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Leo Persoon, Tel.: 015 – 212 42 89. Of email: lpersoon@ziggo.nl
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WEBSITE KBO: KBO-DELFT.NL
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VAN DE REDACTIE
Voor u ligt nummer 11 voor de maand 2022, met weer nieuwe informatie.
Naast de vele bekende rubrieken, vraag ik graag uw aandacht voor de
volgende artikelen:

-

Komen en gaan, bijdrage van de voorzitter, zie pag. 6.

-

Zin in een potje schaken?, zie pag. 9.

-

Koffieochtenden bij Pro Grotius Praktijkonderwijs, zie pag. 9.

-

Hulp bij Long Covid bij ouderen, zie pag. 9.

-

Bridgeclub KBO delft zoekt nieuwe leden, zie pag. 10.

-

Bijeenkomst over het Levenstestament, zie pag. 11.

-

Jubileum volgend jaar……………., zie pag. 12.

-

Dagtocht naar de Achterhoek, zie pag. 13 en 14.

-

Lange wandeling van Maastricht naar Valkenburg, zie pag. 15 en 16.

-

Uit het archief (102), zie pag. 17 en 18.

Namens de redactie,
Leo Persoon

De contributie voor het jaar 2023 bedraagt € 27,50.
Bertalen kan via NL82 INGB 0001 9976 17 t.n.v. KBO Afd. Delft, met
vermelding van ‘contributie 2023’.
Mocht u voor iemand anders betalen, dan graag de naam vermelden
voor wie de betaling bedoeld is.
Het dubbelnummer 12 / 1 voor de maanden december 2022 / januari
2023, verschijnt op woensdag 30 november 2022.
Copy inleveren vóór 18 november 2022.
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AGENDA NOVEMBER 2022
1 nov.

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

8 nov.

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

9 nov.

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

17 nov.

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

22 nov.

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

24 nov.

Bijeenkomst over levenstestament.
Locatie: Wijkcentrum ‘De Vleugel’. A. v.d. Leeuwlaan 4.
Aanvang: 10.00 uur.
Voor meer informatie zie pag.11.

Op zaterdag 26 november zijn dhr. en
mevr. de Vetten 75 jaar getrouwd.
De redactie wenst het bruidspaar,
mede namens het bestuur van de KBO,
veel geluk en nog vele jaren in goede gezondheid met elkaar
en wenst hen een fijne dag toe.
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VERJAARDAGEN NOVEMBER 2022
85 jaar
Mevr. J.M.A. de Bruin – Meijer

Koetlaan 38

28 nov.

80 jaar
Mevr. L.C.A. Zweekhorst - de Rooy
Mevr. A.M. v.d. Sman – v. Lieshout

De Kempenaerstr. 3
Ponyhof 3

5 nov.
21 nov.

75 jaar
Mevr. A.M.T. v. Wingerde – v.d. Ven

Vijver Zuid 28

28 nov.

Allen van harte gefeliciteerd

OVERLEDEN LEDEN
(voor zover bij ons bekend)
Mevr. G. van Yperen-Wobbema
Mevr. E.T.M. Hagendijk-van Velzen

Jan Joostenplein 7.
Pensionarispad 5.

Wij bidden tot God, dat Hij onze overleden leden mag opnemen
in de vrede van onze verrezen Heer.
Advertentie
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KOMEN EN GAAN
Vorige maand schreef ik u over het afscheid van onze pastoor. Veertien
dagen later op 1 oktober waren we met heel veel belangstellenden weer in
de kathedraal in Rotterdam. We waren getuigen van de priesterwijding van
diaken Ad van Luijn. Een heel bijzondere wijding. Nou is zo’n wijding in
deze tijd toch al apart en bijzonder, want zoveel mannen worden er niet
meer geroepen , of laten zich niet roepen voor dit ambt, maar deze was wel
heel bijzonder.
Ad was getrouwd, werd weduwnaar en voelde zich geroepen en betrokken
bij het priesterambt. Tijdens de drie uur durende plechtigheid werden hem
zijn kazuifel en de toebehoren aangereikt door zijn beide dochters, een
ontroerend moment. Wellicht heeft u ook wel eens een wijding
meegemaakt, een ritueel waaraan de priesters van het bisdom allemaal
deelnemen. Gehoorzaamheid aan de bisschop en een proeve van
nederigheid horen hierbij. Daartoe gaat de nieuwe priester plat op de grond
liggen en worden tal van heiligen aangeroepen. Vervolgens wordt hij een
voor een welkom geheten door zijn collega’s. Datzelfde gebeurt nog een
keer bij de vredeswens. U begrijpt dat ik er met hart en ziel bij betrokken
was. Toch is mij een moment in het bijzonder bij gebleven. Ad werd
geroepen door de bisschop, stapt zijn bank uit waar hij tussen zijn dochters
zit, en komt er niet meer terug. Na verloop van alle rituelen voegt hij zich bij
zijn collega priesters. Doordat de kerk groot is, is dat nog een hele afstand
veraf van zijn familie.
Van harte spreek ik uit dat deze afstand slechts een fysieke was en dat Ad
als priester en vader een gelukkig leven tegemoet gaat.
Excuus voor de leden die hier niet zoveel mee hebben of nooit gehad
hebben, maar het is wel weer iets dat wat mij betreft tot nadenken uitnodigt
als ik de K van KBO uitspreek.
De sprong naar de activiteiten van de KBO/PCOB is niet groot. Ik citeer uit
de in de laatste Magazine gestoken brief voor senioren van vandaag en
morgen. In een tijd waarin de wereld veel onzekerheden biedt wil de
KBO/PCOB een baken van “omzien naar elkaar” zijn. In geen andere
seniorenorganisatie is zingeving, rouw en eenzaamheid zo prominent
aanwezig.
Ik verwijs u graag naar deze brief.
Paul Dresmé
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BESTE LEDEN
Bingo.
Ook in oktober is de bingo niet doorgegaan. Er waren 5
aanmeldingen.
Er is besloten om op donderdag 17 november de laatste
bingo te draaien. We sluiten dan op een gezellige manier
de bingomiddagen. Jammer maar met zo weinig deelnemers is het niet
meer mogelijk om door te gaan.
Modeshow Boskoop
Op 13 oktober jl. zijn we met 25 personen naar de modeshow geweest. 2
deelneemster waren op het laatste moment ziek. Het was weer een
gezellige dag met een nieuwe lunch en een nieuwe “ladyspeaker” zoals dat
heet. Zij moest er nog wel even inkomen ( het was de 1e keer) maar het
ging goed. Zoals gebruikelijk was het weer lachen tijdens de show, er is
een mannequin ( gepensioneerd ) die altijd de bezoekers aan het lachten
maakt.
Roos was het dichtst bij de uitkomst van de vraag hoeveel zijdeachtige
sjaals ( zij had 121 ingevuld ) er verwerkt waren in de japon op de paspop
en kreeg de keuze uit een sjaal of een tas.
Bij de pubquiz waren de vragen pittig, sommige logisch maar andere echt
instinkertjes.
Al met al een gezellige dag en de volgende lente/zomershow staat al
gepland voor 9 maart 2023.
SSBO
Voor de kerst gaan we in het teken van de Winterschool
een kerststuk maken. We doen dit in de Vierhovenkerk,
op woensdag 14 december. U kunt kiezen voor de
ochtend of voor de middag. U kunt zich opgeven tot 18
november en vol=vol. De prijs bedraagt € 20,00.
Voor het raamwerk kunt u kiezen uit een houtkleur of
zwart.
U kunt zich aanmelden via tel.nr. 015-262 11 16 ( tussen 17.00 – 18.00
uur en niet in het weekend ) of per mail: jettyvandergraaf@hotmail.com.
Wel de kleur van het raamwerk vermelden.
Jetty van der Graaf
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OVERZICHT ACTIVITEITEN
Wandelen
Voor het wandelen wordt uitgegaan van één keer per maand. Op de 2e
dinsdagmiddag van de maand. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.
Inlichtingen: Leo Persoon, tel. 015 - 212 42 89
Bowlen
We bowlen in het bowlingcentrum ’t Karrewiel, Paardenmarkt 74. Op de 4e
dinsdagmiddag van de maand. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.
Inlichtingen: 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.
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
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ZIN IN EEN POTJE SCHAKEN?
Dat kan elke zondagmiddag bij Kopie Koffie,
Chopinlaan 377
van 15.30 uur tot 17.30 uur.
U bent van harte welkom

Koffieochtenden bij Pro Grotius
Praktijkschool
De koffie-ochtenden worden gehouden op: 11 en 25 november in het
schoolgebouw van de Praktijkschool Pro Grotius aan de Vulcanusweg 258,
Delft.
Wie zich wil laten verwennen kan zich opgeven bij mw. Lia Puts, tel. 01588 78 596, of bij Chris van Wijk, tel. 06 - 14 12 03 46 op werkdagen tussen
17.00 en 18.00 uur.

Hulp bij Long (langdurige) Covid bij ouderen
Afgelopen week kwam ik dit bericht tegen, een samenvatting:
Het blijkt dat veel ouderen het ziektebeeld van Long Covid niet als zodanig
herkennen of vaak niet weten waar ze met hun onduidelijke klachten
terecht kunnen. C-support biedt in opdracht van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport hulp in deze. Indien u meer wilt weten
hierover kunt u de site van C-support raadplegen (www.c-support.nu of bel
073-4400440), aan de dienstverlening van C-support zijn geen kosten
verbonden.
Cees den Hartog (bestuurslid PCOB en SSBO)
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BRIDGECLUB KBO DELFT.
Bridge is een van de populairste kaartspelen ter wereld. De bridgers van
KBO doen dit al meer dan 40 jaar. Dit is niet zo verwonderlijk bij een club
die als motto hanteert: “meedoen is belangrijker dan winnen en
gezelligheid is troef”.

WIJ ZOEKEN NIEUWE LEDEN.

Er is plaats voor gevorderden, beginners, paren en singles.
Iedere woensdagmiddag vanaf 13.00 uur bridgen de leden van deze club in
het wijkcentrum Delft-Noord (Brasserskade 77, 2612CB Delft).
Er is gratis parkeergelegenheid en goed bereikbaar met tramlijn 1 en 19.
De contributie bedraagt slechts €40,00 per jaar.
Heb je interesse? Leuk! Meld je aan!
Meer informatie en aanmelden via Ineke Jörning, tel. 015 – 38 09 576
of e-mail jpg.jorning@outlook.com
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Hebt u zich ook weleens afgevraagd:
Wat is een Levenstestament, waar
dient het voor, wat kan ik ermee?
Vragen, waar u tot nu toe nog geen
goed antwoord op hebt gehad?
Als u een dagje ouder wordt is het goed eens na te denken over wie uw
belangen gaat behartigen als u dit zelf niet meer kunt. U wilt wel zelf de
regie houden en de zaken volgens úw wensen regelen.
Een levenstestament is dan de oplossing! U legt keuzes en wensen vast
over wat moet gebeuren over uw financiële, medische en persoonlijke
zaken. U bepaalt wie als vertrouwenspersoon namens u beslissingen mag
nemen en waarover. Ook de rol van een bewindvoerder en een mentor bij
een levenstestament kan belangrijk zijn.
Bewindvoerderschap is het beheer over uw zakelijke belangen, waarbij uw
vertrouwenspersoon in staat wordt gesteld uw belangen goed uit te voeren.
Mentorschap kan worden gebruikt als u niet meer in staat bent om goed
beslissingen te nemen over uw medische zorg en persoonlijke belangen.
Het uit handen geven van geld en/of zorgbeslissingen is niet gemakkelijk,
maar u krijgt er wel overzicht en rust voor terug!
Om een duidelijk antwoord te krijgen op uw vragen, organiseert de SSBO
een Informatiebijeenkomst.
Een notaris, een bewindvoerder en een mentor geven u alle informatie over
dit onderwerp. Na de inleidingen is er gelegenheid om vragen te stellen.
Wanneer:
Waar:
Toegang :
Bereikbaarheid:

Aanmelden:

Donderdag 24 november 2022, van 10.00-12.30 uur.
Zaal open: 09.30 uur.
Wijkcentrum De Vleugel; achter winkelcentrum
De Hoven, A. v.d. Leeuwlaan 4, 2624 LD Delft.
Gratis; wel even aanmelden s.v.p.
U kunt met de auto (gratis) parkeren op parkeerdek
winkelcentrum.
Openbaar Vervoer : Bus 64 en tramlijn 1, vanaf
Centraal Station, uitstappen halte Martinus Nijhofflaan.
ch-den-hartog@kpnmail.nl (bestuurslid SSBO)
of: tel. 015 – 212 28 17 tussen 17.00 -18.00 uur.

U bent van harte uitgenodigd!
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KBO - AFD. DELFT
JUBILEUM VOLGEND JAAR……………
Bijna 5 jaar geleden hebben wij het 65-jarig bestaan van KBO-Delft
gevierd. Na ruim 2 jaar stilstand als gevolg van de pandemie, bruisen wij
van de energie om activiteiten te organiseren en u daarvoor uit te nodigen.
Het laatste half jaar is daar al hard aan gewerkt en was er veel
belangstelling voor diverse boeiende en gezellige bijeenkomsten.
Maar er is meer……..
Volgend jaar gaan wij het 70-jarig bestaan van KBO-Delft vieren. We
richten ons met de festiviteiten op de periode mei-juni 2023. Natuurlijk
hoort daar een feestje bij, waar u bij hoort!
Wat wij gaan organiseren is nog niet bekend, maar daar gaan wij natuurlijk
goed over nadenken.
Door het Bestuur is al een jubileumcommissie geformeerd.
We staan in de ‘startblokken’ om dit jubileum vorm te geven.
Wij verwelkomen natuurlijk graag nieuwe leden, om dit jubileum mee te
vieren.
Hoe mooi zou het zijn als u een familielid, buur, vriend(in) of kennis lid van
de KBO maakt en die zich met u aanmeldt voor onze jubileumactiviteiten
volgend jaar.
Zij gaan zich, net als u, zeker snel thuis en verbonden voelen bij de andere
leden!
Laat het aan onze ledenadministratie weten, dat u een nieuw lid heeft
gevonden.
Wordt vervolgd.
Namens de jubileumcommissie KBO-Delft,
Ad van Geest,
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DAGTOCHT NAAR DE ACHTERHOEK
Na de diverse activiteiten tijdens de Zomerschool, werd door de
Reiscommissie op woensdag 21 september weer een prachtige reis
georganiseerd naar de Achterhoek in Gelderland.
Om 8.30 uur stond de bus van Pasteur Reizen uit Wateringen gereed bij
Woon-Zorgcentrum Stefanna. Helaas waren we op deze dag maar met 41
personen. Traditiegetrouw werden we ook deze dag weer uitgezwaaid door
onze voorzitter Paul Dresmé.
Om 9.00 uur ging de bus op weg naar het oosten van het land. Het was
een uitgelezen dag voor een reisje met prachtig zonnig weer. Als chauffeur
hadden we de voor ons bekende Wim die al op diverse reizen voor ons
gewerkt had.
Om 10.00 uur stond de koffie
met gebak gepland in het
‘Wapen van Harmelen’ in het
gelijknamige plaatsje dat in 1962
bekend werd door de
verschrikkelijke treinramp met
vele doden en gewonden.
Na de koffie ging de reis verder
via Utrecht. Bij Rhenen verlieten
we de snelweg A12 voor een
toeristische route naar
Wageningen (Grebbeberg)-Doorwerth-Renkum (papierfabriek Parenco)Oosterbeek (bekend van Market Garden)-Arnhem. Dit is de enige stad
waar het openbaar vervoer o.a. nog plaats vindt met de trolleybus via een
bovenleiding zoals bij de tram. Na Arnhem passeerden we de IJssel
richting Westervoort-Zevenaar
om in Didam om 12.45 uur aan
te komen bij het gezellige
restaurant ‘Juffrouw Tok’. Hier
werd de lunch met de
welbekende kroket en diverse
soorten brood en beleg gebruikt.
Na de lunch begon de verdere
tocht door de Achterhoek en we
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passeerden de plaatsen Beek-Zeddam-Braamt in
de streek Montferland. Om een wat langere tijd
vrij te besteden pauze te creëren werd besloten
direct naar Doetinchem te gaan. In het centrum,
vlakbij het stadhuis, werden we gedropt. Er was
vrije tijd van 14.30 tot 16.15 uur. Genoeg om
even te winkelen of een drankje te nemen. Ook
was er de mogelijkheid een tentoonstelling van
iconen te bezichtigen in de Catharinakerk midden
in de stad.
Om 16.15 vertrokken we weer westwaarts
richting Zevenaar-Westervoort-ArnhemVeenendaal en verder RenswoudeScherpenzeel- Woudenberg naar Maarsbergen.
Hier was om ca. 18.00 uur het geweldige 3
gangendiner gepland in Boerderij ‘De Weistaar’.
Naast dineren worden er allerlei activiteiten
georganiseerd en er is een kaas- en
botermuseum. Verder nog te vermelden is de
verjaardag van de Heer Vloemans die op de
reisdag 84 jaar werd. Uitbundig werd door de
hele groep gezongen. Na het diner werd de
terugreis weer aangevangen en via UtrechtGouda en Rotterdam bereikten we om ca. 21.30 uur weer het startpunt bij
Stefanna.
Ik spreek namens iedereen dat we kunnen terugzien op een gezellige en
vooral ook zonnige dag. Tot de volgende keer met de Reiscommissie.
Anton van der Zalm

Catharinakerk – Iconen

Museumboerderij De Weistaar
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LANGE WANDELING VAN MAASTRICHT NAAR VALKENBURG
De wandelgroep van KBO Delft loopt elke 2e dinsdag van de maand 5 à 6
km vanuit de Delftse Hout. Maar ook af en toe zoeken we wat meer
uitdaging en organiseert Leo een lange wandeling. Zo ook op zaterdag 8
oktober: de nieuwe NS wandeling van Maastricht naar Valkenburg
(ongeveer 14 km) en eventueel door naar Schin op Geul.
Om 8.30 namen we al de trein naar Maastricht, want de treinreis duurde
2,5 uur! Gezellig pratend ging die tijd toch redelijk snel.
Aangekomen in Maastricht was het eerst koffietijd en verwenden we
onszelf met een lekkere Limburgse “tas koffie” en een stuk heerlijke
abrikoos-kruimelvlaai. Dat hoort erbij in het Limburgse land.
Het weer was overigens heerlijk, veel zon en af en toe wat wolkjes. Er zou
een regenbui kunnen komen, maar dat is gelukkig niet gebeurd.
In Maastricht liepen we op de nieuw
aangelegde “boulevard” boven de
overdekte A2. Erg mooi om te
wandelen, want het lijkt op een
ouderwetse wandellaan. Langs een
kasteeltje, schapenweide en
landbouwvelden, gingen we omhoog
het bos in.
Inmiddels was het lunchtijd. Bij
gebrek aan een bankje gingen we
zitten op een omgevallen
boomstam, lekker in de zon.
Verder omhoog in het bos kwamen
we bij een geitenkudde, bovenaan
een mergelgroeve. Prachtig gezicht.
We liepen langs de mergelgroeve en
zagen allerlei mooie paddenstoelen
in het bos. Op een uitkijkplek
konden we naar beneden in de
mergelgroeve kijken. Wat een
diepte! Daarna daalden we via 84
ijzeren traptreden naar beneden. Er
volgde een gedeelte met klimmen
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en dalen, maar uiteindelijk kwamen
we bij het snel stromende riviertje de
Geul uit.
Tijd voor een verfrissend drankje en
een plaspauze bij een hotelletje.
Daarna liepen we grote gedeelten
langs de Geul, soms op gelijke
hoogte, maar soms ook hoog
erboven. Links de Geul en rechts
hoge mergelwanden met een klein
paadje slingerend langs
de rotsen. In de verte zagen we
Valkenburg al in de zon liggen.
Door het klimmen en dalen was dit
best een vermoeiende wandeling.
Maar voor Peter was het extra
zwaar, want van zijn
wandelschoenen lieten de zolen los.
En dat terwijl hij de dag tevoren zijn
schoenen extra verzorgd had en van
nieuwe veters voorzien had. Maar ja,
ze waren wel 15 jaar oud! Hij werd
tijdens de wandeling heerlijk
geplaagd met zijn hongerige schoenen, maar intussen moest hij zeer
geforceerd lopen met die zolen.
In Valkenburg besloten we dus niet meer de 3 km verder te lopen naar
Schin op Geul, want het was inmiddels ook al 16.30 uur! In afwachting van
de trein trakteerde Peter op een heerlijk ijsje in het zonnetje. Ikzelf heb
extra genoten van deze wandeling, omdat ik opgegroeid ben in ZuidLimburg en me weer heerlijk thuis voelde en genoot van het mij bekende
dialect van de voorbijgangers.
De treinen terug waren erg druk bezet, maar wij zaten heerlijk samen na te
genieten van onze mooie wandeling. Rond 20.15 waren we weer terug in
Delft. Heel moe, maar voldaan en reuze hongerig, zodat Peter en ik een
pizzeria hebben opgezocht. En daarna lopend naar huis. We bedanken
Leo voor de organisatie en hopen op nog veel van dit soort mooie
wandelingen!
Jorie van Leeuwen – Zeijen.
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UIT HET ARCHIEF (102)
Het is herfst en dat merk je aan alles. Het is vroeg donker, de thermostaat
moet onder het plafond blijven en de bladeren vallen. Ook wij zelf, althans
de meesten van ons, zijn in de herfst van ons leven en velen zelfs in de
winter. Sommigen worden daar depressief van maar laten wij proberen dat
te onderdrukken en er weer voluit tegen aan te gaan. De KBO is
uiteindelijk nog betrekkelijk jong.
Het jaar 1993 was een jaar van de ouderen zoals u ongetwijfeld weet.
Nadien hebben wij nog wel eens een ouderenjaar gehad maar dit jaar,
2022, is het jaar van de tijger. Daar kunnen wij natuurlijk niet tegenop.
Maar 1993 was ook een jubileumjaar voor de KBO Delft en dat werd
uitgebreid gevierd. Het voor mij liggende programma vermeld een
feestelijke eucharistieviering gevolgd door koffie en een toespraak waarbij
aan het bestuur een grote ingelijste foto van het KBO-huis werd
aangeboden. Waar zou die gebleven zijn? Misschien hangt die nog wel op
de Nieuwe Plantage. In het archief ben ik hem nog niet tegengekomen
maar ik heb er eerlijk gezegd ook nog niet naar gezocht.
De leden kregen ook wat, namelijk een etui met een notebook en een
balpen en dat voor bijna 1250 personen want dat ledenaantal behaalde de
KBO op 25 november toen het 1250ste lid in het zonnetje werd gezet maar
er wordt geen naam bij vermeld. Intussen zou dat lid al flink op leeftijd zijn
en als wij wisten wie het was konden we hem of haar misschien weer in het
zonnetje zetten.
Het hoogtepunt van de middag was Kees Stet met een ouderwets gezellige
CABARET-REVUE onder de titel “Zo vader, zo zoon”. Een feestelijk
gebeuren met kostelijke humor en prachtige zang. Alles natuurlijk besproeit
met drankjes maar wel met mate dus tegen een consumptiebon.
In januari 1993 hield een van de leden een lezing met dia’s met de titel “Uit
het leven van een binnenschipper” en in maart kwam een ander lid met “De
herleving van de Porceleyne Fles in 1876”. In mei was er sprake van de
sport “aqua-aerobic”, dat is gymnastiek in ondiep water. Ik had er nog nooit
van gehoord maar ik ben dan ook geen sporter.
In de Info van aug/sept memoreerde de voorzitter de 25.000 tot 30.000
ouderen die in 1964 met 550 bussen naar Utrecht togen voor een congres
over de AOW en in 1982 gingen 4.000 ouderen naar het Binnenhof met de
kreet “De maat is vol”. Zouden de boeren van nu het van de ouderen van
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toen hebben afgekeken? Die gingen trouwens niet met tractoren naar Den
Haag.
In februari wees de voorzitter erop dat het leven een geschenk is maar dat
je het niet cadeau krijgt. Op 11 november hield diezelfde voorzitter een
korte inleiding in de Lutherse kerk over “Ouderen in Delft”. Hij gaf die
inleiding tijdens een zgn. “pauzedienst” van de Kontaktraad van Kerken.
Onze geestelijk adviseur (de laatste) pater Nisselrooy noemde ons in een
stampvolle zaal in de Maria van Jessehof old-timers omdat wij net zo
kostbaar zijn, iets langzamer voortbewegen en wat meer onderhoud nodig
hebben maar wel steeds meer waard worden.
Laat ik eindigen met een citaat van Eleanor Roosevelt, de echtgenote van
de Amerikaanse president, dat luidde als volgt: “als je ophoudt met leren,
houd je op met leven”. Een oproep tot een levenslang leren waar wij het
van harte mee eens kunnen zijn.
Koos de Ridder.
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.
t.a.v. Reiscommissie RK Bond van Ouderen Delft.

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
COMPUTER, TABLET, IPAD en DIGID COACH
Dhr. L. Persoon,
Tel. 015 - 212 42 89; e-mail lpersoon@ziggo.nl
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