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en/of het maandelijkse informatieblad 'INFO' kunt u contact opnemen met:
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VAN DE REDACTIE
Voor u ligt nummer 4 voor de maand april 2019 met weer veel nieuwe
informatie.
Naast de vele bekende rubrieken, vraag ik graag uw aandacht voor de
volgende artikelen:
- KBO Bedevaart naar Meersel-Dreef, Hoogstraten, zie pag. 11.
- Theater overdag, zie pag. 12 en 13.
- Informatie over geplande KBO reizen, zie pag. 14.
- Vogelexcursie, zie pag. 15.
- Verslag bezoek aan het Haags Historisch Museum, zie pag. 16 en 17.

- Foto’s KBO reis naar de Veluwe, zie pag. 18.
-

Ritje door Delft, zie pag. 19.

- Convenant Langer en Weer Thuis, zie pag. 20 en 21.
Namens de redactie,
Leo Persoon

Advertentie

NOTARISKANTOOR BOELENS
Voor een goed en betrouwbaar advies.
Oude Delft 62, 2611 CD Delft

telefoon 015 - 213 70 50 - fax 015 - 213 70 55
notaris@boelens.net - www.notarisboelens.nl
Tip! Het geven van een algehele volmacht kan zinvol zijn!
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AGENDA
1 apr.

Nieuwe Ipad cursus voor beginners.
Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.
Aanvang: 9.30 uur.

2 apr.

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

8 apr.

Vervolgcursus Ipad voor beginners.
Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.
Aanvang: 14.00 uur.

8 apr.

Bijeenkomst leeskring.
Locatie: Kalfjeslaan 25, Aanvang: 14.00 uur.

9 apr.

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

11 apr.

Vogelexcursie.
Verzamelen om 8.00 uur op parkeerplaats bij restaurant
Uijlenburg – Noordeindseweg, Delfgauw.

11 apr.

Theater overdag – Lenny Kuhr.
Aanvang met lunch 13.00 uur.
Aanvang zonder lunch 14.30 uur.

12 apr.

Bloemschikken.
Aanvang: 10.00 uur.
Locatie: in principe pastorie Nassaulaan 2.

15 apr.

Nieuwe Ipad cursus voor beginners.
Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.
Aanvang: 9.30 uur.
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17 apr.

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

23 apr.

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

29 apr.

Nieuwe Ipad cursus voor beginners.
Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.
Aanvang: 9.30 uur.

9 mei.

Theater overdag – Marjan Berk
Aanvang: met lunch 13.00 uur
Aanvang: zonder lunch 14.30 uur

10 mei

Dagreis naar Zeeland - Bloesemtocht.
Vertrek: 09.00 uur vanaf Stefanna.

11 mei

Dagreis naar Zeeland - Bloesemtocht.
Vertrek: 09.00 uur vanaf Stefanna.
Advertentie
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VERJAARDAGEN APRIL 2019
95 jaar
Mevr. M.B.G. van Mil-van Velzen

Beukenlaan 2

90 jaar
Mevr. P. Kraus
Mevr. H. Janssen-v.d. Meer

Pijperring 330
Van de Kamlaan 49

12 apr.
22 apr.

85 jaar
Mevr. R.M.H. v. Battum-v.Eeden

Aletta Jacobsstr. 108

25 apr.

80 jaar
Mevr. I. Heesewijk
Mevr. J.C.I. van Dorp

Mozartlaan 616
Zwanenpad 8

7 apr.
25 apr.

75 jaar
Mevr. C.G.G.C. Biesmeijer

Spoorsingel 89B

10 apr.

2 apr.

Allen van harte gefeliciteerd

NIEUWE LEDEN
Mevr. R. Haket
Mevr. J. Dubbeldam
Mevr. J.P.M. Bazen-van Santen

Koekamp 133
Hoornsestraat 5
Sadatweg 117

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

OVERLEDEN LEDEN
(voor zover bij ons bekend)
Dhr. E.J. Ruizenaar
Dhr. J.M.R. Rijk
Mevr. C.M.T. de Gier-de Koning

Afrikalaan 42
Mijnbouwplein 12
Cort v.d. Lindenstraat 109

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

6

BESTE LEDEN
Bingo.
De volgende bingo is de paasbingo met lunch op
woensdag 17 april as.
We beginnen met de lunch om 12.30 uur en daarna gaan we de bingo
draaien. Kosten voor deze lunch en bingo zijn € 11,50 met 1 bingokaart,
wilt u meer bingokaarten dan kunt u die voor € 4,50 kopen.
We spelen zoals gewoonlijk aan de Nassaulaan 2
De bingo in mei is op 16 mei om 14.00 uur.
Aanmelden via mail jettyvandergraaf@hotmail.com en telefoon 0152621116 (tussen 17.00-18.00 uur op werkdagen) bij Jetty
Modeshow
Op 4 maart zijn we met 32 deelnemers naar de modeshow bij de Firma
Klooster geweest. Er waren weer een paar nieuwe deelnemers bij.
Na de modeshow en de lunch was er weer gelegenheid om te passen en te
kopen, er was al ruime keus voor het zomerseizoen.
Met het advocaatje met slagroom op vertrokken we weer richting Delft.
De volgende afspraak is op woensdag 25 september a.s.
Andre Rieu
Zoals de deelnemers die op 13 januari zijn mee geweest naar Pathé al
weten, komt er op zondag 28 juli om 15.00 uur een voorstelling van het
concert dat in juni a.s. in Maastricht wordt opgenomen.
Ik heb 42 stoelen gereserveerd en u kunt vanaf woensdag 8 mei
reserveren tussen 17.00-18.00 uur
De prijs van de voorstelling is € 14,50 maar voor KBO leden € 12,00.
Op=Op
Bloemschikken
Op vrijdag 12 april om 10.00 uur is er gelegenheid onderstaand paasstukje
te maken. U hoeft alleen een mesje en tangetje mee te nemen.
Kosten voor KBO leden € 12,50, voor niet leden € 15,00.
In principe in de pastorie maar als er teveel deelnemers zijn dan in de
Wipmolen. Graag zou ik zo spoedig mogelijk willen weten hoeveel
deelnemers er zijn i.v.m. het reserveren van de Wipmolen.
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Aanmelden via mail jettyvandergraaf@hotmail.com
of telefoon 015-262 11 16 (tussen 17.00-18.00 uur op werkdagen) bij Jetty.

Zomerschool
De 10e zomerschool vindt plaats van 5 t/m 23 augustus 2019.
Er hebben diverse personen gestemd op de site van de ING,
Help Nederland Vooruit. We waren als Zomerschool daarvoor uitgekozen
en konden door te stemmen een bijdrage krijgen voor de Zomerschool.
Deze bijdrage was afhankelijk van het aantal stemmen dat we kregen. We
zijn uiteindelijk geëindigd al 5e en hebben een bedrag van € 1000,00
gekregen. Namens de SSBO een dank je wel richting de stemmers.
Bezorging Info en KBO/PCOB blad
We hebben voor het Voorhof een nieuwe bezorger gevonden. Ook hebben
we voor een andere wijk al een reserve bezorgster gevonden.
Wilt u ons helpen als reservebezorger geef u dan a.u.b. op.
Het komt regelmatig voor dat bezorgers ziek zijn of met vakantie zijn.
Voor informatie kunt u bellen naar Jetty van der Graaf 015-262 11 16
of Leo Persoon 015-212 42 89
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. Nieuwe deelnemers zijn welkom.
Inlichtingen: Leo Persoon, tel. 015 - 212 42 89

9

Bridge
Elke woensdagmiddag wordt er bridge gespeeld, in het Buurthuis Noord
aan de Brasserskade 77. Nieuwe deelnemers zijn 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

Advertentie
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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 naar de mooie kloosterkerk in Meersel-Dreef,
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 maandag 13 mei 2019
U kunt zich tot uiterlijk 25 april 2019 opgeven bij ondergetekende.

De prijs voor deelname bedraagt € 49,50 per persoon.
Daarin is inbegrepen busvervoer, koffie met iets lekkers en lunch.
Het bestuur van de KBO geeft elke deelnemer € 10,00 korting op
bovenstaand bedrag. U betaalt dus slechts € 39,50.
U kunt het bedrag van € 39,50 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 2019) 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.
Ook niet leden zijn van harte uitgenodigd, zo kunnen ze kennis maken met
onze organisatie.
Leo Persoon tel.nr.: 015-2124289, email: lpersoon@ziggo.nl
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THEATER OVERDAG
Maandelijks zijn er middagvoorstellingen in het ‘Rietveld’ theater en soms
in het theater ‘De Veste’.
Op 14 maart zijn Yvonne Keuls en Pax Gritter geweest met het programma
‘Familiegedoe’.
Op 11 april komt Lenny Kuhr, met het programma ‘Het lied gaat door’.
Op 9 mei komen Marjan Berk en Jelke Smit, met het programma ‘Geniet
ervan!’.
De voorstellingen beginnen altijd om 14.30 uur
Er bestaat een mogelijkheid om van een lunch gebruik te maken.
De entreeprijs is € 10,00 Indien men gebruik wil maken van de lunch,
dan is de prijs € 15,00
De lunch wordt geserveerd door THUIS by Ladera, in de foyer van het
theater.

Lenny Kuhr met ‘Het lied gaat door’
Op 29 maart 2019 is het precies 50 jaar geleden dat Lenny Kuhr in Madrid
het Eurovisie Songfestival won. De start van een carrière die nog steeds
voortduurt.
In haar jubileumjaar brengt zij een programma met een mix van nieuwe
liedjes en een selectie van haar favoriete nummers uit haar lange carrière,
gebundeld tot een indringend verhaal. Een niet aflatende stroom van
inspiratie, een nooit opdrogende bron vol nieuwe liedjes, haar stem die na
al die jaren nog niet aan glans heeft ingeboet en het verhaal dat ze te
vertellen heeft zijn de drijfveren om door te gaan.
Zelf verwoordt Lenny het zo: '"Mischa Kool op basgitaar en Reinier Voet op
gitaar zijn de vleugels waarop mijn stem, vaak zeer subtiel en ook
uitbundig, kan dansen als een vlinder net uit de cocon. Lenny en haar
mannen zijn een graag geziene gast bij Theater Overdag.

Marjan Berk en Jelke Smit met ‘Geniet ervan!’
Op veler verzoek is Marjan Berk ook dit seizoen weer te zien bij Theater
Overdag met haar nieuwe voorstelling GENIET ERVAN!
Geniet ervan? Wie heeft deze nieuwe strijdkreet bedacht? Is het een actie
van de overheid om ons nationaal humeur op te krikken? Een poging om
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ons genotsorgaan wakker te schudden? Heeft een onderzoeksorgaan
ontdekt dat wij niet meer in staat zijn te genieten zonder aangemoedigd te
worden?
GENIET ERVAN! is een vrolijk, muzikaal theaterprogramma over hoop,
geloof en liefde. Twee generaties bezingen, spelen en lezen hilarische,
schokkende, ontroerende en onvervalste levenservaringen. Berk wordt de
koningin van het korte verhaal genoemd en weet als geen ander met
humor en zelfspot de finesses van het leven te beschrijven. Jelke Smit
maakt het gevoel hoorbaar met haar warme stem en swingende touché.
Opgeven bij:
Leo Persoon, tel: 015 - 212 42 89 of emaI: lpersoon@ziggo.nl
U kunt zich voor de voorstelling van Lenny Kuhr opgeven tot uiterlijk 7 april.
U kunt zich voor de voorstelling van Marjan Berk opgeven tot uiterlijk 5 mei.
met vermelding of u gebruik wilt maken van de lunch.

Advertentie

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
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INFORMATIE
Geplande reizen 2019
R78
Er is nog plaats voor de bus Bloesemtocht
Zeeland
Genieten van de Natuur en Bloeiende Planten.
Door de grote belangstelling is deze reis op:
Voor de 1e keer op vrijdag 10 mei 2019.
Voor de 2e keer op zaterdag 11 mei 2019.
Wilt ook nog mee? Neem even contact met ons op.
Meer informatie in INFO nr. 3 van maart 2019 en op de website.
TER CONTROLE:
R75 Altenahr meerdaagse reis 7 t/m 12 juli 2019
R76 Bilstein meerdaagse reis 25 t/m 29 juli 2019
Als het goed is heeft u na aanmelding van uw reis een bevestiging van ons
ontvangen per post of via de email.
Indien u nog geen bericht heeft ontvangen dan graag even door geven.
Meer informatie in INFO nr. 3 van maart 2019 en op de website.

De reiscommissie is bereikbaar per telefoon
013 - 2118146 of via 06 - 18422292ààà
Of per email reizenkbodelft@hotmail.com
Wij wensen u veel reis- en vakantieplezier
Reiscommissie KBO Delft Leo en Lea Vroonland en Anton van der Zalm.
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VOGELEXCURSIE
Na een prachtige diapresentatie van vogels in en om het huis op 29 januari
2019, willen we ze nu in het veld gaan opzoeken en bewonderen.
Dhr. Hans Zweekhorst zal ons op donderdag 11 april meenemen het veld
in en ons wijzen op de verschillende vogels en vogelkenmerken.
We moeten wel vroeg op. We willen om 08.00 uur verzamelen op de
parkeerplaats naast restaurant De Uijlenburg aan de Noordeindseweg in
Delfgauw. Vandaar gaan we op pad.
De excursie duurt ongeveer 1, 5 à 2 uur. Er zijn bankjes onderweg om
even uit te rusten. Handig is het om een verrekijker mee te nemen.
Het soort kleding is sterk afhankelijk van het weer. In ieder geval stevige
schoenen aantrekken.

Wat:
Wanneer:
Aanvang:
Verzamelocatie:

Vogelexcursie.
Donderdag 11 april 2019.
08.00 uur.
Parkeerplaats naast restaurant De
Uijleburg aan de Noordeindseweg in
Delfgauw.

Leo Persoon

15

MUSEUMBEZOEK 6 maart 2019.
Woensdag 6 maart ging de museumclub naar het Haags Historisch
Museum tegenover de Hofvijver. Dit gebouw was vroeger van de Haagse
Schutterij.
Wij kwamen echter om ons te
verdiepen in het leven van
Johan van Oldenbarnevelt die
dit jaar 400 jaar geleden is
terecht gesteld. De
enthousiaste gids liet ons
eerst op een Haags schilderij
zien waar alles zich heeft
afgespeeld.
Johan van Oldenbarnevelt kwam niet uit een adellijk
geslacht en heeft het toch tot Raadspensionaris
gebracht, hij leefde van 1547 tot 1619. Hij woonde op
de Kneuterdijk in Den Haag en was in dienst bij Willem
van Oranje als Landsadvocaat. Na diens dood
bestuurde hij samen met de jonge prins Maurits de
Nederlanden. Dat ging een tijd best goed. Johan van
Oldenbarnevelt zorgde in de 80 jarige oorlog voor het 10 jarig bestand.
Prins Maurits was vooral de verdediger en aanvaller voor het landsbelang.
Daar was soms onenigheid over tussen beiden. Prins Maurits was een
strenge calvinist en Johan van Oldenbarnevelt was rooms. Langzamerhand
werd Johan van Oldenbarnevelt zwart gemaakt. Prins Maurits had veel
aanhang en die steunden hem toen Johan van Oldenbarnevelt werd
gearresteerd en wegens hoogverraad in het Binnenhof opgesloten. Op het
Binnenhof woonde ook Prins Maurits.
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Na vele schijnprocessen werd hij schuldig bevonden aan landsverraad en
ter dood veroordeeld. De executie vond plaats op een schavot op het
Binnenhof door middel van onthoofding met een zwaard. Dit alles onder
grote belangstelling. Prins Maurits keek naar alle waarschijnlijkheid toe
vanuit een raam van zijn woonvertrek.
Zo verloor ons land een groot staatsman in de strijd om de macht. Hij was
medebouwer van de Nederlandse Staat.

Lunch bij Dudok

Annie de Haas.
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FOTO’S KBO REIS NAAR DE VELUWE

Bezoek aan het vakantiepark Ackersate, het Museum Speelgoed en Oude
Ambachten en tot slot een driegangendiner in het Partycentrum ‘De Molen’.
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RITJE DOOR DELFT EN OMGEVING
VOOR HET PROJECT CUARDIAN ANGEL
Het Europese project CuARdian Angel doet onderzoek naar hoe oudere
automobilisten langer veilig kunnen blijven rijden. Het project heeft als doel
(nieuwe) services te ontwikkelen en te testen die de oudere automobilist
hierin kunnen ondersteunen.
Tijdens het project wordt onder andere gekeken naar de inzet van
voertuigtechnologie die de oudere bestuurder inzicht geeft in zijn/haar
rijgedrag. We zouden deze technologie graag met enkele senioren willen
testen en daarvoor zijn we opzoek naar mensen die het leuk vinden om
inzicht te verkrijgen in hun rijgedrag. We zullen samen een ritje maken door
Delft en omgeving, en daarna zullen we u een overzicht laten zien van uw
rijgedrag. In totaal zal het ongeveer 1,5 uur duren.
Lijkt u dit leuk? Geeft u zich dan op via de volgende link: http://bit.ly/Ritje
Graag z.s.m. doch uiterlijk 15 april 2019.
U kunt ook contact opnemen met Marije Seinen (SD-Insights) via het
nummer 06-12852054 of mail marije@sd-insights.eu
Meer informatie over het project kunt u vinden op www.cuardian-angel.eu
U kunt zich ook aanmelden bij Leo Persoon, tel. 015-212 42 89
of per email: lpersoon@ziggo.nl.
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De Gemeente Delft heeft samen met een groot aantal
partners op 19 december 2018 voor 4 jaar het
convenant

“Langer en Weer Thuis” gesloten.

De Sociale Visie Delft 2018-2022 is eigenlijk het
vertrekpunt van dit convenant. Hierin staat o.a. : Delft
is een sociale stad waar mensen graag willen
wonen, werken en studeren. Een stad waar
ondersteuning en ontspanning in de buurt is.
De hieronder volgende tekst is opgebouwd uit een een aantal belangrijke
passages uit dit convenant:
Juist door samen te werken en dichtbij mensen de combinatie te maken
tussen wonen, welzijn en zorg kunnen gemeente en partners van betekenis
zijn voor de inwoners.
Met dit convenant verbinden gemeente en partners zich gezamenlijk en
integraal aan de ambitie om de kwaliteit van leven voor ouderen en
bijzondere doelgroepen te verbeteren, dichtbij, met en voor hen.
Het is onze bedoeling om iedereen die het niet, of moeilijker, zonder hulp
van buitenaf redt die ondersteuning te geven die bijdraagt aan hun
kwaliteit van (samen)leven.
Dit betekent dat wat we doen, het gaat voor en over mensen, we doen het
dan ook met en voor degenen waar het over gaat. Dat doen we door
mensen op te zoeken en met ze in gesprek te gaan, om het perspectief van
diegenen goed voor ogen te blijven houden.
De gemeente is als regisseur aan zet.
Op gebied van ambitie wordt o.a. het volgende uitgesproken:
 Binnen dit integrale vraagstuk speelt participatie een belangrijke rol,
bewoners wordt gevraagd wat zij nodig hebben om te leven zoals zij dat
zouden willen. Initiatieven worden gestimuleerd en gefaciliteerd. We
betrekken de inwoners bij deze samenwerking. We geven zowel
afzonderlijk als gezamenlijk invulling aan het bewonersperspectief.
 We werken aan het faciliteren van langer en weer thuis wonen, altijd
vanuit inwonersperspectief met wonen.
 We streven naar maatwerk en diversiteit in aanpak.
 Partijen garanderen ieder vanuit eigen verantwoordelijkheid en taak,
een maximale inspanning.
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Uit het hoofdstukje “Wat gaan we doen”:
Het doel van het integraal samenwerken aan Langer Weer Thuis 20192023 in Delft is ervoor te zorgen dat het in Delft makkelijker wordt voor
ouderen… om zelfstandig te wonen. De stappen die we hiervoor nemen
moeten zichtbaar resultaat opleveren.
Voor zover een aantal passages uit het Convenant en Langer en Weer
Thuis. Op internet is het hele convenant te vinden onder deze titel.
Cees den Hartog

UIT HET ARCHIEF (67)
Intussen zijn wij allemaal naar de stembus geweest en wel om de
samenstelling van de Provinciale Staten voor de komende vier jaar vast te
stellen. Ook de waterschappen kwamen dit jaar aan de beurt. En volgende
maand gaan wij weer naar de stembus voor de samenstelling van het
Europese parlement. De democratie viert hoogtij. Verkiezingen vinden
regelmatig plaats, voor wie of voor wat dan ook en dit jaar vieren wij dan
ook nog het 100-jarig bestaan van het algemeen kiesrecht ook voor
vrouwen; dat was in 1919 een nieuwigheidje.
Ook in 1971 waren er verkiezingen en die gingen in de
bestuursvergaderingen van de Delftse Katholieke Bond van Ouderen en
Gepensioneerden niet ongemerkt voorbij. Men was niet helemaal tevreden
met het beleid van de Katholieke Volkspartij in de Delftse gemeenteraad
ondanks het feit dat onze voorzitter daar voor die partij lid van was. Er werd
in de vergadering zelfs schande van gesproken dat er wel drieduizend
leden in Den Bosch dreigden te gaan stemmen op een zekere Egas. Cees
Egas was een parlementslid dat weliswaar zeer actief was voor de
belangen van de ouderen maar wel lid was van de Partij van de Arbeid en
dat paste helemaal in het gesegmenteerde beeld van de jaren zeventig.
Op het gebied van reizen wordt op 26 mei 1971 geopperd om eens een
reisje naar Parijs te organiseren. De voorzitter ziet echter bezwaren; hij ziet
het niet zo zitten met al die oude mannetjes (letterlijk citaat). Over oude
vrouwtjes wordt met geen woord gesproken. Men houdt het maar bij
dagtochten naar Texel en andere vertrouwde vakantieadressen.
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De Pastoor Vrijmoedhof, bestemd voor bewoning door senioren, wordt eind
1972 bewoond en uiteraard uitsluitend door ouderen. Dat geeft ons lid Van
Puffelen aanleiding om daar een ledenwerfcampagne op te zetten met als
resultaat 47 nieuwe leden voor onze bond. Wie doet hem dat na? De
afdeling maakt echter niet de gewenste sprong van 1500 naar 2000 leden
wat dan nog steeds het streven is.
Ook wordt in de vergadering van 23 april 1971 een vraag gesteld over een
81-jarige invalide, die uit zijn huis gezet zou zijn. De secretaris wijst de
vragensteller in een kort en duidelijk advies de weg naar de desbetreffende
instanties om deze zaak op te lossen. Waar het allemaal over gaat vermeld
de historie niet.
Lezende in de notulen van die jaren word je wel langzamerhand een expert
op het gebied van de kleinkunst van die jaren. Naast de Snip en Snap
Revue passeren ook het cabaret van Van de Velden, het cabaret van Peter
Grooney en diverse andere “entertainers” de revue. De laatste brengt zijn
cabaret onder de titel “Je moet het een beetje versieren”. Dat geldt
natuurlijk voor alle tijden, ook nu nog, een kleine veertig jaar later.
Koos de Ridder
Advertentie
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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

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 elft
O Ja, ik wens informatie te ontvangen
(graag invullen in blokletters s.v.p.)
Voor
Dhr. en/of Mevr.…………………………………………………………………
Adres en huisnummer………………………………………………………….
Postcode en woonplaats……………………………………………................
Telefoonnummer………………………………………………………………..
Email………………………………………………………………………………
Handtekening……………………………………………………………………

23

