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NUMMER 5 - mei 2022.
VOOR BETALINGEN ALGEMEEN
IBAN nummer: NL82 INGB 0001 9976 17, t.n.v. KBO - Afdeling Delft.
VOOR BETALINGEN REISCOMMISSIE
IBAN nummer: NL75 INGB 0004 9252 03,
t.n.v. Reiscommissie RK Bond van Ouderen – Delft.
ADRES KBO - AFDELING DELFT
KBO - afdeling Delft.
Dhr. Leo Persoon, van Heemstrastraat 11, 2613 CD Delft.
Tel.: 015 - 212 42 89, e-mail: lpersoon@ziggo.nl
LEDENADMINISTRATIE
Voor het inschrijven van nieuwe leden, adreswijzigingen, opzeggingen en
voor informatie over contributiebetalingen, kunt u contact opnemen met:
Mevr. Margriet van Heese, Weegplaats 7, 2614 GW Delft.
Tel.: 06 – 288 711 04, (van 18.00 uur tot 19.00 uur).
E-mail: margriet1953@hotmail.com
BEZORGKLACHTEN
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 5, voor de maand mei 2022, met weer nieuwe
informatie. Naast de vele bekende rubrieken, vraag ik graag uw aandacht
voor de volgende artikelen:
-

Ledenwerfactie, zie pag. 9.

-

65+? maak gratis kennis met trein en bus, zie pag. 10.

-

Contact met leden, zie pag. 11.

-

Met de museumclub naar de Abdij van Egmond, zie pag. 11.

-

Vogelexcursie, zie pag. 12 en 13.

-

Excursie Porceleyne fles, zie pag. 14 en 15.

Namens de redactie,

Leo Persoon.

De contributie voor het jaar 2022 bedraagt € 27,50.
Bertalen kan via NL82 INGB 0001 9976 17 t.n.v. KBO Afd. Delft, met
vermelding van ‘contributie 2022’.
Mocht u voor iemand anders betalen, dan graag de naam vermelden
voor wie u betaald.

Nummer 6 – juni 2022 verschijnt op vrijdag 27 mei 2022.
Copy inleveren vóór 17 mei 2022.
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AGENDA MEI 2022
2 mei

Creaochtend.
Aanvang: 9.30 uur.
Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.

10 mei

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

11 mei

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

12 mei

Busreis naar de Betuwe.
U kunt uitsluitend opstappen bij Huize Stefanna,
Aart van der Leeuwlaan 904.
Bus aanwezig 8.45 uur, vertrek 9.00 uur.

17 mei

Opstapmiddag Openbaar Vervoer.
Aanvang: 13.00 uur.
Locatie: Wijkcentrum De Vleugel, Aart van der Leeuwlaan 4.

19 mei.

Vogelexcursie.
Verzamelen om 07.00 uur op de parkeerplaats naast het
restaurant ‘De Uijlenburg’ aan de Noordeindseweg in Delfgauw.

19 mei

Opstapmiddag Openbaar Vervoer.
Aanvang: 13.00 uur.
Locatie: Wijkcentrum De Vleugel, Aart van der Leeuwlaan 4.

19 mei

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

25 mei

Dagtocht naar de Abdij in Egmond.
Opstapplaats: Huize Stefanna, Aart van der Leeuwlaan 904.
Aanwezig 8.15 uur, vertrek 8.30 uur.

31 mei.

Bowlen.
Locatie: Bowlingcentrum ’t Karrewiel’.
Aanvang: 14.00 uur, aanwezig 13.45 uur.
4

VERJAARDAGEN MEI 2022
90 jaar
Mevr. H.J.T. de Zoete – Steijger
Dhr. J.Chr. Maessen
Mevr. W. de Bruijn – van Zeyst
Dhr. G. Ikkink

Letland 54
Fr. van de Puttestr.25
Beethovenlaan 30
Artemisstraat 34

4 mei
27 mei
27 mei
31 mei

85 jaar
Mevr. M. Mantel – Bridie
Mevr. M.G.C.M. v. Velden – Jonker

Ezelsveldlaan 262
Zuidplantsoen 53

1 mei
12 mei

80 jaar
Dhr. J.A.J.M. van Oosten
Mevr. J.W. de Jong

Fred. v. Eedenln.28
Schijflaan 24

11 mei
13 mei

75 jaar
Dhr. J.W. Vink
Mevr. G. v. Dipten – v.d. Elskamp
Mevr. A. Adegeest - Pardon

Ricardishof 108
Artemisstraat 264
Marlotlaan 26

12 mei
13 mei
25 mei

70 jaar
Mevr. Y.M. Haasdijk

Bagijnhof 62

20 mei

Allen van harte gefeliciteerd

NIEUW LID
Mevr. W. Jutte

van Schuijlenburchstraat 4 H

Het bestuur heet het nieuwe lid van harte welkom
als lid van de KBO
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BESTE LEDEN
Bloemschikken
Op woensdagmiddag 13 april
hebben 14 deelnemers elk
een mooi paasstukje gemaakt.

Zomerschool 2022
Tijdens de Zomerschool gaan we ook bloemschikken onder leiding van Ria
den Hartog.
Ze heeft al een voorbeeld laten zien wat enthousiast is goedgekeurd. In het
programmaboekje voor de Zomerschool, dat u met het Magazine en Info
eind mei ontvangt, is een foto opgenomen.
Voor het bloemstuk dat we gaan maken heeft u een grote Hakpot van
650 ml (of een andere pot van die hoogte en omvang) nodig.
We zijn druk bezig met het programma en we beginnen in week 29.
Het bellen voor een afspraak en de inschrijving is in juni, in het
programmaboekje staat alles duidelijk vermeld. Dit krijgt u,zoals hierboven al
is aangegeven, eind mei.
Bingo
De volgende bingomiddag is op 19 mei a.s. Kosten € 5,00 voor 6 rondes,
incl. koffie/thee in de pauzes en een glas drinken. Wilt u een extra plankje
dan is dat € 4,50
We beginnen zoals gewoonlijk om 14.00 uur in de pastorie aan de
Nassaulaan 2.Graag van tevoren opgeven voor 12 mei i.v.m. de inkoop,
tussen 17.00-18.00 uur bij Jetty, 015 – 262 11 16 (niet in het weekend).

Jetty van der Graaf
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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, nieuwe locatie is nog niet bekend.
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 2e woensdagochtend van de maand is er stoelyoga, onder leiding van
Sandra Slotboom, gediplomeerd yogalerares. Nieuwe deelnemers zijn van
harte welkom. Inlichtingen: Leo Persoon, tel. 015 - 212 42 89
Bridge
Elke woensdagmiddag wordt er bridge gespeeld, in het Buurthuis Noord aan
de Brasserskade 77. Inlichtingen: Dhr. Jörning, tel. 015 - 380 95 76
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 (VKKD)
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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LEDENWERFACTIE
Zoals al aangekondigd in de vorige INFO starten we met een nieuwe
ledenwerfactie. De reden hiervoor is dat wij als afdeling met meer leden nog
sterker zullen staan bij de gemeente Delft en de overheid.
De ledenwerfactie loopt vanaf 1 mei tot en met 31 augustus 2022.
Binnen deze periode vragen wij u om uit te kijken naar mogelijke nieuwe
leden.
In de INFO vindt u 2 folders die u kunt gebruiken om aan iemand in uw
omgeving te overhandigen. U kunt met toestemming van diegenen die u de
folder heeft gegeven, de naam of namen aan het bestuur doorgeven, zodat
wij ze eventueel persoonlijk kunnen benaderen met meer informatie over de
KBO.
Uw eigen ervaringen met b.v. reisjes met de KBO, bij onze activiteiten en bij
de Zomer- en Winterschool, vragen wij u te delen met deze personen in uw
omgeving.
Tijdens deze actie behoeven nieuwe leden dit jaar maar de helft van de
jaarlijks contributie te betalen (€ 13,75 i.p.v. € 27, 50 per jaar).
Als KBO willen wij voor uw hulp hier iets tegenover stellen. Voor ieder
betalend nieuw lid geven wij de aanbrenger een cadeaubon ter waarde van
€ 5,00.
U dient dan wel de naam of het adres aan wie de folder heeft uitgereikt, of
via een persoonlijk gesprek, kenbaar maken, zodat wij weten wie de
aanbrenger is. Aan wie wij dus de cadeaubon kunnen uitreiken.
Daarnaast verloten wij onder de aanbrengers en ook onder de nieuwe leden
aan het eind van de actie een tegoedbon voor een lunch voor twee
personen, ter waarde van € 30,00 bij het ‘Stadskoffyhuis’.
Als afsluiting van deze ledenwerfactie hopen wij in de 2e helft van 2022 met
veel (nieuwe) leden onze activiteiten te kunnen uitbreiden en onze jaarlijkse
Kerstviering te vieren.
De Ledenwerfcommissie
Wil Dagli,
Jetty van der Graaf,
Leo Persoon,

015 – 256 25 69
015 – 262 11 16
015 – 212 42 89
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65+? MAAK GRATIS KENNIS 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 zijn de Ov-OpStapDagen echt iets voor u!
Op dinsdag 17 en donderdag 19 mei organiseert de gemeente Delft samen
met de KBO en PCOB twee OV-OpStapDagen. Op deze dagen kunt u op
een ontspannen manier gratis (opnieuw) kennismaken met het openbaar
vervoer.
Wat kunt u verwachten?
In Wijkcentrum de Vleugel krijgt u onder
het genot van een kopje koffie met wat
lekkers informatie over de mogelijkheden
van het openbaar vervoer in de
regio. Daarna vertrekt u gezamenlijk met
de bus naar het NS-station Delft. Hier krijgt
u uitleg over de overstap van
bus op trein en een korte rondleiding. De
middag eindigt weer in Wijkcentrum de
Vleugel.
Persoonlijk advies
Speciale OV-ambassadeurs zijn de hele
middag aanwezig om al uw vragen te
beantwoorden over het OV. Na terugkomst in Wijkcentrum de Vleugel krijgt
u een persoonlijk reisadvies. Samen met u, bespreken ze de mogelijkheden
om meer met het OV te reizen. En u kunt, als u dit wil, een OV-chipkaart
aanvragen.
Meldt u aan!
Het programma duurt van 13.00 uur tot ongeveer 17.00 uur. De middag is
gratis en koffie met wat lekkers is inbegrepen.

U kunt zich aanmelden via 076 - 513 66 99, bereikbaar van
maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Deelname is op volgorde van aanmelding en vol=vol.
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MET DE MUSEUMCLUB NAAR DE ABDIJ VAN EGMOND.
Op 25 mei gaat de museumclub naar de Abdij van
Egmond. Omdat dit iets heel anders is en de mogelijkheid
bestaat om met meer leden te gaan, wil de museumclub
dit ook aan de overige leden aanbieden. We gaan er naar
toe met een touringcar.
Dus als er leden zijn die willen genieten van de
bijzonder sfeer van de Abdij van Egmond
waarnaast de Benedictushof ligt en waar u
getrakteerd wordt op koffie of thee met gebak en
waar de rondleiders wachten om u mee te
nemen door de tuin en de kerk van de Abdij. Ook
kunt u meedoen in het middaggebed met de
monniken en staat er een heerlijke lunch voor u klaar, waarna u de winkel in
de Abdij kan bezoeken. In de middag is er een lezing van Leo Fijen, bij de
meesten van u bekend van zijn televisie programma’s.
De bus is om 8.15 uur aanwezig bij Huize Stefanna aan de Aart van der
Leeuwlaan en we vertrekken om 8.30 uur naar Egmond. We zijn ’s middags
rond 16.30 weer terug in Delft.
De kosten van deze dag zijn € 40,00 per persoon, inclusief de bus. Betaling
pas nadat u bericht heeft ontvangen dat u mee kunt, op rekeningnummer NL
25 INGB 0000767616 t.n.v. LAM Persoon en YHMC Persoon-Steenweg.
Er kunnen maximaal 35 personen mee, VOL = VOL
U kunt zich hiervoor aanmelden vanaf maandag 9 mei, vanaf 14.00 uur, bij
Leo Persoon. Telefoonnummer 015 - 212 42 89.

Namens de museumclub, Ria Kouters, Wil Dagli en Leo Persoon.
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VOGELEXCURSIE
Op dinsdag 12 april hebben we, na drie jaar, weer een vogelexcursie
gehouden, in het gebied achter ‘De Uylenburg’, het Bieslandse bos in klein
Delfgauw.
Met 10 mensen vertrokken we reeds om 8 uur ‘s ochtends, onder
begeleiding van Hans Zweekhorst, het Bieslandse bos in. Zodra we daar
waren, werden we al direct door Hans attent gemaakt op de eerste geluiden
van vogels. Gedurende de gehele excursie van bijna 2 uur hebben we veel
gehoord en ook gezien, wel ruim 40 vogels.
Hierbij een kleine selectie van de ca 40 vogelsoorten die we gezien en/of
gehoord hebben, Winterkoning, Putter, Cetti’s zanger, Zwartkop, Zwarte
Kraai, Buizerd, Canadese gans, Grauwe gans en Knobbelzwaan.
Er worden nog wat soorten verwacht, o.a. uit Afrika, dus bij de volgende
excursie zullen we hoogstwaarschijnlijk nog meer soorten zien en/of horen.
Na afloop hebben we nog koffie gedronken bij Du Midi.
De volgende excursie staat gepland op donderdag 19 mei, in hetzelfde
gebied, alleen verzamelen we een uur eerder, n.l. om 7 uur.

Wat:
Wanneer:
Aanvang:
Verzamellocatie:

Vogelexcursie.
Donderdag 19 mei 2022.
07.00 uur.
Parkeerplaats naast restaurant
De Uijlenburg aan de Noordeindseweg in
Delfgauw.

Inlichtingen en aanmelden voor deelname aan deze excursie:
Leo Persoon, tel. 015 - 212 42 89 of per email: lpersoon@ziggo.nl
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EXCURSIE PORCELEYNE FLES 5-4-2022
Door de deelnemers van de crea-ochtend

Het uitje naar De Porceleyne Fles
was zonder meer een groot succes.
De zeven dames en twee heren
hebben hier heel wat kunnen leren.
Jolanda heeft ons zeer verrast,
haar uitleg deed ze enthousiast.
We gingen eerst twee films bekijken
waar Hollandse handelsgeest uit zou blijken.
De import van Chinees porselein
bleek het allereerste begin te zijn
van de Nederlandse aardewerkindustrie.
Vooral Delft kreeg dit onder de knie.
De meester-schilder deed ons verbazen
door met zwart te schilderen op de vazen.
Dat zwart werd na het bakproces
dat prachtige blauwe Delfts succes.
Het recept is geheim en daardoor uniek,
we mogen trots zijn op deze fabriek.
We mochten alles goed bekijken;
het vormen, het bakken, de schilderspraktijken.
De procedure van klei tot schaal
Jolanda vertelde het ons allemaal.
En tot slot mochten we zelf proberen
een Delfts-blauwe tegel te produceren,
te beschilderen met een mooi motief.
Een leerzaam uitje, een leuk initiatief.

Betsy Ruijgt-Scheffers
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UIT HET ARCHIEF (98)
Regelmatig kom je in het archief van de KBO feestelijkheden tegen en
optredens van gezelschappen op jaarvergaderingen, patroonsfeesten, enz.
Zo trad op het jaarfeest van april 1990 het Delftse Snaren Kwintet op welk
optreden weer buitengewoon gewaardeerd werd. De KBO heeft zoals blijkt
uit de bescheiden van het archief in de loop der jaren wel kans gezien om op
die festiviteiten een grote verscheidenheid aan artiesten in huis te halen. Je
zou op basis daarvan wel een geschiedenis van de Delftse kleinkunst
kunnen schrijven.
De Zuid-Hollandse bedevaart naar Den Bosch telde in 1990 maar liefst 750
deelnemers. Ook werd deelgenomen aan de Delftse Maria van Jesse
Ommegang die wij intussen al weer twee jaar moeten missen. Zou het er dit
jaar weer van komen?
In dat jaar werd melding gemaakt van een mogelijk grootverbruikerscontract
tussen de Nederlandse Spoorwegen en de ouderenbonden. Of daar wat van
terecht gekomen is heb ik niet kunnen achterhalen. Wel dat de prijs van de
60+kaart van ƒ 75 naar ƒ 80 ging.
Zowel op 20 als op 27 september 1990 maakte de reiscommissie een
dagtocht naar een marsepeinfabriek in Nieuw Vennep. Uiteraard werd daar
koffie gedronken met een stuk marsepein erbij. Misschien was het wel een
beetje vroeg in het jaar – Sinterklaas moest nog twee maanden wachten –
maar marsepein smaakt natuurlijk in elk jaargetijde.
Ook aan diapresentaties kregen wij ons portie. In december 1989 hadden wij
al het Zuid-Hollands Landschap te zien gekregen terwijl wij in een jaar later
in november 1990 iets verder weg gingen en over de grens keken waarbij wij
dia’s over Java en Bali te zien kregen. Die dia’s werden afgewisseld met
humoristisch goochelen wat wij daar dan ook onder moeten verstaan. De
opkomst was in elk geval redelijk.
In oktober 1990 bevatte de info een verslag van een vakantie in
Beekbergen. Op zich is dat niet zo bijzonder maar dit verslag stond op rijm
en was afgedrukt in een minuscuul kleine letter zodat er 54 regels op een
bladzijde paste. Dat is twee maal zoveel als het huidige aantal regels op een
bladzijde van de Info. Het verslag is trouwens nog wel te lezen maar toch
zou ik dat lettertype niet aanbevelen voor onze leeftijd. Die kleine letter zit
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zelfs niet op mijn computer en de secretaris van toen moest het met een
schrijfmachine doen. Hoe hij het versierd heeft weet ik niet.
In diezelfde maand was er op de 18e nog een landelijke KBO-manifestatie
onder de titel ‘Ouderen van vandaag en morgen”. Die ‘van vandaag’ zullen
momenteel wel schaars zijn en die ‘van morgen’ dat zijn wij van vandaag. Je
zou er haast over struikelen. Overigens waren er landelijk 6000 deelnemers
aan die manifestatie en alleen uit Delft al een bus vol.
In december 1990 verscheen voor het eerst onze Nestor als opvolger van
Levensavond. Intussen lezen wij elke maand het KBO-PCOB Magazine, dat
weliswaar een niet zo gemakkelijk in de mond liggende naam heeft maar
qua inhoud niet voor een kwaliteitsblad hoeft onder te doen.
Onlangs las ik in de krant dat er voor het opnemen van contant geld kosten
in rekening gebracht werden. Dat betrof weliswaar iemand die buitensporig
veel geld opnam maar opname van contant geld moet toch mijns inziens in
principe gratis blijven. Kunt u zich trouwens bij het contante geld nog de
(vierkante) stuiver, het vierduitstuk en de halve cent herinneren? Allemaal
relieken uit een vroeger leven.
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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Advertentie
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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.

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING
Voor hulp bij de aangifte van de inkomstenbelasting, kunt u bellen met:
Dhr. G.A. van der Westen, tel.: 06 - 307 180 99;
e-mail: gerardvanderwesten@hotmail.com
Bereikbaar tussen 18.00 en 19.00 uur.
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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