding met de generaties 

 

Het eerstvolgende stadsgesprek heeft als thema Het nieuwe ‘ouder worden’ - 

in verbinding met de generaties en vindt plaats op zaterdag 15 december a.s. 

om 14.00 uur in de Nieuwe Kerk aan de Markt. 

 

In dit Stadsgesprek gaan we als Delftenaren met elkaar in gesprek over 

hoe je op een waardevolle manier invulling kan geven aan je oude dag. 

Daarnaast behandelen we met elkaar de vraag hoe we de verschillende 

generaties met elkaar kunnen verbinden en van elkaar laten leren.  

Voor deze middag hebben we twee inspirerende sprekers uitgenodigd. 

De eerste spreker is Marjan Berk (schrijver en columniste voor het Algemeen 

Dagblad). Zij schreef over de thematiek van het ouder worden o.a. het boek 

'Nooit te oud!'. De tweede spreker is Jurjen Fennema (emeritus predikant van 

de Protestantse Gemeente Delft, wijkgemeente Vierhovenkerk). 

Beiden leveren vanuit hun expertise en persoonlijke ervaring input voor het 

gesprek. Na iedere spreker is er voor alle aanwezigen ruimschoots de 

gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen.  

Het Stadsgesprek is gratis toegankelijk en begint om 14.00 uur. Inloop vanaf 

13.30 uur met koffie en thee. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten 

tijdens een borrel. 

 

Het Stadsgesprek in de Nieuwe Kerk is een activiteit van de Protestantse 

Gemeente te Delft. 

 

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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REIZEN KBO DELFT   
 

Na de warme en lange dagen met zeer mooi weer is het nu 

echt herfst. Nog 4 weken en we beginnen weer aan een nieuw 

jaar. We hebben voor 2019, 2 opties voor een meerdaagse 

reis. Hieronder wat meer informatie over deze reizen 

 

REISNUMMER: R75   

6 dagen 5 nachten  van 7 t/m 12 juli 2019 

Hotel Ruland in Altenahr -Ahrtal.      www.hotel-ruland.de  

Dit hotel is compleet vernieuwd en uitgebreid en is een luxe gelegenheid in 

een fantastische mooie omgeving in het Ahrtal. 

We hebben voorlopig een optie 20 x 2 persoonskamer en 5 x 1 

persoonskamer.  

De kosten voor deze reis.  

2 persoonskamer ca. €  560,00 half pension 

1 persoonskamer ca. €  760,00 half pension (inclusief toeslag 5 x € 40,00) 

Inclusief (5 x ontbijtbuffet  en 5x 3 gangen menu met salade buffet, 

busvervoer heen en terug met diner onderweg, attentie chauffeur en 

bediening en 4 dagtochten tussen 10.00 en 16.00 uur.  

De reis gaat door bij voldoende deelname. 

 

REISNUMMER: R76    

5 dagen 4 nachten van 25 t/m 29 juli 2019 

Hotel “Bilstein”   - Bilstein Sauerland.  www.hotelbilstein.nl  

We zijn hier al eerder met velen van jullie geweest in 2016 en 2017. 

Kosten voor deze reis komen op maximaal € 435,00 p.p. all-in  

4 x ontbijtbuffet, 4 x lunchbuffet en 4 x diner koud en warm buffet.  

Dagelijks v.a. 16.00 uur gratis koffie met vers gebak en vanaf 17.00 uur tot 

24.00 uur gratis consumpties. 

Dit is inclusief 3 dagtochten waarvan een met een vaartocht. 

Koffie met gebak op de heenreis en 3 gangen menu op de  

terugweg.  

De reis gaat door bij voldoende deelname. 

 

Reserveren/Aanmelden VOOR 15 februari 2019.  

Kan dagelijks na 09.00 uur bij Leo en Lea Vroonland.  

Telefoonnummer: 013 21 18 146. Of  b.g.g. 06 18 42 22 92 

 

http://www.hotel-ruland.de/
http://www.hotelbilstein.nl/
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UITNODIGING  

 

Woensdag 23 januari van 13.30 tot 16.30 uur in 

wijkcentrum ‘De Wending’ 

Raamstraat  67, 2613 RW Delft 

Een gezellige middag onder genot van een kopje koffie met 

wat lekkers en een drankje. Wij zullen uitleg geven over de 

genoemde reizen en afbeeldingen tonen van de locaties en 

omgeving van de reizen. 

U kunt ons ook e.v.t. suggestie geven voor een leuk uitje.  

Wel graag even melden voor 22 januari 2019 dat u komt. 

Via telefoon bij Leo en Lea 013-21 181 46 of  b.g.g. 06 18 42 22 92.  Of via 

de mail naar reizenkbodelft@hotmail.com met vermelding van uw naam enz.  

 

DAGREIS OP VRIJDAG 8 MAART 2019 

Leuke dag en er gezellig op uit.  

We zijn nog bezig met de planning van deze mooie reis.  

Het is een binnen gebeuren i.v.m. mogelijk koude dagen? 

Meer hier over in de volgende info van februari. 

Op 23 januari a.s. als het rond is kunnen we u informeren over deze dagreis.  

 

De commissie ‘Reizen KBO Delft’  wenst u 

allen een zalig kerstfeest en een gelukkig en 

voorspoedig 2019 

 

Leo en Lea Vroonland en Anton van der Zalm 

 

 

KERSTCONCERT  15 december in de HH ANTONIUS en 

CORNELIUSKERK in DEN HOORN  Aanvang 19.00 uur  
 

Voor de pauze het Kerstoratorium “De Verhalen” 

Na de pauze bekende kerstliederen, kinderen die ons laten zien hoe 

mooi en warm kerst kan zijn. Samen zingen, samen opnieuw beleven de 

geboorte van HET KIND.  

 

De toegang is gratis, in de pauze staat de koffie en thee klaar en na afloop is 

er een deurcollecte voor een vrijwillige bijdrage.   

mailto:reizenkbodelft@hotmail.com
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K E R S T C O N C E R T 
H.H. Antonius  en  Corneliuskerk Den Hoorn 

Zaterdag 15 december 2018 
Aanvang 19.00 uur 

Voor de pauze het Kerstoratorium “De Verhalen” 
 

 

m.m.v.: Cantorij  Sacramentskerk Delft 

 Con Amore Den Hoorn 

 Laudate Dominum Delft 

 Kleinkoor “Lindenhof” Den Hoorn 

 Tekst: Lida Groenendijk   

 Solo:    Michelle Immers  

    Jan Lamberts  

 Eli Stok 

Orgel:   Hans de Rie 

Piano:   Marianna Marra 

Dwarsfluit:   Susanne  Endhoven        

 Hobo: Ineke Tieleman 

 Tenorfluit: Gonnie v. Kreuningen       

 Viool: Ursula Skaug 

 Gerdi van Asseldonk     

 Diny van der Stap    

 Ineke Willems        

 Cello: Marjolein Boeve 

 Trompet:    Loek van Meurs 

  
 Het geheel staat o.l.v.:   Sonja Nowee  
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EEN CRUISE OM NIET TE VERGETEN 
 

Op vrijdag 5 oktober was het zover, de jaarlijks terugkerende vakantiereis. 

Deze keer de Herfstcruise op de Rijn & Moezel. 

Om 11 uur stapten de 32 deelnemers, 26 dames en 6 heren, in de luxe 

touringcar richting Duitsland. Het eerste stuk van ca.350 km voer over land 

naar de stad Andernach, gelegen aan de rechter Rijnoever vlak voor Koblenz.  

Op het eind van de middag was de 

inscheping op het cruiseschip ‘MS Rhine 

Princess’. Totaal waren er 97 passagiers 

(slechts 17 mannen) aan boord, 

waaronder naast de KBO een grote 

groep uit Den Haag 

 

Er werd koers gezet naar de Moezel en we passeerden de eerste sluis bij 

Koblenz. De eerste stopplaats en overnachting was in het wijnstadje 

Winningen. Door het late tijdstip en duisternis was er geen gelegenheid om 

even te passagieren. De volgende stop was in Zell, een vriendelijk en 

beroemd wijnstadje op een van de mooiste punten van de Moezel. Hier wordt 

de uitstekende en beroemde wijn geproduceerd: de Zeller Schwarze Katz. 

Tijdens ons bezoek was er het jaarlijkse wijnfeest op het gezellige plein met 

het standbeeld van de zwarte kat. 

Op dag 3, zondag 7 oktober, voer het schip 

stroomopwaarts naar het bekende Bernkastel. 

Er zijn veel gebouwen, kerken en 

vakwerkhuizen overgebleven uit de 

Middeleeuwen en Renaissance. Een heel 

gezellig stadje om in te vertoeven. Ook hier 

worden diverse wijnsoorten verbouwd op de 

hellingen van de heuvels. Om tot hier te komen 

moesten we vanaf Koblenz 7 stuwen passeren, 

elk een hoogteverschil van 7-8 m overwinnend. 

Het schutten was elke keer weer een 

vertraging van de reis, maar leuk om mee te 

maken. Dit stadje was het verste punt van 

onze reis. 
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De terugreis op dag 4, maandag 8 

oktober, voer naar het beroemde 

stadje Cochem. Ook Cochem is een 

druk bezochte toeristenplaats en ligt 

in een prachtig landschap. Vanuit het 

stadje gaat een weg naar de 

Reichsburcht uit de 11e eeuw en is 

vanaf de Moezel zeer goed te zien.  

Vanaf de burcht heb je een prachtig 

uitzicht op de rivier.  

 

De volgende dag, dinsdag 9 oktober, gingen we weer naar Koblenz.  

Bij deze stad stroomt de Moezel in de Rijn, de druk bevaren waterweg voor  

vrachtverkeer en cruiseschepen. Op dit punt , Deutsches Eck genaamd,  

staat het bekende nationale monument van de Duitse eenheid met het  

levensgrote ruiterstandbeeld van Keizer Wilhelm 1. Na aankomst kon er 

gewinkeld worden in de stad. Enkelen bezochten het Fort Ehrenbreitstein aan 

de overzijde van Koblenz. Dit fort, op een 118 m hoge heuvel, kon bereikt 

worden met een 890 m lange kabelbaan over de Rijn. De kabelbaan werd 

geopend tijdens de Duitse Floriade in 2011 op die heuvel. 

 

Vanaf Koblenz gingen we op dag 6, woensdag 10 oktober, richting Düsseldorf, 

de hoofdstad van Nordrhein-Westfalen. Het is een belangrijke industrie- en 

handelsstad met de bekende televisietoren. Ook populair is zijn uitgaansleven. 

Langs de Rijnoever zijn talloze horecagelegenheden. Een bekend pittig biertje 

is de zg. Düsseldorfer Alt. 

 

Op dag 7, donderdag 11 oktober, moesten we nog het laatste stuk naar Arnhem 

afleggen. Om ca 14:00 uur konden we weer ontschepen. Per touringcar 

vervolgden we onze reis naar Delft. 
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Hoeveel km hebben we deze reis gevaren ?:  

Andernach Winningen 31 

Winningen Zell 76 

Zell Bernkastel 41 

Bernkastel Cochem 77 

Cochem Koblenz 51 

Koblenz Düsseldorf 151 

Düsseldorf Arnhem 140 

         Totaal 567 km 

 

Opgemerkt wordt dat het gedurende de hele cruise prachtig weer geweest is. 

Het zonnedek werd veelvuldig bezocht. ’s Morgens om 9:30 uur was er de 

dagelijkse ochtendgymnastiek op het dek, gegeven door hostess Coralien. Zij 

leidde ook andere activiteiten zoals een quiz, dansen op gezellige muziek van 

een vaste muzikant, bingo en sjoelen. Elke dag had ze tijdens de koffie een 

leuk verhaal. Op de laatste avond was er de Captain’s cocktail, gevolgd door 

het Captain’s Dinner en gezellige feestavond. 

 

Inderdaad, een cruise om niet te vergeten 

 

    
 

    
 
Anton van der Zalm 
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MUSEUMBEZOEK GOUDA  OP 3 NOVEMBER 2018 
 

Zoals altijd verzamelden wij ons op het station Delft om 09.15 uur; die 

discipline zit er goed in! Na het inchecken is het een kwestie van strategisch 

kiezen in welk treingedeelte we in gaan stappen … een groep van 15 

personen is lastig in te voegen in een halfvolle coupe vandaar dat Leo even 

tijd nodig had om een zo groot mogelijke groep KBO-ers bij elkaar te laten 

plaatsnemen. Het kostte in de trein een soort hordenloop van boven- en 

benedenetages, gedeeltelijk via een aantal 1e klas coupes, om gezamenlijk te 

kunnen neerstrijken. Het was in feite een goede training voor het klim- en 

klauterwerk dat we in het Gouds museum moesten verrichten om alles te 

kunnen bewonderen.  

 

Op weg naar het museum kwamen we een flink aantal prachtige 

stadgezichten en stadsdoorkijkjes tegen die de vergelijking met Delft glansrijk 

kunnen doorstaan. Ook buiten de museumclub om is een bezoek aan Gouda 

alleszins de moeite waard ….waarvan akte. 

 

Het museum zelf was uiteindelijk aanzienlijk groter dan de buitenkant deed 

vermoeden. We kregen een enthousiaste gids toegewezen die zeer gehecht 

was aan het feit dat zij een Goudse was en benadrukte dat diverse malen 

tijdens haar uitleg. Het museum is gevestigd in het voormalige St. Catharina 

Gasthuis met regenten, regentessen, zusters en meiden die zorg droegen 

voor zieken en overige nooddruftigen.  Uit die periode resteren nog gezegden 

zoals “de lakens uitdelen“ en “de kantjes eraf lopen”.  

 

Zo vertelde zij vol trots dat Erasmus een 

heuse Gouwenaar was maar dat hij in 

feite een bastaardkind was van een 

katholieke priester en een huishoudster 

in het parochiehuis. Dat was  (ook in die 

tijd)  “not done” maar pas na de 

geboorte van een tweede kind in dit 

zelfde gezin moesten ze de stad 

verlaten en vertrokken richting 

Rotterdam , de stad die sindsdien wordt gezien als de geboorteplaats van 

Erasmus.   
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Naast de vele schilderijen en keramiek 

was er nog een grotendeels volledige 

apothekersinrichting (inclusief de 

onvermijdelijke gaper) aanwezig, 

aangeschaft na de watersnoodramp van 

1953 in Zeeland met attributen uit die tijd 

omdat een op leeftijd zijnde apotheker na 

deze gebeurtenis geen zin meer had om 

zijn beschadigde winkelinventaris te vervangen. 

 

Ook was er een indrukwekkende 

maquette van de stad Gouda zoals dat 

was in 1562 met afmetingen van pakweg 

12 bij 12 meter in een zeer gedetailleerd 

3D-format  …. heel mooi! 

 

 

 

     

De lunch was – zoals gebruikelijk – tot in 

de puntjes verzorgd en na een vrije 

rondtocht door het museum verzamelden 

we ons voor het vertrek bij de 

kledingkluisjes. Paul en ik wilden nog 

even griezelen in de martelkamer, maar na het aanschouwen van de diverse 

strafwerktuigen wilden we gauw naar huis in de hoop dat we ‘s avonds toch 

nog smakelijk zouden kunnen eten. 

 

Tijdens de terugtocht moesten we – gezien de grootte van de groep – 

plaatsnemen in een stiltecoupe en dit bleek onverenigbaar te zijn met de 

normale omgangsvormen van met name de dames van de KBO-Delft.  

 

Meer foto’s zijn te vinden op de website van de KBO 

 

Namens de museumclub, Hans van Santen 
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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 

 

 

Advertentie 

 

 
  

 

http://www.karrewiel.nl/nl/bowlen/
http://www.karrewiel.nl/nl/grillen/
http://www.karrewiel.nl/nl/fondue-and-raclette/
http://www.karrewiel.nl/nl/dagtochten/
http://www.karrewiel.nl/nl/dagtochten/
http://www.karrewiel.nl/nl/
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UIT HET ARCHIEF (65) 

U weet natuurlijk ook wel dat wij, ouderen, over twee geheugens beschikken. 

Jarenlang hebben wij het met één geheugen moeten doen en dan opeens 

blijkt dat wij er een geheugen  bijgekregen hebben, ons 

kortetermijngeheugen. Helaas blijkt eveneens dat dat kortetermijngeheugen 

lang niet zo goed werkt als dat waar wij al ons hele leven over beschikken. 

Weet u bijvoorbeeld nog wat u verleden week maandag hebt gegeten? 

Waarschijnlijk niet maar u weet nog wel wanneer u voor het eerst naar het 

buitenland ging. Gelukkig hoeven wij niet zo veel meer te onthouden want er 

zijn tal van documenten waar wij alles in op kunnen zoeken zoals bijvoorbeeld 

het archief van de KBO. 

 

En nu wij weer de kerstdagen naderen heb ik nog 

eens even gekeken naar de kerstvieringen van 

een halve eeuw geleden. Die begonnen steevast 

met een H. Mis in de dekenale Hippolytuskerk aan 

de Voorstraat. Nu vieren wij die in de “Kerk in 

Eenvoud” aan de Raamstraat. Vervolgens gingen 

de deelnemers (300 á 350) naar de Stads Doelen 

aan het Doelenplein waarvoor wel een kaartje 

gekocht moest worden.  

Daar kregen zij in 1962 bijvoorbeeld lichtbeelden te zien over de Pauskeuze, 

over de Romereis van de geestelijk adviseur en in een adem ook lichtbeelden 

over Mooi Amsterdam.  

 

In 1965 kregen onze voorouders weer kleurendia’s te zien en een voordracht 

van de mij onbekende pater Piron. En tijdens de kerstviering van 1969 kreeg 

de heer Schimmel (penningmeester van 1953 tot 1968) de pauselijke 

onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontifice” uitgereikt onder andere voor zijn 

vele verdiensten voor de Bond van Ouderen en Gepensioneerden zoals wij 

toen nog heetten. 

In 2018 begeven wij ons na de Eucharistieviering naar de Wending aan de 

overkant van de Raamstraat voor een uiterst gezellige en goed verzorgde 

maaltijd. Daar ga ik, gelet op de ervaringen van vorige jaren, zonder meer van 

uit. En de inspanningen van allen die voor die gezelligheid en die maaltijd 

zorgen, verdienen intussen ook wel weer eens een onderscheiding en in ieder 

geval ons applaus.  
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Over gezelligheid gesproken; de laatst gehouden vrijwilligersmiddag in de 

Wipmolen was meer dan gezellig. Ik zou iedereen dan ook willen aanraden 

om zich als vrijwilliger op te geven om volgend jaar ook van die gezelligheid 

mee te kunnen profiteren. Het bestuur heeft vast nog wel ergens een paar 

vacatures open staan.  

En wat onze geheugens uit het begin van dit stukje betreft lijkt het mij goed 

om onze grijze cellen voortdurend in beweging te houden. Als oefening vond 

ik kort geleden aan de muur van de werkplaats waar de kruiswegstaties van 

de Hippolytuskerk gerestaureerd worden de volgende hersenbreker:  

Ik weet dat u gelooft dat u begrijpt  

wat u denkt dat ik heb gezegd maar 

ik ben er niet zo zeker van dat u beseft  

   dat wat u hebt gehoord niet is wat ik bedoelde 

 

Laat ik deze bijdrage eindigen met de Franciscaanse groet toe te wensen, 

vrede en alle goeds en natuurlijk prettige feestdagen met kerstliedjes bij de 

stal en/of de kerstboom. En bovenal een Zalig Kerstfeest en een Zalig 

Nieuwjaar zoals wij elkaar nog enigszins ouderwets toewensen. En naast die 

zaligheid natuurlijk ook nog gewoon veel heil en voorspoed in het nieuwe jaar. 

 

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


  
 

 
 
 

 
 
 


