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E-mail: margriet1953@hotmail.com
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Voor klachten over de bezorging van het ‘Magazine van de KBO-PCOB’
en/of het maandelijkse informatieblad 'INFO' kunt u contact opnemen met:
Mevr. Jetty van der Graaf, tel.: 015 - 262 11 16, (van 17.00 tot 18.00 uur).
E-mail: jettyvandergraaf@hotmail.com

WEBSITE KBO: KBO-DELFT.NL

WEBSITE SSBO: SSBODELFT.NL

VAN DE REDACTIE
Voor u ligt nummer 10, voor de maand oktober, met weer nieuwe
informatie.
Naast de vele bekende rubrieken, vraag ik graag uw aandacht voor de
volgende artikelen:

-

Even bijpraten, een bijdrage van onze voorzitter, zie pag. 8.

-

Verslag modeshow bij fa. v. d. Klooster in Boskoop, zie pag. 10.

-

Klaverjassen op een nieuwe locatie, zie pag. 11.

-

Activiteiten in de Week van de Ontmoeting, zie pag. 12.

-

Open repetitie Vrouwen KamerKoor Delft, zie pag. 15.

-

Stadsgesprek over eenzaamheid, zie pag. 17.

-

Stoelyoga, zie pag. 18.

-

Dagje uit met de KBO, zie pag. 18 en 19.

-

Verslag KBO reis naar Hart van Friesland, zie pag. 20 en 21.

-

Actie Plus Delft-Den Hoorn, zie pag. 22.

-

Overzicht foto’s Zomerschool 2021, zie pag. 23 en 24.

Namens de redactie,
Leo Persoon.

Nummer 11 – november 2021, verschijnt op 27 oktober 2021,
copy inleveren vóór 17 oktober 2021.
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AGENDA
5 okt.

Creaochtend.
aquarelleren en kaarten maken, haken en/of breien.
Aanvang: 9.30 uur.
Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.

12 okt.

Computercursus Ipadgebruikers.
Aanvang: 09.30 uur.
Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.

12 okt.

Wandelen.
Verzamelen om 13.30 uur bij het restaurant
‘De Schaapskooi’ in het Delftse Hout.
Vertrek: uiterlijk om 13.45 uur.

15 okt.

Open repetitie Vrouwen KamerKoor Delft.
Aanvang: 10.30 uur.
Locatie: Wijkcentrum ‘De Wending’ Raamstraat 67.

18 okt.

Computercursus laptopgebruikers.
Aanvang: 09.30 uur.
Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.

20 okt.

Stoelyoga.
Aanvang: 10.00 uur.
Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.

21 okt.

Bingo.
Aanvang: 14.00 uur.
Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.

25 okt.

Computercursus tabletgebruikers.
Aanvang: 09.30 uur.
Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.

26 okt.

Bowlen.
Locatie: Bowlingcentrum ’t Karrewiel’.
Aanvang: 14.00 uur, aanwezig 13.45 uur.
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28 okt.

1 nov.

Rondvaart door het Land van Altena.
Vertrek: 8.45 uur vanaf Huize Stefanna,
Aart van der Leeuwlaan 904.
Bijeenkomst Leeskring.

Aanvang 14.00 uur.
Locatie: Zuideinde 237.
2 nov.

Creaochtend.
aquarelleren en kaarten maken, haken en/of breien.
Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.

Activiteiten in het kader van de Week
van de Eenzaamheid (Ontmoeting)

1 okt.

Stoelyoga.
Aanvang: 10.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur.
Locatie: Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50.
Zie ook pagina 12

4 okt.

Stadsgesprek over eenzaamheid.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Nieuwe Kerk.
Zie ook pagina 17

5 okt.

Bowlen.
Aanvang: 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur.
Locatie: Bowlingcentrum ’t Karrewiel’.
Zie ook pagina 12.

Het totale programma van de activiteiten tijdens deze week vindt u in
Delft op Zondag.
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VERJAARDAGEN OKTOBER 2021
90 jaar
Mevr. A.M. Surtel - Verhoeven
Mevr. A. de Ruiter - van Schie
Dhr. W.M. Heerings

C.v.d.Lindenstr.343
Griegstraat 51
C.v.d.Lindenstr. 37

3 okt.
13 okt.
26 okt.

80 jaar
Mevr. A.M. Hennekes – Lourensen

Elzenlaan 63

29 okt.

70 jaar
Mevr. A.W. Dersjant

Caro van Eycklaan 7
Pijnacker
21 okt.
Derde Werelddreef 204 28 okt.

Dhr. G. Wolters

Allen van harte gefeliciteerd

NIEUWE LEDEN
Dhr. E. Deden/Mevr. M .Deden
Mevr. L.E. van der Plas
Dhr. A. Bodde/Mevr. G. Bodde
Mevr. N. Barbiers
Mevr. W.M. Broere
Mevr. A.E.M. Plomp – van der Ven
Mevr. W. de Bruijn – van Zeyst

Chopinlaan 223
Bastinglaan 15
Vijver Zuid 30
van Speykstraat 16
Prof. Oudemansstraat 71
IJsvogelpad 8
Beethovenlaan 30

Het bestuur heet de nieuwe leden van harte welkom
als lid van de KBO

OVERLEDEN LEDEN
(voor zover bij ons bekend)
Mevr. F.C. v.d. Enden – v. Koppen
Dhr. L.B.M. Sevat

Ezelsveldlaan 190
Koolmeesstraat 12

Wij bidden tot God, dat Hij onze overleden leden mag opnemen
in de vrede van onze verrezen Heer.
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BEDANKJE
Bij deze wil ik en mijn gezin iedereen bedanken voor de
bloemen, kaarten en telefoontjes na het overlijden van mijn
man Ramazan.
Dit medeleven geeft ons veel steun bij het verwerken van
het verlies.
Wil Dagli – van den Broek.
BEDANKJE
Gaarne bedanken wij bestuur en leden van de KBO voor de
bloemen en de felicitaties die wij ontvingen bij ons 65-jarig
huwelijksjubileum op 4 september j.l.
Wij hebben het in goede gezondheid gevierd en hopen nog
een paar jaartjes zo door te gaan.
Koos en Riet de Ridder.
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EVEN BIJPRATEN?
Een aantal maanden heeft de corona in het middelpunt van de
belangstelling gestaan. De vorige maand was er een pagina gevuld met in
memoriams. Deze keer kunnen we even bijpraten, alhoewel dat natuurlijk
weer niet klopt, want u kunt niks terugzeggen.
De zomerschool georganiseerd door de samenwerkende bonden in de
SSBO is voorbij, het KBO reisje naar Friesland ook. Wat waren we blij dat
er weer wat mocht. Wat zijn we als bestuur blij met de positieve reacties.
Wat hebben we genoten, om maar eens wat te nomen, van het circus. Op
naar de winterschool en andere activiteiten. Langzaam maar zeker wordt
het leven weer normaal. U kunt een en ander elders in deze Info lezen.
Even iets heel anders. Heeft u wel eens een parkiet gehad? Midden in de
ernstige coronatijd besloot ik aan gezinsuitbreiding te doen. Ik had geen
draagmoeder of een hulpvader nodig. Nee, ik kocht een parkiet, zodat mijn
gezin nu uit twee bestaat, de parkiet en ik. We noemen hem Harrie Ali. Dus
niet gewoon vogeltje. Harrie is een eerbetoon aan een jongen die
opgroeide met acht zusjes. Om dat te begrijpen moet u gekeken hebben
naar “Een huis vol “ een tv programma, waarin extra grote gezinnen de
revue passeerden. Kostelijk om te zien. Ali is de tweede naam. We wonen
immers in een land waarin niet alleen Jan, Piet en Klaas wonen, maar ook
veel Ali’s. Mijn vrolijke huisgenoot vliegt, knettert en schettert de hele dag
door. Ik moest mijn gehoorapparaten erop laten instellen. We zijn goede
maatjes, behalve als ik vergeet ervoor te zorgen dat hij bij zijn voederbak
kan komen. Wat ik ervan leerde is dat niet alleen mensen hun ongenoegen
kunnen tonen maar ook dieren. Harrie vloog dan om me heen, pikte me in
mijn overhemd en vertoonde enige agressiviteit.
Zomaar een verhaaltje? Nee niet zomaar. We leven in een wereld waarin
van alles gebeurt. Ik wilde maar zeggen, zorg goed voor elkaar, blijf elkaar
nabij en maak vooral gebruik van de leuke dingen in het leven, o.a. de
activiteiten van de KBO.
Ik wens u een mooie, rustige oktobermaand toe. Leef met de dag, geniet
van elk moment. Met glimmende lach, laat je zien wie je bent. Weg is dan
de last, gedaan is gedaan, en houd je maar vast aan wat goed is gegaan.
Paul Dresmé
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BESTE LEDEN
Bingo
Op 15 september hebben we weer een bingomiddag
georganiseerd.
Jammer genoeg waren er maar 10 deelnemers. Was dit
omdat het op een andere dag was georganiseerd of haken
er deelnemers af.
We weten dat er een paar leden van de groep zijn overleden of niet meer in
staat zijn om te komen maar het zou jammer zijn als er continue zo weinig
deelnemers zijn.
Het is dan financieel niet haalbaar om 6 rondes te blijven draaien.
De volgende bingomiddag is op donderdag 21 oktober as. om 14.00 uur in
de pastorie aan de Nassaulaan 2. Hopelijk zijn er dan meer deelnemers
Jetty van der Graaf

Advertentie
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MODESHOW BOSKOOP -- 9 SEPTEMBER
Het was weer reuze gezellig bij de
modeshow in Boskoop bij de firma Klooster.
Er was weer een wervelende modeshow met
volop leuke kleding voor het komende
seizoen en voor ieder wat wils. Er was ook
nog sale. Kortom we hebben weer genoten
en kijken uit naar de volgende show op 10
maart volgend jaar.
Er was ook weer een bingo en die werd deze keer gewonnen door Yvonne,
de bekende waardebon, waar zij erg blij mee was, want haar man had de
daglimiet iets verlaagd voor die dag had hij gezegd, dus dat was toch nog
een meevallertje voor haar.
Ook konden we nog een mooie tas winnen door de kleerhangers te raden
die waren verwerkt in 3 schilderijen waarvan ikzelf de winnares was en met
de mooie tas naar huis ging. Ook erg blij mee natuurlijk.
De lunch was weer goed verzorgd met diverse broodjes en krentenbollen
en we hadden weer een heerlijk gebakje bij de koffie, dat zou ik haast
vergeten, want dat is ook vaste prik bij hun.
Voordat we weer naar huis gingen kregen we als afzakkertje nog een
advokaatje met slagroom en gingen we weer vrolijk richting Delft alwaar wij
om half 4 weer netjes door de chauffeur van Deltax zijn afgeleverd. De
meesten van ons kwamen weer goedgeluimd thuis met een kledingtas van
Klooster.
Noteer alvast in jullie agenda 10 maart 2022, dan kunnen jullie het zelf ook
weer eens beleven. Het is echt de moeite waard en het is een hele
gezellige dag.
Tot ziens bij het volgende reisje.
Debbie Roos
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KLAVERJASSEN OP EEN NIEUWE LOCATIE.
De klaverjasclub uit ‘De Buytenweye ,
die al meer dan 40 jaar bestaat,
voortgekomen uit het klaverjassen bij
Philomena behorende bij de Pastoor van
Arskerk, kan daar sinds de uitbraak van
de pandemie niet meer terecht.
Ondanks dat het groepje kaarters
behoorlijk uitgedund is willen ze toch
weer gaan kaarten (heel begrijpelijk).
We hebben daarom naar mogelijkheden
gezocht en gelukkig een nieuwe locatie
gevonden waar we zonder kosten
mogen kaarten.
Alleen voor de consumpties, zoals koffie, thee, frisdank e.d. wordt betaald.
Ook de € 1,00 per week per persoon (wat al jaren gebruikelijk is voor
prijsjes o.i.d.) blijft gehandhaafd.
We kaarten nu op maandagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur in:
Eetcafé Tanthof, Kalfjeslaan 135, Delft.
Goed te bereiken per fiets, auto en openbaar vervoer. Ook de regio taxi
weet de locatie te vinden.
Daarbij bieden we ook de mogelijkheid om rummikub of skipbo te spelen.
Gelukkig hebben zich al nieuwe spelers aangemeld, maar u bent van harte
welkom.
Informatie bij:

Marianne van Dijck tel. 06 – 360 43 983
Wil Dagli – van den Broek tel. 015 -256 25 69

11

ACTIVITEITEN IN DE WEEK VAN DE ONTMOETING
Stoelyoga
In het kader van de week van de ontmoeting organiseert de KBO, in
samenwerking met de SSBO en Delft voor Elkaar, de mogelijkheid om deel
te nemen aan Stoelyoga, onder leiding van Sandra Slotboom,
gediplomeerd Yogalerares.
Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op vrijdag 1 oktober 2021, in de
Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50, Aanvang 10.00 uur, vanaf 9.30 uur bent u
van harte welkom, er is koffie of thee. Er kunnen maximaal 20 mensen aan
deelnemen. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Samenvattend:
Stoelyoga:
op vrijdag 1 oktober 2021.
Waar:
Vierhovenkerk Obrechtstraat 50.
Tijd:
10.00 uur tot 11.30 uur, inloop vanaf 9.30 uur,
Aanmelden:
Leo Persoon, bij voorkeur per email, lpersoon@ziggo.nl,
of telefonisch nr. 015 – 212 42 89.
Aanmelden kan tot en met 30 september 2021.
Bowlen
In het kader van de week van de ontmoeting organiseert de KBO, ook in
samenwerking met de SSBO en Delft voor Elkaar, een bowlingmiddag.
Op dinsdag 5 oktober 2021 is er gelegenheid om te bowlen bij Gasterij ’t
Karrewiel, Paardenmarkt 74. Het bowlen is van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Met een korte pauze rond 15.00 uur.
Vanaf 13.30 uur bent u van harte welkom en is er koffie of thee. U dient
zich wel aan te melden.
Aan het bowlen kunnen maximaal 25 mensen deelnemen, vol is vol.
Tijdens het bowlen en als afsluiting kunt u genieten van een drankje.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Samenvattend:
Activiteit:
Bowlen op dinsdag 5 oktober 2021
Waar:
Gasterij ’t Karrewiel, Paardenmarkt 74
Tijd:
14.00 uur tot 16.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur,
Aanmelden:
Leo Persoon, bij voorkeur per email, lpersoon@ziggo.nl
of telefonisch nr. 015 – 212 42 89.
Aanmelden kan tot en met 2 oktober.
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OVERZICHT 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
Het klaverjassen is elke maandagmiddag in het eetcafé Tanthof,
Kalfjeslaan 135. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.
Inlichtingen: Wil Dagli, tel. 015 – 256 25 69
Wandelen
Voor het wandelen wordt uitgegaan van één keer per maand. Op de 2 e
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: Leo Persoon, tel. 015 – 212 42 89
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.
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.
Inlichtingen: Leo Persoon, tel. 015 - 212 42 89
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Stoelyoga
Elke 3e woensdagochtend 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
Vrouwen KamerKoor Delft (VVKD)
Elke vrijdagochtend is er repetitie in het Wijkcentrum ‘De Wending’
Raamstraat 67. Na afloop is er koffie of thee.
Nieuwe zangeressen zijn van harte welkom.
Inlichtingen: Inge van Santen, tel. 06 – 538 90 615
Advertentie
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OPEN REPETITIE van het Vrouwen KamerKoor Delft
Volgens afspraak organiseert
Het Vrouwen KamerKoor Delft
(VKKD) een Open repetitie in
het Wijkcentrum ‘De
Wending’, Raamstraat 67.
Onder leiding van onze
dirigent en pianist: Steven van
Wieren.
Het Vrouwen Kamerkoor Delft, onderdeel van de KBO, zingt op
vrijdagochtend van 10.30 uur tot 12.00 uur, altijd in zaal B van het
wijkcentrum ‘De Wending’,
De open repetitie is op vrijdagochtend 15 oktober 2021 van 10.30 uur
tot 12.00 uur. Na afloop drinken wij koffie en thee.
De toeschouwers tijdens de open repetitie mogen plaatsnemen in de zaal
waar het biljart staat. De grote schuifwand kan zowel naar links als rechts
opgevouwen worden.
Toeschouwers kunnen tijdens de open repetitie eventueel ook meezingen,
ze worden daarom verzocht zich bij Inge van Santen te melden i.v.m. het
kopiëren van de liederen.
e-mail: ingevansanten@hotmail.com
tel.nr: 015 – 257 21 41 of 06 – 538 906 15
Wij hopen dat vele toeschouwers zich zullen melden.
Met vriendelijke groet,
Inge van Santen.
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advertentie
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DELFT: 100.000 EILANDJES?

Stadsgesprek over eenzaamheid op 4 oktober
Op maandag 4 oktober 2021 zijn alle Delftenaren van harte welkom om
mee te doen aan het Stadsgesprek in de Nieuwe Kerk rondom het thema
‘Eenzaamheid’. Dit Stadsgesprek is onderdeel van het Delftse programma
van de week tegen de eenzaamheid (Week van de Ontmoeting, 30
september t/m 6 oktober 2021). .
Anja Machielse zal op 4 oktober spreken over de oorzaken van
eenzaamheid en geeft ons handvatten hoe we er persoonlijk en als
samenleving mee om kunnen gaan. Mevrouw Machielse is hoogleraar
‘humanisme en sociale weerbaarheid’ aan de Universiteit voor
Humanistiek.
Na haar toespraak zal een panel met drie Delftse ervaringsdeskundigen
reageren op dit thema. Jan van Beek, studentenpsycholoog aan de TU
Delft, ds. Fred van Helden namens de coalitie Eén tegen eenzaamheid en
Anita van Velzen, coördinator van de Jessehof. Er is ruimschoots
gelegenheid om deel te nemen aan het stadsgesprek en elkaars visie en
ervaringen te horen onder leiding van een gespreksleider.
Het Stadsgesprek begint om 20.00 u en duurt tot ongeveer 21.30 uur.
Vanaf 19.30 u is er inloop met koffie en thee.
Na afloop is er ruimte om door te praten tijdens een borrel. Van harte
welkom!
Voor vragen of meer informatie kunt u mailen of bellen met
stadspastor René Strengholt, stadspastor@pgdelft.nl, 06 – 170 080 25.
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STOELYOGA
In oktober gaan we weer starten met stoelyoga. We
gaan dit één keer in de maand, op de derde
woensdagochtend doen, onder leiding van Sandra
Slotboom, gediplomeerd yogalerares.
Deze ochtend zal voor het eerst gegeven worden op
woensdag 20 oktober 2021, aanvang 10.00 uur. De
volgende ochtend is dan op 17 november 2021.
Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.
Als u aan deze activiteit wilt deelnemen, zorg dan voor makkelijk zittende
kleding en doe sokken aan, voor als de schoenen uit moeten.
U kunt zich hiervoor inschrijven.
De kosten bedragen € 6,00 per ochtend, inclusief koffie of thee.
U kunt zich opgeven (bij voorkeur per email) bij:
Leo Persoon; email lpersoon@ziggo.nl; evt. tel. 015-212 42 89, ook voor
nadere inlichtingen.

DAGJE UIT op 28 oktober 2021

R84

RONDVAART DOOR HET LAND VAN ALTENA
Gezellig weer een dagje er op uit voor een rondvaart door het Land van
Heusden en Altena.
We vertrekken vanaf Stefanna om 8.45 uur met de bus. Deze is 8.30 uur
aanwezig. We rijden naar Drimmelen voor een mooie rondvaart en ontdekt
u een prachtig stukje natuur gecombineerd met een eeuwenoude historie.
We varen over de Maas richting de oude vestingstad Heusden.
Al snel zult u genieten van de mooie vergezichten over de
polderlandschappen en uiterwaarden. Kort na vertrek is er voor u een kop
koffie/thee met appeltaart en aan het eind van de ochtend een goed
uitgebreide lunch.
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Hopelijk is het weer ons goed
gezind, staat de zon stralend aan de
hemel en kunt u plaatsnemen op het
luxe zonnedek.
Stap aan boord en zet koers richting
het Land van Heusden en Altena.
Rond 16.00 uur zijn we terug in
Drimmelen, waar de bus gereed
staat voor de terugreis.
De thuiskomst in Delft is rond is om 17.30 uur.
Aanmelden voor deze reis kan tot uiterlijk 18 oktober vol = vol
Dagelijks na 09.00 uur bij Leo en Lea Vroonland.
Uitsluitend per telefoon: 013 21 18 146. B.g.g. 06 53 33 43 46.
Reissom persoon bedraagt voor:
KBO leden: € 62,00 p.p. introducees € 67,00 p.p.
Inbegrepen: busvervoer, vaartocht, koffie met gebak, lunch en attentie
chauffeur.
Exclusief: annulering en/of reisverzekering.
Niet vergeten: uw identiteitsbewijs, gegevens ziektekostenverzekering
en een telefoonnummer van uw achterblijver.
Wijziging / noteren. Tijdens de reizen is de leiding vanaf heden
bereikbaar onder een nieuw telefoonnummer: 06 53 33 43 46
Voor deelname aan deze reis, dient u uw reissom over maken vόόr 20
oktober 2021. Op IBANNR. NL75 INGB 0004 9252 03
T.n.v. Reiscommissie RK Bond van Ouderen - Delft, (met vermelding
R84)
De reiscommissie: Leo en Lea Vroonland en Anton van der Zalm.
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EINDELIJK…..WE MOGEN WEER
REIS HART VAN FRIESLAND
Eindelijk…. we mogen weer.
We mochten als reiscommissie weer reizen organiseren. De laatste reis
was al een jaar geleden, terwijl er door corona 2 waren geannuleerd.
Zo hebben we een vervallen reis van vorig jaar op 26 augustus
georganiseerd. De belangstelling was enorm. Totaal waren we met 87
personen en opvallend was dat er 10 introducés bij waren. Met 2 bussen
van het Touringcarbedrijf Pasteur werd de reis “Hart van Friesland”
uitgevoerd. Sympathiek was het uitzwaaien door onze voorzitter Paul
Dresmé.
We vertrokken om 8.45 uur van
Woonzorgcentrum Stefanna richting
Utrecht. Omstreeks 10 uur
arriveerden we bij het bekende hotel
van Van der Valk “De Witte Bergen”
in Hilversum. Het was een genoegen
om te zien hoe gezellig zoveel
mensen aan de koffie, met gebak
uiteraard, zaten. Het was een strak
reisprogramma dus om 11 uur
vervolgden we de reis naar het
noorden.
De tocht door Flevoland was een prachtige. Na Almere was het een
toeristische trip over de dijk met aan de ene zijde het Markermeer en aan
de andere zijde het prachtige natuurgebied Oostvaardersplassen. Er zijn al
veel programma’s op TV over dit natuurgebied geweest. Zelfs een
prachtige speelfilm. Na Lelystad kwamen we via Emmeloord in de
Noordoostpolder en via Lemmer in de provincie Friesland. We maakten
een omweg via Heerenveen waar we het bekende Abe Lenstra stadion van
de voetbalclub passeerden. Na deze prachtige tocht met zonnig weer
arriveerden we om 13.30 uur in het Partycentrum ’t Haske in Joure voor de
lunch. De bekende kroket mocht niet ontbreken.
Na een uur vervolgden we de reis naar het hart van Friesland. Rustige
binnenwegen leidden ons langs de bekende meren zoals het Sneekermeer
en het Slotermeer. Via de streek Gaasterland in het zuiden van Friesland
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kwamen we in de bekende plaats Hindeloopen, gelegen aan het
IJsselmeer.
Hier hadden we slechts een uur de tijd om de benen te strekken, wat te
drinken of een winkel te bezoeken. Zelf heb ik met anderen een winkel met
prachtig Oud Hindeloper Schilderkunst bezocht.

Om 16.45 vervolgden we
weer onze trip naar de
Afsluitdijk voor de “oversteek”
naar Noord-Holland. De dijk
van 32 km lengte blijft altijd
een spectaculaire afsluiting
van de voormalige Zuiderzee.
Met in het midden het standbeeld van de ontwerper ir. Cornelis Lely. Om
18.15 uur arriveerden we in het kleine plaatsje ’t Veld in het noorden van
Noord Holland. In het partycentrum “De Vriendschap” werd het diner
geserveerd. Om niet te laat in Delft te arriveren moesten we om 20.30 uur
vertrekken voor de laatste etappe. Via de snelwegen na Alkmaar A9 en A4
bereikten we Delft in het duister om 21.30 uur. Het was een hele
vermoeiende zit van meer dan 12 uur voor veel mensen. Maar iedereen
was voldaan.
Anton van der Zalm
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ACTIE PLUS DELFT - DEN HOORN
Van zondag 5 september tot zaterdag 13
november 2021 kunnen klanten van de
PLUS winkels in Delft en Den Hoorn euro's
sparen voor hun club of vereniging. En dat
bedrag kan flink oplopen! Wij sponsoren namelijk in totaal een bedrag van
€ 75.000,-Samen voor uw vereniging
U begrijpt: deze actie kan ook, de kas van uw club spekken. En het mooie
is dat u zelf bepaalt waaraan u het bedrag besteedt ! Leden, familie, buren,
vrienden, kennissen, iedereen die uw club of vereniging een warm hart
toedraagt kan bij de PLUS winkels in Delft en Den Hoorn sparen. Hoe meer
mensen u weet te activeren, des te hoger het sponsorbedrag voor uw club
of vereniging!
De actie is gestart op 5 september en we zien op de website dat er
inmiddels flink wordt gespaard.
Hoe werkt het
- U blijft of gaat boodschappen doen bij een van de Plus winkels in Delft
of Den Hoorn.
- U ontvangt voor elke € 10.- aan boodschappen een voucher met een
unieke code.
- U wijst de unieke code toe aan de club of vereniging van zijn of haar
keuze, in dit geval de KBO afd. Delft.
- Dit doet u op de website: plus.nl/sponsorpunten, u zoekt dan naar de
clubnaam, KBO-afd.Delft , daar kunt u de vouchers activeren voor de
KBO afd. Delft. U kunt daar ook de stand bekijken.
- Heeft u geen computer of weet u niet hoe het werkt, dan kunt u uw
vouchers ook inleveren bij een van de redactieleden, die zullen dan
zorgen dat de code aan de KBO wordt toegewezen.
U kunt uw vouchers ook inleveren bij een van onze KBO activiteiten.
Leo Persoon
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OVERZICHT FOTO’S ZOMERSCHOOL 2021
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OVERZICHT FOTO’S ZOMERSCHOOL 2021
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UIT HET ARCHIEF (92)
Het zit er weer op, de vakanties en de Olympische Spelen. En die zijn weer
vervangen door de voetbalcompetitie met of zonder publiek, met of zonder
de anderhalve meter afstand.
Maar laten wij nog even terugkijken zoals het hoort bij stukjes uit het
archief. Twintig jaar geleden was de KBO Delft nog maar net hersteld van
het verlies van het KBO-huis aan de Nieuwe Plantage dat wij, pas twintig
jaar daarvoor verworven hadden. Die verwerving was trouwens op het
nippertje met tien stemmen vóór en acht stemmen tegen de overdracht van
dat huis aan de KBO.
Gaan we nog eens twintig jaar terug dan komen wij in de jaren vijftig en
zestig toen de KBO Delft aan een zegetocht bezig was wat betreft het
aantal leden dat in 1963 al de duizend overtrof. Het jaar 1960 viel ook op
door de ontdekking dat ons gasveld in Groningen een enorme omvang
had. Intussen is het nog steeds niet leeg maar wel nagenoeg gesloten. En
in datzelfde jaar 1960 werd Kennedy president van de Verenigde Staten en
heerste er in Nederland een blaasjesziekte met 90.000 slachtoffers. Dat is
veel maar toch beduidend minder dan de aantallen Corona-besmettingen
waar wij in onze jaren mee te maken hebben.
Een ander bericht is nog veel ouder. Ik las namelijk ergens in een
jubileumboek dat de Rabobank in 1922 de halve cent afschafte. Toch
kunnen de meesten van ons die nog goed herinneren evenals alle andere
munten en muntjes, ook van de euro, die intussen uit de omloop zijn
geraakt. Kleingeld kan je tegenwoordig alleen nog gebruiken om een kaars
op te steken maar doe dat dan ook. In datzelfde gedenkboek las ik dat de
geldautomaat in Nederland pas stamt uit de jaren tachtig. Waar haalden wij
voor die tijd eigenlijk ons contante geld vandaan?
Terug naar recentere tijden. Kort geleden werd de maximum snelheid
terecht op de meeste rijkswegen teruggebracht naar 100 kilometer per uur.
Het is haast niet te geloven maar vóór 1974 bestond er in Nederland
helemaal geen maximumsnelheid op de autosnelwegen. In de bebouwde
kom moesten we wel al vanaf november 1957 onze snelheid beperken tot
50 kilometer per uur.
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In het KBO-PCOB Magazine van september 2021 heeft u uitgebreid
kunnen lezen over KBO-PCOB Nieuwe Stijl. Ruim dertig jaar eerder in
1989 houdt één van de bestuursleden van de KBO op een symposium in
Hilversum al een vurig pleidooi voor een samengaan met de PCOB. Het is
er toen niet van gekomen en in 2021 gaan wij wel schoorvoetend samen
maar fuseren is er nog niet bij.
Misschien betrapt u mij erop dat ik wel eens in herhaling verval. Excuses
daarvoor maar het zal wel een kwestie van leeftijd zijn. De omroepen
trakteren ons trouwens al de hele zomer op herhalingen van Roderick
zoekt licht tot De Verwondering. Geschiedenis is feitelijk altijd herhaling en
dus in bepaald opzicht altijd ouwe koek die overigens nog best smaakt en
in ieder geval interessant blijft.
Koos de Ridder

Wilt u lid worden of informatie ontvangen van de KBO, vul dan onderstaande bon in
en stuur deze naar KBO ledenadministratie Weegplaats 7, 2614 GW 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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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 0004 9252 03.
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 – 515 930 94;
e-mail: hansjevansanten@hotmail.com
Bereikbaar tussen 17.00 en 18.00 uur.
Dhr. J.D.Dupon,
e-mail: j.d.dupon@hetnet.nl
Bereikbaar:
- onder telefoon 015 – 256 44 08, tussen 16.00 en 18.00 uur.
- onder telefoon 06 – 816 625 51, tussen 14.00 en 18.00 uur,
(met inspreken bij geen contact).
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
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