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VAN DE REDACTIE
Voor u ligt nummer 11 voor de maand november 2019, met weer veel
nieuwe informatie.
Naast de vele bekende rubrieken, vraag ik graag uw aandacht voor de
volgende artikelen:

- Nieuw activiteit: Stoelyoga, zie pag. 7.
-

Rijbewijskeuring in Delft, zie pag. 8.

-

KBO Kerstviering op 18 december, zie pag. 12.

-

Theater overdag, u kunt zich opgeven voor de voorstelling op 14 nov,
en 12 dec., zie pag. 13.

-

Toneelvoorstelling BROOS, zie pag. 15.

-

Verslag museumclub, zie pag. 16.

-

Verslag vakantie Vledder, zie pag. 17, 18 en 19.

Namens de redactie,
Leo Persoon
Advertentie
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AGENDA
5 nov.

Toneelvoorstelling ‘Broos’ door theatergroep DRANG.
Aanvang: 14.30 uur.
Locatie: Theater ‘De Veste’.

11 nov.

Leeskring
Aanvang: 14.00 uur
Locatie: Jan Campertlaan 159.

12 nov.

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

12 nov.

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

13 nov.

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

14 nov.

Theater overdag in het Rietveldtheater.
Aanvang met lunch 13.00 uur.
Aanvang zonder lunch 14.30 uur.

18 nov.

Bijeenkomst Ipad gebruikers.
Aanvang: 09.30 uur
Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.

20 nov.

Busreis naar Valkenburg aan de Geul.
Vertrek: 09.00 uur, vanaf Huize Stefanna.
Aart van der Leeuwlaan 904.

21 nov.

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

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

3 dec.

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

3 dec.

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

12 dec.

Theater overdag in het Rietveldtheater.
Aanvang met lunch 13.00 uur.
Aanvang zonder lunch 14.30 uur.

13 dec.

Bloemschikken.
Aanvang: 14.00 uur
Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.
(bij veel aanmeldingen op een andere locatie).

16 dec.

Bijeenkomst Ipad gebruikers.
Aanvang: 09.30 uur
Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.

18 dec.

Kerstviering.
H. Mis om 11.00 uur in de Franciscus en Clarakerk
Raamstraat 78
12.30 uur in lunch in het buurthuis De Wending
13.30 uur optreden ‘Klein koor’ o.l.v. Sonja Nowee.

19 dec.

Kerstbingo,.
Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.
Aanvang: 9.30 uur.
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VERJAARDAGEN NOVEMBER T/M 6 DECEMBER 2019
90 jaar
Mevr. M.A.J. Meijer
Mevr. M.J. van Houten – Leonard

Artemisstraat 12
Jan Joostenplein 18

85 jaar
Mevr. T.F. Hokkeling
Mevr. T. Cornet – Maurik
Mevr. J.J.M. Brinkman - v. Veldhoven
Dhr. C.P.L. Nuijten
Mevr. C.M. van Soest - Franken

Roland Holstlaan 730
Sabangstraat 26
Isaac da Costaln.281
Grabijnhof 25
A. Jacobsstraat 174

11 nov.
4 dec.
6 dec.
6 dec.
6 dec.

80 jaar
Dhr. J.A.A. Krapels
Mevr. A.J.M. Peters – Langeweg

Willem Kloospad 6
Griegstraat 23

4 nov.
15 nov.

Vriezenveenstraat 6
Tilburg
Chopinlaan 203

17 nov.
28 nov.

75 jaar
Mevr. A.E. Vroonland – de Koning
Mevr. C.W.G. Heijkoop

7 nov.
8 nov.

Allen van harte gefeliciteerd

NIEUWE LEDEN
Mevr. P. Nagtegaal –Vlasveld
Dhr. J. Elzenaar en
Mevr. M.P. Elzenaar – Blijleven

Sibeliuslaan 4
Eisenhowerlaan 109

Het bestuur heet de nieuwe leden van harte welkom
als lid van de KBO
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OVERLEDEN LEDEN
(voor zover bij ons bekend)
Mevr. T. Ooms
Mevr. M.E. Moorees – de Poorter
Mevr. A.A. Netten – de Peffer

Grabijnhof 4
Cort v/d Lindenstraat 289
Ezelsveldlaan 176

Wij bidden tot God, dat Hij onze overleden leden mag opnemen
in de vrede van onze verrezen Heer.

STOELYOGA
Op veler verzoek willen we starten met een
maandelijkse middag met stoelyoga, onder leiding van
Sandra Slotboom, gediplomeerd yogalerares.
Deze middag zal voor het eerst gegeven worden op
dinsdag 3 december 2019, aanvang 14.00 uur.
Als u aan deze activiteit wilt deelnemen, zorg dan
voor makkelijk zittende kleding en doe eventueel
sokken aan, voor als de schoenen uit moeten.
De kosten bedragen € 5,00 per middag, inclusief koffie of thee.
Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.
Voor nadere inlichtingen en opgeven (bij voorkeur per email) bij:
Leo Persoon; email lpersoon@ziggo.nl; evt. tel. 015-2124289.
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RIJBEWIJSKEURINGEN IN DELFT
Delft- Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 6
november en 4 december in Delfshove, Vorrinkplein 99 en op 5 november
in de Industriestraat 8 naast SportsArt, medisch laten keuren voor de
verlenging van hun rijbewijs.
Een afspraak maken met de arts kan via
Regelzorg Rijbewijskeuringen. Telefonisch: 088 23 23 300.
Zelf een datum plannen: www.regelzorg.nl.
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 40,00. Voor houders van
rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 60,00.
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en start 6 maanden
voor deze datum.
Voordat u een afspraak maakt koopt u eerst een
gezondheidsverklaring. Aangeraden wordt dit digitaal te kopen met behulp
van uw DigiD met SMS code op mijn.cbr.nl
Een papieren gezondheidsverklaring is verkrijgbaar bij de meeste
gemeenten, het CBR of Regelzorg. Deze verklaring moet u eerst invullen
en opsturen naar het CBR. Het kan een paar weken duren alvorens u de
papieren die de arts moet invullen, het Keuringsverslag, thuisgestuurd
krijgt. Op dat moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring.
Aangeraden wordt een afspraak te maken bij een arts die uw formulier op
de computer (digitaal) kan invullen.
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BESTE LEDEN
Winterschool
We zijn druk bezig met het programma voor de
winterschool. Ondanks dat we in januari de winterschool
hadden gepland en alleen in december het
bloemschikken, hebben we toch een paar activiteiten in
december gepland.
Dit omdat we als vervolg op de lezing over de familie van Marken een
rondleiding in het hoofdkantoor van de Gist hebben afgesproken, we
hebben daar tevens een rondleiding op de afdeling microben. We moeten
dit wel in december doen want deze activiteit loopt tot 15 december.
Ook hebben we bij de Brasserie een gezamenlijke lunch gepland.
In december zie het programma er dan als volgt uit:
11 december lunch bij de Brasserie
12 december bezoek aan de Gist
13 december bloemschikken
De precieze tijden staan straks in het programmaboekje dat waarschijnlijk
half november uitkomt.
Bingo.
De eerstvolgende bingo is op donderdag 21 november. We beginnen zoals
gebruikelijk om 14.00 uur in de pastorie aan de Nassaulaan 2.
Kosten € 5,00, dit is voor 6 rondes bingo, 2x koffie/thee en daar iets lekkers
bij en in de 2e pauze een glas frisdrank.
Wilt u een 2e kaart dan betaalt u daarvoor € 4,50.
Kerstbingo
Ook dit jaar willen we weer een kerstlunch organiseren gevolgd door een
bingo. We doen dit op donderdag 19 december.
We beginnen met de lunch van 12.30 uur – 13.30 uur.
Om 14.00 uur gaan we verder met de bingo tot 16.00 uur.
De kosten voor de lunch en de bingo zijn € 12,50.
Voor extra plankjes betaalt u € 5,00.
U kunt zich opgeven t/m vrijdag 13 december via tel 015-2621116,
Mail: jettyvandergraaf@hotmail.com of tijdens de bingomiddag.
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Passiespelen in Tegelen 2020
We hebben ondertussen al aardig wat aanmeldingen gekregen en hebben
nu een optie op 63 kaarten tot 15 januari 2020.
Dit is het aantal deelnemers dat mee kan in 1 bus, vol is vol.
We vertrekken in de ochtend en na afloop van de Passiespelen gaan we
ergens dineren. Waarschijnlijk weer bij Kruidenlucht in Casteren, daar
hebben ze 5 jaar geleden ook voor het diner gezorgd.
We hebben in 2015 € 67,50 per persoon betaald, nu zou het
€ 71,50 kosten. Dhr. Van Wijk probeert of we ergens nog een donatie van
kunnen krijgen en dan wordt de prijs lager.
Voor de prijs heeft u dan de busrit, de toegangskaart, koffie met vlaai bij
aankomst en het diner. U kunt zich opgeven bij:
Jetty van der Graaf, tel. via tel 015 - 262 11 16,
of per email: jettyvandergraaf@hotmail.com.
Leo Persoon, tel. 015 – 212 42 89,
of per email: lpersoon@ziggo.nl
Modeshow Boskoop,
We zijn op 25 september met 35 personen naar de modeshow geweest en
het was weer een gezellige dag. Tijdens de show was er weer heel wat te
bewonderen en wie wilde heeft weer iets moois kunnen kopen.
Het leuke is dat de dames die de modeshow lopen ons gaan herkennen en
er werd veel gelachen.
Na het glaasje advocaat met slagroom werden er aardig wat tassen de bus
ingedragen. De volgende datum is ook al weer bekend nl. 11 maart 2020.
Later hoort u hier meer over.
Bloemschikken
Op 13 november is er ’s middags om 14.00 uur weer bloemschikken met
Nanna.
We maken dan een amaryllisstuk.
Graag inschrijven voor 9 november i.v.m. de inkoop
De prijs die u betaalt komt op ca. € 17,50. KBO leden krijgen € 2,50 korting.
U kunt zich opgeven bij:
Jetty van der Graaf, tel. via tel 015 - 262 11 16,
of per email: jettyvandergraaf@hotmail.com.
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 2 e
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.
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
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KERSTVIERING OP 18 DECEMBER 2019
Op 18 december a.s. om 11.00 uur is onze jaarlijkse Kerstviering in de
HH Franciscus & Clarakerk aan de Raamstraat in Delft.
Ook dit jaar weer in samenwerking met de ouderen van de HH Franciscus
& Clarakerk.
Voorganger in de viering is pastor Eli Stok. Muzikale ondersteuning wordt
verzorgd door het koor ‘Laudate Dominum’ onder leiding van Sonja Nowee.
Na de viering bent u van harte welkom bij de Kerstlunch in buurthuis ‘De
Wending’ (tegenover de kerk). De aanvang van deze lunch is om 12.30
uur.
Om alvast in Kerststemming te komen, gaan we na de lunch verder met
een gezellig programma, waarin het ‘Klein Koor’ van Sonja Nowee een
groot aantal Kerstliederen ten gehore zal brengen.
Meezingen met Kerstliederen wordt natuurlijk niet vergeten!
Rond 15.30 uur wordt deze gezellige middag afgesloten.
Een verzoek:
Uw deelname aan deze middag gaarne opgeven uiterlijk 11 december
2019, bij:
Jetty van der Graaf, tel. via tel 015 - 262 11 16,
per email: jettyvandergraaf@hotmail.com.
of bij:
Leo Persoon, tel. 015 – 212 42 89,
of per email: lpersoon@ziggo.nl
Dit maakt het de vrijwilligers gemakkelijker om deze middag voor te
bereiden!
Graag tot 18 december.

U komt toch ook?

Ad van Geest

12

THEATER OVERDAG in het Rietveldtheater
Maandelijks zijn er middagvorstellingen in het ‘Rietveld’ theater.
Op 14 november komt de theatergroep Gerard Alderliefste & Friends’
Op 12 december komt Hans Visser & Irena Flippova,
We hebben weer een aantal kaarten gereserveerd, maar VOL = VOL.
De voorstellinggen beginnen om 14.30 uur.
Er bestaat een mogelijkheid om van een lunch gebruik te maken.
De entreeprijs is € 12,50, indien men gebruik maakt van de lunch, dan
is de prijs € 17,50. De lunch wordt in het Rietveldtheater geserveerd.

Gerard Alderliefste & Friends – 14 november 2019.
Gerard Alderliefste, begeleid door twee muzikanten, zingt overbekende
Franse chansons, maar ook eigen werk.
U kunt zich voor deze voorstelling opgeven vanaf 22 oktober tot uiterlijk 3
november. Maximaal twee kaarten per persoon.

Hans Visser & Irena Flippova – 12 december 2019.
Oud Flairck gitarist en Russisch top-accordeoniste en zangeres Irena
Flippova brengen een ode aan Rembrandt en de Gouden Eeuw.
Een fascinerende multimedia show met songs, waarin ze verrassende
paralellen leggen met de huidige tijd, versterkt door projecties van de
schilderijen van de Oude Meesters.
U kunt zich voor deze voorstelling opgeven vanaf 10 november tot uiterlijk
5 december. Maximaal twee kaarten per persoon.
U kunt zich opgeven bij:
Leo Persoon, tel: 015 - 212 42 89 of emaiI: lpersoon@ziggo.nl
Opgeven bij voorkeur per email, vermeld u dan wel de naam van de
voorstelling en of u wel of niet gebruik wilt maken van de lunch.
Vooraf aan de voorstelling kunt u de kaartjes ophalen bij de kassa van
het theater, daar moet u betalen.
Leo Persoon
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Advertentie
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BROOS
EEN TONEELVOORSTELLING VOOR SENIOREN OP 5 NOVEMBER
Een voorstelling over veilig, gelukkig en vitaal ouder worden. Een
voorstelling met een lach en een traan, gespeeld door leeftijdsgenoten.
Komisch, maar soms ook wel heftig. Heel herkenbaar. Vijf procent van de
ouderen krijgt te maken met nare dingen die hun veiligheid bedreigen.
Hierbij moeten we denken aan zaken als slaan, pesten of bestelen. In de
toneelvoorstelling worden voor een ieder herkenbar situaties nagespeeld.
Manon Vanderkaa, directeur van de landelijke organisatie KBO-PCOB, zal
voorafgaand aan de voorstelling wat zeggen over wat er landelijk door
deze organisatie aan wordt gedaan. Na afloop vertelt wethouder Karin
Schrederhof wat over de situatie in Delft.
Vooraf is er koffie en na de voorstelling een drankje en muziek in de foyer.
Dan kan een ieder die hier behoefte aan heeft napraten met elkaar en met
de ouderenadviseurs.
De Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele, Fonds 1818 en de
gemeente Delft hebben deze voorstelling financieel mogelijk gemaakt. De
voorstelling is een initiatief van SSBO Delft. Voor meer informatie :
www.ssbodelft.nl .
De voorstelling is op dinsdag 5 november. Aanvang: 14.30 uur. Zaal
open: 14.00 uur.
Kaarten a € 2,50 te reserveren via www.theaterdeveste.nl of voor 1
november a.s. te bestellen door het overmaken van € 2,50 per kaart op
rekeningnummer NL22 INGB 0006 8797 37 t.n.v. STG Samenwerkende
Bonden van Ouderen, of aan de kassa van Theater De Veste .
De kassa is open van dinsdag t/m zaterdag van 14.00 – 17.00 uur en één
uur voor het begin van de voorstelling.
De mensen die een kaartje via de bankrekening hebben besteld,
kunnen dit ophalen in de foyer bij de tafel van de SSBO.
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VERSLAG BEZOEK ZILVERMUSEUM SCHOONHOVEN
Op 28 september was de museumclub in het
Zilvermuseum in Schoonhoven. Zodra je binnenkomt is
het een en al geflonker. De gids vertelde ons dat de
zilversmid dit alles bijna alleen met de hand maakt. Met
borax wordt het zilver uit de mijn vloeibaar gemaakt. De
daarna verharde plaat ondergaat veel bewerkingen
zoals: hameren, zagen, boren, stampen, graveren en
polijsten met zeepsop. Onderhoud pleeg je met
bruneren (vet inbrengen) en een zilverpoetsdoekje, wat
je nooit mag wassen. Nooit poetsen met wat anders.
We zagen veel tafelzilver, sieraden, kandelaars, een
(grote en zeer volledige) zilveren beautycase en een
poppenhuis. Ook veel kerkelijke zilverkunst. De enthousiaste gids vermelde
dat 1 kilo zuiver zilver € 500,00 kost en 1 kilo goud € 43.000,00. De prijs
van zilveren voorwerpen is dus vooral arbeidsloon. In telefoons en
computers zitten ook edelmetalen die hergebruikt kunnen worden.
Het was een interessant bezoek, maar de sieraden hadden toch de meeste
belangstelling.

.
Annie de Haas.
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VERSLAG VAKANTIEWEEK VLEDDER
De vakantie naar Vledder in Drenthe dit jaar was al de 4e die de
Reiscommissie organiseerde van 14 t/m 21 september. Dit geeft de
populariteit van het hotel aan.
Zaterdag We werden met 25 personen om 14:00 uur opgehaald door de
eigen bus van hotel Brinkzicht. Dit keer was het de directeur Harrie zelf die
ons in een splinternieuwe bus van Delft naar Vledder vervoerde.
Zondag stond in de namiddag een bezoek aan Frederiksoord op het
programma. Omdat het Open Monumentendag was gingen een aantal van
ons naar het Museum Vledder, dat vlak bij het hotel is gelegen. Er is veel
moderne glaskunst te zien maar ook wordt er aandacht geschonken aan
valse kunst, zoals het werk van meestervervalser Han van Meegeren.
In de middag konden op het terrein van
Museum Frederiksoord de praalwagens
van het op de dag ervoor gehouden
bloemencorso bezichtigd worden. ‘s
Avonds werd door het hotel een quiz
georganiseerd met enkele kleine prijzen.

Maandag vertrokken we vroeg voor een bezoek aan de provincie
Groningen. We reden door het Drents-Friese Wold richting Appelscha.
Bijzonder was dat op sommige wegen de
schotse hooglanders voorrang hadden op
het overige verkeer. Verder langs de
Drentse Hoofdvaart en het land van Bartje
naar Schoonlo voor de koffie. Na de lunch
in het plaatsje Blijham reden we naar de
jachthaven van Blauwe Stad en
scheepten in voor een rondvaart over het
uitgestrekte meer van 800 ha., dat ontstaan is door diverse slecht
renderende landerijen bewust onder water te zetten (2005) om meer
bewoners naar dit gebied te trekken. Er zijn diverse prachtige huizen aan
het water gebouwd.
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Na het diner was weer de traditionele
Bingo.
Dinsdag maakten we een rondrit in de
nabijheid van Frederiksoord en
brachten we een bezoek aan “De
Proefkolonie”, een prachtig ingericht
museum over de opvang van
straatarme gezinnen uit het westen 200
jaar geleden. Diverse koloniën werden in die tijd gesticht onder de
bezielende leiding van Generaal Johannes van den Bosch en beheerd door
de Maatschappij van Weldadigheid.
Woensdag was een vrije dag. Het was een beetje te winderig om een
fietstocht te maken in de prachtige omgeving. Veel dames gingen winkelen
in het dorp en brachten een bezoek aan de “klerenwinkel”. Een begrip in
het dorp met een goede omzet dankzij de
dames van de KBO.
Anderen gingen met de bus naar
Steenwijk, dat net over de grens in
Overijssel ligt.
Na het diner gingen we met de hele groep
naar de nieuwe ondergrondse
bowlingbaan om 1,5 uur gezellig te
bowlen.
Donderdag wederom een dagtocht maar
nu richting Friesland. Het was een
prachtige rit door het Friese landschap en
we dronken koffie bij Hotel Van der Valk
in Sneek. Daarna verder door naar
Workum in het westen, het stadje met het
museum van Jopie Huisman. Hier
gebruikten we de lunch. Op de weg terug
naar Drenthe bezochten we in het gehucht Sondel (tussen Balk en
Lemmer) de museumboerderij Eppinga Sate. We maakten weer kennis met
het boerenleven van de vorige eeuw.
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Vrijdag hadden we een middagtocht naar Zuidbroek (onder Hoogeveen)
en bezochten daar 2 musea naast elkaar. Het streek- en
handkarrenmuseum “De Wemme”. Naast een aantal bekende handkarren
uit de vorige eeuw kreeg je ook een beeld van het ontstaan van buurt- en
clubhuizen voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Naast dit
museum was de Edelgieterij “Tin-art”. Allerlei tinnen artikelen waren
tentoongesteld en konden uiteraard gekocht worden. Een aantal
‘opstandige’ dames had geen zin in de musea. Ze wilden liever winkelen in
het centrum van Zuidbroek..
Na het diner was het gezellige afscheidsfeest, georganiseerd door het
hotel.
Zaterdag vroeg was weer het vertrek naar Delft. We moesten iets eerder
dan gepland om 8:45 uur vertrekken en na een non stop rit arriveerden we
om 11:00 uur bij Stefanna.
We kunnen weer terugzien op een geslaagde vakantie.
Anton van der Zalm
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UIT HET ARCHIEF (73)
Onlangs schrok ik van een krantenartikel. Daarin werd namelijk
gesuggereerd, dat bij verkiezingen de stem van ouderen minder zwaar zou
moeten tellen dan die van jongeren. Kennelijk veronderstelde de schrijver,
dat ouderen alleen voor zichzelf zouden opkomen en de belangen van
jongeren zouden verwaarlozen. Gelukkig werd het verhaal kort daarna
weer onderuit gehaald: uiteindelijk zijn en blijven wij volwaardige stemmers.
Over de ouderen valt natuurlijk nog veel meer te vertellen. Zo was er
bijvoorbeeld in de zestiende eeuw een Franse graaf, die beweerde, dat hij
Jezus en de apostel Paulus persoonlijk had gekend. Waarschijnlijk was dat
een geval van zestiende-eeuwse dementie. Aan de andere kant lezen wij in
middeleeuwse geschriften over mannen, die op vijftigjarige leeftijd al aan
het eind van hun krachten waren.
Nog een statistische opmerking. Het aandeel van de 65-plussers in de
Nederlandse samenleving is sinds 1900 gestegen van 6% naar 19%. Dat
zou moeten betekenen, dat wij in gouden tijden leven voor het
ledenbestand van de ouderenbonden, maar helaas, dat valt wel een beetje
tegen.
Maar kijken wij ook nog even naar de notulen van de
bestuursvergaderingen in het verleden want uiteindelijk ben ik daar voor
ingehuurd. Een opmerkelijke opmerking werd op 26 augustus 1985
gemaakt. In het CDA-programma zou het ouderenbeleid maar
“schemerachtig” verwoord zijn. Verder valt op dat er opeens regelmatig
over “flankerend” ouderenbeleid gepraat wordt. Het schijnt niets met links
of rechts uit de flank te maken te hebben maar wel met ondersteuning. Het
woord “flankerend” verhult dat een beetje.
De collecte bij het Sint Jozeffeest in 1984 is
voor de Delftse pater Kluiters in Libanon. U
herinnert zich misschien dat hij daar een jaar
later gewelddadig om het leven is gebracht.
Een prettiger bericht is dat de Zusters van
Liefde in 1984 ƒ 1000 bijdragen aan de aanleg
van de Jeu de Boules baan achter het KBOhuis. Ook de Gistfabriek draagt een steentje
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bij. En door de overheid wordt er maar liefst ƒ 60.000 beschikbaar gesteld
voor een busje voor aangepast vervoer.
De jaarvergadering werd in 1984 maar matig bezocht. Ook is er weinig
belangstelling voor een retraite. Toch neemt het ledental in die jaren weer
regelmatig toe en staat op 1 januari 1985 ongeveer op 1300. Ook een goed
bericht is dat bestuursleden van de kruisverenigingen voortaan ook ouder
dan 70 jaar mogen zijn. Einde aan de leeftijdsdiscriminatie?. Ook de
dansles voor ouderen tegen een geringe vergoeding bij Dansschool
Wesseling duidt hierop. Maar als men een afgevaardigde in de ledenraad
van het ziekenfonds zoekt moet die weer ruim beneden de 70 jaar zijn.
Het jaarfeest in 1985 in de Tent (Agnetapark) was een succes. Toch
overweegt men voor een volgende keer de Florazaal te huren omdat die
meer personen zou kunnen omvatten. De verzorgingshuizen met een
confessionele identiteit komen volgens de notulen in gevaar. De provincie
gaat meer in de richting van verzorgingshuizen van algemene signatuur
(dus neutraal).
En laat ik niet vergeten dat in 1985 het pausbezoek aan Nederland een
belangrijke plaats innam in de Nederlandse geschiedenis en in die van de
KBO Delft. In het winterprogramma 1984-1985 wordt er al aandacht aan
besteed.
Koos de Ridder.

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

21

KBO – COMMISSIES EN WERKGROEPEN
REISCOMMISSIE
Informatie:
Email:
Betalingen:

Leo en Lea Vroonland tel.: 013 – 211 81 46
Anton van der Zalm
tel.: 015 – 256 24 29
reizenkbodelft@hotmail.com
IBAN nr. NL75 INGB 000 49 25 203
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 93 094;
e-mail: hansjevansanten@hotmail.com,
Bereikbaar na 19.00 uur.
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
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Advertentie

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 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……………………………………………………………………

23

24

