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LEDENADMINISTRATIE
Voor het inschrijven van nieuwe leden, adreswijzigingen, opzeggingen en
informatie over contributiebetalingen, kunt u contact opnemen met:
Mevr. Wil Dagli – van den Broek, Wielewaalstraat 3, 2623 GT Delft
e-mail: w.vandenbroek11@telfort.nl (tel.: 015-256 25 69 van 17.00 tot 18.00
uur).
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 3 voor de maand maart 2020, met weer veel nieuwe
informatie.
Naast de vele bekende rubrieken, vraag ik graag uw aandacht voor de
volgende artikelen:
- Contributiebetalingen, zie pag. 11.
- Bedevaart naar Meersel-Dreef, Hoogstraten, zie pag. 12.
- Informatie over Mentorschap, zie pag. 13.
- Babbeltruc, zie pag. 14.
- Vogels herkennen, zie pag. 15.
- Busreis naar het Hart van Friesland, zie pag. 16.
- Meerdaagse busreis, zie pag. 17
- Theater overdag, zie pag. 18.
- Verslag museumclub, zie pag. 19.
Foto’s van de winterschool en van het bezoek aan het kunstmuseum zijn te
zien op de website van de KBO.
Namens de redactie,

Leo Persoon
Advertentie
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AGENDA
11 mrt.

Modeshow Boskoop.
Vertrek: Om 9.15 uur aanwezig zijn op de Nassaulaan nr. 2.

12 mrt.

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

16 mrt.

Presentatie vogels herkennen.
Aanvang: 14.00 uur.
Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.

17 mrt.

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

17 mrt.

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

19 mrt.

Vogels herkennen in het veld.
Aanvang: 08.00 uur.
Locatie: Verzamelen parkeerterrein Uijlenburg.

23 mrt.

Ipadbijeenkomst.
Aanvang: 13.30 uur.
Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.

24 mrt.

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

26 mrt.

Paasbingo.
Aanvang: 12.30 uur.
Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.

9 april

Theater overdag in het Rietveldtheater.
Aanvang: met lunch 13.00 uur, zonder lunch 14.30 uur.
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VERJAARDAGEN MAART 2020
95 jaar
Dhr. J.W. de Kok

A. Jacobsstraat 94

14 mrt.

90 jaar
Mevr. M.M.J. Schokker – v.d. Stap
Mevr. A.C.A. Stolk – Henneveld
Mevr. A. Smit – Scholten

Buitenwatersloot 214
Zusterlaan 52
Kristalplein 8

7 mrt.
8 mrt.
21 mrt.

80 jaar
Mevr. H. Janssen – v.d. Meer
Mevr. A. van Kan

Van de Kamlaan 49
Wezelstraat 70

5 mrt.
17 mrt.

75 jaar
Mevr. A. Kok
Mevr. M.W. van der Hoeven

P.C. Boutenspad 6
Prof. Henketstraat 78

11 mrt.
27 mrt.

70 jaar
Mevr. A.M.M. Nadorp - Willems

Zambezilaan 74

10 mrt.

Allen van harte gefeliciteerd

NIEUWE LEDEN
Mevr. L. Kerklaan – Sauerbrey
Dhr. T.J.M. van de Reijken
Mevr. M.A.A. van Dyck
Dhr. A.Th. de Vries
Mevr. J.G.G. Horsmeijer

Oostblok 66
Teding van Berkhoutlaan 31D
Jan Campertlaan 3
Angolastraat 23
Van der Slootsingel 20

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

OVERLEDEN LEDEN
(voor zover bij ons bekend)
Dhr. W. van der Zanden

Martinus Nijhofflaan 362

Wij bidden tot God, dat Hij ons overleden lid mag opnemen in de
vrede van onze verrezen Heer.
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BESTE LEDEN
Passiespelen in Tegelen 2020.
Van diegenen die een introducee meenemen naar de
Passiespelen zou ik graag de persoonsgegevens van de
introducee willen ontvangen, incl. geboortedatum. Dit
omdat we een reisverzekering voor die dag afsluiten.
Wil iedereen die meegaat en een dieet heeft, dit even melden. Tijdens de
tussenstop zullen we u vragen of u een vlees- of visgerecht wilt.
Op dit moment is de bus vol, u kunt op de reservelijst inschrijven. Als er
iemand “uitvalt” dan weten we in ieder geval of er een gegadigde is voor die
plaats.
Afspraak met de penningmeester is dat u voor eind maart de volledige
reissom heeft betaald, graag op de algemene rekening van de KBO.
De kosten zijn: voor leden van KBO-Delft € 55,00. Voor niet leden kost
het € 65,00
Als duidelijk is hoe de dag verloopt hoort u dat.
Paasbingo.
Zoals we wel eerder hebben gedaan organiseren we een paaslunch en
daarna een bingo met extra prijzen.
Deze vindt plaats op 26 maart ( dus 4e donderdag van deze maand dus)
De kosten voor de lunch en bingo met extra hapjes en drankjes zijn € 12,50
met 1 plankje, het 2e plankje kunt u weer voor € 4,50 kopen.
Ala u mee wilt doen meldt u zich dan aan voor 15 maart bij Jetty van der
Graaf, i.v.m. met de extra boodschappen.
We beginnen om 12.30 uur met de lunch en zo tegen 14.00 uur met de
bingo.
Modeshow Boskoop.
Op 11 maart gaan we weer naar de modeshow bij de firma Klooster in
Boskoop.
Er zijn nog plaatsen vrij want we zitten boven de 30 personen en ik heb een
40 persoonsbus.
Wilt u nog mee meldt u dan voor 6 maart aan, i.v.m. de verzekering, daarna
kunt u nog wel mee maar staat u niet op de lijst van de reisverzekering.
De prijs blijft € 18,50.
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Dit bedrag kunt u storten op NL42 RABO 0383456207 tnv. J. v/d Graaf.
Telefonisch op 015-2621116 op de vastgestelde tijden en per mail
jettyvandergraaf@hotmail.com
Winterschool.
Op 17 februari zijn we als slot met 45 personen met de Museumplusbus
naar de Hermitage geweest en zoals u al eerder in het verslag van de
Museumclub heeft kunnen lezen was het een prachtige tentoonstelling van
sieraden, prachtige waaiers, japonnen en nog veel meer van de Russische
Society.

Op de website van de KBO zijn meerdere foto’s te bekijken van de reis van
de museumclub naar de Hermitage, www.kbo-delft.nl/fotoalbums.
Zomerschool
Ondertussen zijn we al weer aan de slag voor de Zomerschool. Die loopt
deze keer van 27 juli t/m 15 augustus.
Waarschijnlijk zal het inschrijven zo half juni zijn maar dat hoort u nog.
Bezorgers/bezorgsters gevraagd.
Voor het rondbrengen van de Info en het Magazine van KBO/PCOB
hebben wij uw hulp nodig.
Zoals altijd hebben we regelmatig iemand nodig om met ziekte / vakantie
een wijk over te nemen. Dus als u goed ter been bent en 10 x per jaar ons
wilt helpen meldt u zich dan aan.
Dit kan bij Jetty van der Graaf, Leo Persoon of Wil Dagli.
Jetty van der Graaf
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OVERIGE 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
Elke dinsdagmiddag is er klaverjassen in het WZC ‘De Buytenweye’
Chopinlaan 9. Nieuwe deelnemers zijn van harte 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. 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:
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 3e dinsdagochtend van de maand, (vanaf 1 april elke 1e
dinsdagochtend), komen we bij elkaar, op de pastorie aan de Nassaulaan 2.
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.
Inlichtingen: Jetty van der Graaf, tel. 015 - 262 11 16 of bij
Yvonne Persoon,
tel. 015 - 212 42 89
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Aquarelleren
Elke 3e dinsdagochtend van de maand, (vanaf 1 april elke 1e
dinsdagochtend), komen we bij elkaar, voor het aquarelleren, op de pastorie
aan de Nassaulaan 2. Onder leiding van Stan van Adrichem. Nieuwe
deelnemers zijn van harte welkom.
Inlichtingen: Leo Persoon, tel. 015 - 212 42 89
Stoelyoga
Elke 3e dinsdagmiddag van de maand, (vanaf 1 april elke 1e dinsdagmiddag)
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

NIEUWE DEELNEMERS
Voor diverse activiteiten zijn nieuwe deelnemers of deelneemsters van harte
welkom.
Voor Stoelyoga is er ruimte voor enkele nieuwe deelnemers.
Ook bij wandelen, bowlen, bingo, crea en aquarelleren is ruimte voor
nieuwe deelnemers. U bent van harte welkom.
Voor de kortgeleden opgerichte 2e leeskring zijn ook nog twee nieuwe
deelnemers van harte welkom.
Leo Persoon
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HERHAALD BERICHT INFO DECEMBER 2020.
CONTRIBUTIE 2020.
Voor alle duidelijkheid wat informatie over de contributie en de betaling
hiervan. Het contributiejaar loopt van januari t/m december en we
verwachten dat de leden de contributie in het begin van het jaar overmaken,
maar uiterlijk voor 1 mei van het lopend jaar.
Bij de Algemene Ledenvergadering zijn de leden akkoord gegaan met het
verhogen van de contributie en bedraagt in 2020 ten minste € 27,50 per lid,
indien uw partner of huisgenote ook lid is van de KBO bedraagt de bijdrage
dus tenminste 2 x € 27,50 - € 55,00.
De contributie dient te worden overgeschreven naar: IBAN nummer:
NL82INGB0001997617 ten name van KBO- AFDELING DELFT.
Wilt u, zeker als iemand anders voor u de contributie overmaakt, altijd uw
naam of lidmaatschapsnummer vermelden.
Indien u twijfelt of u al betaald heeft kunt u hiervoor telefonisch ( tussen
17.00 en 18.00 uur) of per e-mail contact met mij opnemen.
Mocht u, wat wij natuurlijk niet hopen, het lidmaatschap willen
beëindigen, dan dient u dit voor 1 december van het lopend jaar te
doen.
Wil Dagli – ledenadministratie.
Tel. 015 – 256 25 69 / e-mail: w.vandenbroek11@telfort.nl
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KBO BEDEVAART
NAAR MEERSEL-DREEF, HOOGSTRATEN
Ieder jaar organiseert de KBO-Zuid-Holland een bedevaart voor haar leden.
Dit jaar gaan we met de bus weer naar de mooie kloosterkerk in MeerselDreef, Hoogstraten bij de Nederlands-Belgische grens. Hier werd in 1687
een kapucijnenklooster gebouwd. Het klooster doet nu dienst als kapel
waarin erediensten plaatsvinden en de bijbehorende kerk is parochiekerk
geworden.
De bedevaart zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag 26 mei 2020
U kunt zich tot uiterlijk 25 april 2020 opgeven bij ondergetekende.
De prijs voor deelname bedraagt voor KBO leden: € 39,50 p.p.
Voor niet KBO leden en introducees: € 49,50 p.p.
Daarin is inbegrepen busvervoer, koffie met iets lekkers en lunch.
U kunt het bedrag overmaken op:
IBANnr. NL82 INGB 0001997617 t.n.v. KBO-afdeling Delft, o.v.v.
‘Bedevaart Meersel-Dreef, Hoogstraten.
Nadat uw betaling is ontvangen, is uw inschrijving definitief.
Alleen bij tijdige annulering (tot 25 april 2020) wordt het betaalde
bedrag minus € 20,00 zijnde gedeeltelijke buskosten,
reisverzekering en overige overheadkosten, teruggestort.
Opstapplaatsen zullen zo spoedig mogelijk aan de deelnemers
worden doorgegeven.
Dag indeling:
10.30 uur: aankomst bij Taverne De Zevenster voor koffie,
12.00 uur: eucharistieviering in de H. Drievuldigheidskerk (kerk van de
paters Kapucijnen, gesitueerd naast het restaurant),
13.15 uur lunch in Taverne De Zevenster,
15.30 uur plechtig Marialof,
16.15 uur thee in Taverne de Zevenster,
17.00 uur vertrek bus richting huis.
Ook niet leden zijn van harte uitgenodigd.
Leo Persoon tel.nr.: 015-2124289, email: lpersoon@ziggo.nl
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MENTORSCHAP
EEN LEUKE EN WAARDEVOLLE
INVULLING VAN UW VRIJE TIJD!
Bent u diegene die stevig in uw schoenen staat? Iemand die op zoek is naar
vrijwilligerswerk met verantwoordelijkheid en nét dat beetje extra?
Denkt u dan eens na over vrijwilligerswerk als mentor. Een mentor wordt
gekoppeld aan iemand die (deels) wilsonbekwaam is en vanwege een
beperking niet (meer) in staat is zelfstandig beslissingen te nemen. Het gaat
in Delft en omstreken vooral om mensen met een verstandelijke beperking,
maar soms ook om mensen met een niet-aangeboren hersenafwijking, een
psychiatrische achtergrond of mensen met dementie. Als deze mensen geen
familie of netwerk hebben, waar zij voor ondersteuning op terug kunnen
vallen, wordt er voor deze mensen een mentor gezocht. U staat op voor de
persoon waarvan u mentor bent: indien nodig, bent u in staat beslissingen te
nemen en gaat u in gesprek met zorg- en hulpverleners als dat nodig is. Een
mentor neemt dus een hele belangrijke plek in en maakt echt het verschil
voor deze mensen! De rechtbank spreekt deze maatregel uit en u wordt dan
ook wettelijk vertegenwoordiger van deze persoon. Vanuit Mentorschap
Haag en Rijn wordt er goed gekeken dat u als mentor bij iemand past. Een
goede klik is heel belangrijk.
Voordat u als mentor aan de slag gaat, ontvangt u een training waarin u tips
en handvaten krijgt om uw werk als mentor zo goed mogelijk uit te voeren.
Natuurlijk kunt u voor vragen tijdens uw werk als mentor ook altijd terecht bij
Mentorschap Haag en Rijn. Als vrijwilliger ontvangt u een
onkostenvergoeding.
Enthousiast geraakt? Neemt u dan contact op met:
Gera Fokkens 06 – 31 64 06 46 van Mentorschap Haag en Rijn of via
delft@mentorschaphr.nl

Gera Fokkens
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BABBELTRUC
Wat is een babbeltruc
Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen mensen te
beroven.De oplichters ogen vaak betrouwbaar. Ze komen aan de deur of
spreken mensen aan op straat. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze van de bank
zijn of van de thuiszorg, dat ze de meterstand komen opnemen of ze vragen
of hun kind bij u naar het toilet mag. Denk niet dat het u niet overkomt, want
de dieven zijn zeer behendig met hun smoezen.
Wat kan ik doen bij een babbeltruc?
• Wees voorzichtig: open de deur niet helemaal en gebruik een
kierstandhouder of een deurketting.
• Vraag altijd om een legitimatiebewijs als iemand namens een
instantie of bedrijf komt.
• Medewerkers van banken, verzekeringsmaatschappijen,
thuiszorginstellingen en dergelijke komen nooit zonder afspraak bij u
thuis voor financiële zaken.
Vraag hen later terug te komen en bel naar de instantie om hun
verzoek te controleren.
• Geef nooit uw pinpas en/of pincode af. Een bank of de politie vraagt
daar nooit naar.
• Bewaar altijd uw pinpas en/of pincode apart.
Hoe doe ik aangifte van een babbeltruc?
Bel met de algemene meldlijn 0900-8844 als de dader verdwenen is en bel
112 als de dader nog in de buurt is.
Kijk voor meer informatie op de website van de politie (www.politie.nl)
Bron: Buurtpreventieteam Flederus
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VOGELS HERKENNEN
Na een presentatie en twee keer een zeer geslaagd veldbezoek in 2019,
met als uitgangspunt het herkennen van vogels, is het ook dit jaar weer
mogelijk om vogels te leren herkennen.
Dhr. Hans Zweekhorst zal daarom op maandag 16 maart 2020 een
presentatie geven over vogels die men in de directe omgeving van huis, tuin
en iets verder weg kan zien en/of horen.
Op donderdag 19 maart zullen we dan in het veld gaan kijken en luisteren
naar vogels, om de diverse soorten vogels, ook wat verder van huis, beter te
leren herkennen.
U kunt zich tot uiterlijk 14 maart 2020 opgeven bij ondergetekende.
Wat:
Wanneer:
Aanvang:
Wat:
Wanneer:
Aanvang:

Presentatie vogels, herkennen in de directe omgeving van
huis, tuin en iets verder weg.
maandagmiddag 16 maart 2020.
14.00 uur. Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.
In het veld kijken en luisteren naar vogels.
Donderdagochtend 19 maart 2020.
08.00 uur. Locatie: Verzamelen parkeerterrein Uilenburg
Noordeindseweg Delfgauw.

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

7 mei 2020

R81

Hart van Friesland
Onze bus van Pasteur-Reizen met chauffeur is aanwezig om 8.45 uur.
We vertrekken 09.00 uur vanaf huize Stefanna, Aart van der Leeuwlaan.
We rijden dan via Amsterdam naar Eemnes, waar
wij pauzeren voor de koffie. Dwars door het nieuwe
land via Emmeloord en Lemmer
bereiken wij rond het middaguur ons restaurant
voor een koffietafel. Hierna volgt een prachtige toer
langs de Friese Meren. Door het mooie
Gaasterland bereiken wij het schitterende plaatsje
Hindeloopen voor een vrije pauze.
De terugreis gaat via de Afsluitdijk. Deze onderbreken wij voor het diner.
De thuiskomst is om ca. 21.30 uur.
Aanmelden voor deze reis kan tussen 9 maart en 29 maart 2020.
Dagelijks na 09.00 uur bij Leo en Lea Vroonland.
Uitsluitend per telefoonnummer: 013 – 211 81 46.
b.g.g. 06 18 42 22 92.
Reissom persoon bedraagt voor:
KBO leden: € 57,00 p.p. Introducees € 65,00 p.p.
Inbegrepen: koffietafel, diner en attentie chauffeur.
Exclusief: Annulering en/of Reisverzekering.
Wij kunnen geen reis annuleren
Niet vergeten: Uw identiteitsbewijs, gegevens ziektekostenverzekering
en een telefoonnummer van uw achterblijver.
Voor deelname aan deze reis uw reissom over maken voor 6 april 2020
op: IBANnr: NL75 INGB 0004925203
t.n.v. Reiscommissie RK Bond van Ouderen, Delft. (met vermelding R81)

Uw reiscommissie: Leo, Lea Vroonland en Anton van der Zalm
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MEERDAAGSE REIS IN 2020 NAAR
STEIGERWALD.
Periode: van zondag 19 t/m vrijdag 24 juli 2020.
Informatie over deze reis op www.kbo-delft.nl/kboreizen
Nog beschikbaar 1x 2 persoonskamer.
Wilt u meer informatie of aanmelden neem dan contact op met:
Leo en Lea Vroonland. telefoonnummer: 013 - 21 18 46.
b.g.g. 06 18 42 22 92.
Of per email: reizenkbodelft@hotmail.com
Uw reiscommissie: Leo, Lea Vroonland en Anton van der Zalm

Advertentie
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(R80)

THEATER OVERDAG in het ‘Rietveldtheater’
Op 12 maart komen Yvonne Keuls en Max Douw.
Op 9 april komen Janke Dekker en Amy Egbers
We hebben weer een aantal kaarten gereserveerd, maar VOL = VOL.
De voorstellingen 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.
Yvonne Keuls en Max Douw – Den Haag, Mijn Lief – 12 maart 2020.
Wie aan Den Haag denkt, denkt allereerst aan het Binnenhof waar alles over
ons beslist wordt. Maar Den Haag is zo veel meer. Daarom neemt Yvonne
Keuls u aan de hand mee door de binnenstad, langs zee en strand, langs
oude huizen en parkjes, door ruimte en tijd en overal spreekt ze Hagenaars
en Hagenezen aan.
U kunt zich hiervoor niet meer opgeven.
Janke Dekkers en Emy Egbers – Generations – 9 april 2020
Help! mijn dochter zingt opera. Help! Mijn moeder zingt musical!. Musicalster
Janke Dekker kan terugkijken op een lange carrière in de musicalwereld.
Haar dochter Amy Egbers is afgestudeerd in klassieke zang en
muziektheater. In ‘Generations’ trachten zij elkaars muziek te doorgronden.
Zij zoeken naar de overeenkomsten, maken zich vrolijk over de verschillen
en zingen elkaars repertoire. En zoals in elke moeder-dochterrelatie jagen zij
elkaar op de kast, en er weer vanaf. Maar samen zingend weten zij de
harmonie steeds weer terug te vinden in muziek.
U kunt zich na 15 maart opgeven tot uiterlijk 31 maart 2020.
KBO leden kunnen zich opgeven bij:
Leo Persoon, tel: 015 - 212 42 89 of emaiI: lpersoon@ziggo.nl
Maximaal twee kaarten per persoon per voorstelling.
Opgeven bij voorkeur per email, vermeld u dan wel de naam van de
voorstelling en of u wel of geen gebruik wilt maken van de lunch.
Vooraf aan de voorstelling kunt u de kaartjes ophalen bij de kassa van het
Rietveldtheater, daar kunt u dan betalen.
Meer informatie: zie www.rietveldtheater.nl
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VERSLAG BEZOEK MUSEUMCLUB AAN HET KUNSTMUSEUM.
Op 1 februari gingen we met de museumclub naar het kunstmuseum in Den
Haag voor de tentoonstelling ‘DE TUINEN VAN DE VERBEELDING’ van
Monet (1840 – 1926).
We starten met de gids onder een grote
blauwe kunsttreurwilg. Er waren schilderijen
uit de hele wereld, met veel blauw. Monet
had 2 tuinen in Giverny: de watertuin waar
hij het grote doek met de waterlelies
schilderde en de bloementuin met de
blauwe regen. In de loop van de tijd werden
de kleuren bij hem fletser.
Maar na staaroperaties kwamen de
verschillende tinten weer meer naar voren.
Hij experimenteerde ook met kleuren en zijn
er Japanse invloeden te zien in zijn werk.
Het meeste schilderde hij buiten en maakte
hij de schilderijen binnen af.
Met een filmpje namen we afscheid van
Monet.
Een fijne lunch maakte de dag compleet.
Annie de Haas.
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UIT HET ARCHIEF (76)
In 1988 was er sprake van een cursus Onthouden kun je leren. Dat lijkt mij
een nuttige cursus vooral voor het onthouden van wachtwoorden en
toegangscodes. Toch vind ik er later in de notulen niets meer van terug.
Waarschijnlijk heeft men gedacht dat er geen beginnen aan is met de
toenemende vergeetachtigheid van ouderen. Of hebt u daar helemaal geen
last van?
Het Katholieke Ouderenkoor wil een nieuwe piano (ja, wie niet). Het advies
van het bestuur is om de huidige piano eerst eens te laten keuren door een
deskundige. Dat advies wordt overgenomen maar het rapport laat op zich
wachten. De piano blijkt eigendom te zijn van het koor maar het bestuur wil
wel helpen bij het vinden van een beter exemplaar.
De lustrumcommissie wordt op 13 juni 1988 bedankt. In dat jaar bestonden
wij immers 35 jaar. De totale uitgaven voor de jubileumviering bedroegen
ƒ 7.623,43. Dat lijkt mij een koopje. De feestvierders hadden wel genoten
van de meeslepende show van cabaretier Ruud van der Heijden die optrad
bij Van der Lee aan de Haagweg. Op het wereldwijde web is nog steeds een
cabaretier met de naam Ruud van der Heijden te vinden, Zou dat, 32 jaar na
dato, nog steeds dezelfde zijn?
In de bestuursnotulen van 29 augustus vraagt de P.C.B.Z. ƒ 100.000 om
een dienstencentrum op te richten in de vrijkomende ruimten van de
‘Hoeksteen’. In oktober volgt een bespreking over deze zaak; P.C.B.Z. is nu
opeens verkort tot P.C.B. Er wordt druk onderhandeld. Nu ben ik al geen
voorstander va het gebruik van afkortingen maar ik heb geen idee waar
P.C.B.Z. voor staat terwijl mij ook niet bekend is wat met de ‘Hoeksteen’
wordt bedoeld. Ik woonde destijds ook niet in of in de buurt van Delft.
Nog even iets over afkortingen: in die vergadering van 29 augustus wordt
meegedeeld dat de subsidieverstrekking niet meer van D.O.P. komt maar
van F.O. Wie weet wat dat betekent mag het zeggen.
Er is ook een cursus Besturen nieuwe stijl geweest. Het rapport van die
cursus zal vermenigvuldigd worden; kennelijk is besturen in een nieuwe stijl
dus belangrijk genoeg. De cursussen Spreken in het openbaar en
Propaganda en Publiciteit zijn niet doorgegaan.
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Op 23 januari 1989 meldt de penningmeester dat de actie vrijwillige
bijdragen een groot succes is. Was dat in 2019 ook het geval? De Unie KBO
wil op de een of andere manier aan uitwisselingen gaan doen met België,
Duitsland, Luxemburg en Denemarken. Over globalisering gesproken. De
afdeling Delft wil daar wel aan meewerken. Ooit nog wat van gehoord?
Onze zusterorganisatie, de Protestant Christelijke Ouderenbond, bestaat in
1989 tien jaar. Dat is dus een veel jonger zusje van de KBO. Wij waren in
dat jaar immers al 36 geworden.
En nu wil ik nog even terugkomen op de vriendelijke woorden van de
redactie in het vorige nummer. Natuurlijk is nummer 75 een jubileumnummer
maar wat mij betreft nog niet het einde. Zolang de laptop het nog doet en
mijn gezondheid mij niet in de steek laat en ik niet vergeet waar ik al die
wijsheid kan vinden ga ik door. Mijn leven is nog niet voltooid.
Ten slotte wil ik u allemaal veel sterkte toewensen bij uw 40-dagen geen
druppel.
Koos de Ridder
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……………………………………………………………………
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KBO – COMMISSIES EN WERKGROEPEN
REISCOMMISSIE
Informatie:
E-mail:
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 tussen 17.00 en 18.00 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.

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

22

Advertentie
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