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WEBSITE KBO: KBO-DELFT.NL

WEBSITE SSBO: SSBODELFT.NL

VAN DE REDACTIE
Voor u ligt nummer 5 voor de maand mei 2019 met weer veel nieuwe
informatie.
Naast de vele bekende rubrieken, vraag ik graag uw aandacht voor de
volgende artikelen:
-

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering, zie pag. 4.

-

Een nieuwe adverteerder, zie pag. 8.

-

Spelletjesmiddag bij Virgiel, zie pag. 12.

-

Openluchtvoorstelling, zie pag 13.

-

Vogelexcursie, zie pag. 14 en 15.

Namens de redactie,
Leo Persoon
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KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN - AFD. DELFT

UITNODIGING
VOOR HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
OP WOENSDAG 15 MEI 2019, AANVANG 14.00 uur
IN DE PASTORIE, NASSAULAAN 2, 2628 GH DELFT

AGENDA
1.

Opening door de voorzitter.

2.

Ingekomen stukken.

3.

Vaststelling notulen algemene ledenvergadering 7 juni 2018

4.

Vaststelling jaarverslag 2018.

5.

Vaststelling financieel overzicht 2018.

6.

Verslag van de financiële commissie.

7.

Verkiezing lid van de financiële commissie.

8.

Vaststelling begroting 2019.

9.

Vaststelling contributie 2020.

10.

Bestuursverkiezingen

11.

Mededelingen

12.

Rondvraag

13.

Sluiting

De stukken zijn vanaf 8 mei verkrijgbaar bij de secretaris en zijn vanaf die datum
tevens in te zien op onze website: ww.kbo-delft.nl

Pauze
Na de pauze zal dhr. Roland Vurens, van ‘De Sleutelspecialist’ een lezing
houden over ‘Veiligheid in en om het huis’.
Tot slot is er een gezellig samenzijn met een drankje en een hapje.
Wij zien u graag bij deze bijeenkomst
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AGENDA
7 mei.

Creaochtend.
aquarelleren en kaarten maken, haken en/of breien.
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.

13 mei.

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

13 mei

KBO bedevaart naar Meersel-Dreef, Hoogstraten
Vertrek: tijd en locatie zullen aan de deelnemers bekend
worden gemaakt.

14 mei.

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

15 mei.

Algemene LedenVergadering.
Aanvang: 14.00 uur,
Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.

16 mei.

Vogelexcursie.
Verzamelen om 7.00 uur op parkeerplaats bij restaurant
Uylenburg – Noordeindseweg, Delfgauw.
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16 mei

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

20 mei.

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

20 mei.

Bijeenkomst leeskring.
Locatie: Ezelsveldlaan 224.
Aanvang: 14.00 uur.

28 mei.

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

3 juni.

Spelletjesmiddag bij Virgiel.
Locatie Studentenvereniging Virgiel, Oude Delft 57.
Aanvang: 14.00 uur.

4 juni.

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

OVERLEDEN LEDEN
(voor zover bij ons bekend)
Mevr. C. van Dam-van Ooijen.
Dhr. M. Wessling.

Beukenlaan 2.
M. van Meeterenlaan 65.

Wij bidden tot God, dat Hij onze overleden leden mag
opnemen in de vrede van onze verrezen Heer.
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VERJAARDAGEN MEI 2019
95 jaar
Mevr. J.M.P. van Lier-Overgaag

Papsouwselaan 147

90 jaar
Dhr. C.J.M. de Jong

C.Fockstraat 4

85 jaar
Dhr. J. Hennekes
Dhr. L.A.J. Putters
Mevr. C.J. de Leede-Windmeijer

Elzenlaan 63
7 mei
Zuidwal 1
21 mei
Cort v.d.Lindenstr.159 28 mei

80 jaar
Dhr. C.J. van Wijk
Mevr. A.J.L. Kuijpers
Mevr. A.A.M. Overgaag-v.Velsen
Dhr. L. Krombeen
Dhr. C.P.M. Ruigrok
Mevr. A.M. Idzes-v. Leeuwen

van Rijslaan 73
Verl. Singelstr. 20
Bantulaan 44
Florijnstraat 31
Verl. Singelstr. 24
Mozartlaan 176

4 mei
12 mei
15 mei
20 mei
20 mei
31 mei

75 jaar
Mevr. J.P.M. Bazen-van Santen

Sadatweg 117

21 mei

70 jaar
Dhr. J.H. van Put

Elzenlaan 74

21 mei

5 mei

6 mei

Allen van harte gefeliciteerd

NIEUWE LEDEN
Mevr. F. Schnee
Mevr. C.A.M. Wiegman
Mevr. C. Kleis
Dhr. J.M. Tetteroo en
Mevr. H. Tetteroo

Pijperring 81
Arubastraat 21
Odulphusstraat 24
Persijnlaan 1

Het bestuur heet de nieuwe leden van harte welkom
als lid van de KBO
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BESTE LEDEN
Bingo.
Bij de paasbingo, vooraf gegaan door een lunch, was het
gezellig druk. We waren met 22 personen.
Door een hogere eigen bijdrage en een bijdrage van de KBO waren er
extra prijzen en ging iedereen na de nodige hapjes en drankjes met een
doosje eieren naar huis.
De volgende bingo is op 16 mei a.s. start 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.
Bloemschikken
We hebben met 18 personen op 12 april een paasstukje gemaakt onder
leiding van Nanna van Marrewijk.
We moeten even zien hoe het verder met de baan van haar gaat en of er
dan nog op locatie bloemschikken is.
Ze is in ieder geval op woensdag 21 augustus in de ochtend bij de
zomerschool aanwezig.
Zomerschool 2019
Zoals al vermeld in de vorig Info is de zomerschool van 5 augustus t/m 23
augustus, met als laatste een extra dag op 30 augustus.
We hebben een uitgebreid programma met meer dagen dan we normaal
hebben.
We gaan inschrijven op 14 juni as.
In de ochtend van 10.00 tot uiterlijk 12.30 en in de middag van 14.00 tot
uiterlijk 16.00 uur.
De programmaboekjes liggen in ieder geval op 3 juni op de gangbare
plaatsen, i.v.m. vakanties kan het bij de ene locatie iets eerder liggen dan
bij de andere locaties.
Hieronder in vogelvlucht het programma, verdere bijzonderheden in het
programmablad en ook rond 3 juni op de site van KBO Delft en de SSBO.
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5 augustus:
6 augustus:
7 augustus:
9 augustus:
12 augustus:
13 augustus:
14 augustus:
16 augustus:
19 augustus:
20 augustus:
21 augustus:
22 augustus:

23 augustus:
23 augustus:
30 augustus:

Bezoek aan een paprikakweker met de grootste kas ter
wereld en de Broekerveiling.
In de ochtend lezing over blindengeleidehonden.
In de middag naar de Beeldentuin in Schipluiden.
Lezing over de familie van Marken door Jan van der Mast.
In de middag een rondwandeling door het Agnetapark.
Bezoek aan Doorn, Von Gimborn park en Huis Doorn.
In de ochtend crea met Elly de Waal, porselein schilderen.
In de middag taarten versieren met Erwin Krose.
Bezoek aan de brouwerij de Koningshoeven, na de lunch
een rondrit door de Baronie van Breda.
Clinic handboogschieten.
In de ochtend naar het Tuschinski Theater en in de
middag naar het Amsterdammuseum.
Dagje het Ambachtelijk Groene Hart, bezoek aan
Woerden ( kaaspakhuis) en Oudewater (Touwmuseum).
Happen en trappen, fietstocht waarbij men steeds op een
andere locatie een gerecht krijgt.
Bloemschikken met Nanna van Marrewijk.
Lezing door Ria van de Meer over schilders in de
Gouden Eeuw, in de middag een wandeling langs woonen werkplekken.
Bezoek aan de Maasvlakte.
In de avond een barbeque bij Onder Ons.
Bezoek aan Omroep West.

U ziet het is een vol programma en keuze genoeg.
We zien u graag bij de inschrijving
Andre Rieu
Vanaf 8 mei kunt u zich opgeven voor de voorstelling van Andre Rieu in de
Pathe Bioscoop op 28 juli a.s.
Wilt u wel reserveren, maar geen geld storten en denken dan heb ik een
plaatsje, wij krijgen pas een maand later een overzicht en dan weet ik niet
hoeveel kaarten er weg zijn. Kosten € 12,00 voor leden; € 14,50 voor niet
leden.
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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SPELLETJESMIDDAG BIJ VIRGIEL
Op maandagmiddag 3 juni organiseert de studentenvereniging VIRGIEL
een spelletjesmiddag voor KBO leden
De aanvang is gesteld op 14.00 uur en eindigt om 16.30 uur, waarna tot
17.00 uur een afsluitende borrel zal worden geschonken.
Speel spellen zoals sjoelen, blik gooien, een Nederlandse quiz, maar ook
modernere spelletjes die de studenten u kunnen leren.
Bij het spelen wordt u voorzien van een lekker drankje en hapje en kunt u
met leden van Virgiel samen een spelletje spelen en/of praten over wat hen
bezighoudt. Er zijn 40 plekken beschikbaar. VOL=VOL!
Ons pand bevindt zich op de Oude Delft 57 en is makkelijk te bereiken met
de tram en de bus. Als u uitstapt bij Station Delft en door de Barbarasteeg
naar de Oude Delft loopt, ziet u Virgiel aan uw linkerzijde. U zult een kleine
trap (8 treden) op lopen om naar binnen te gaan en binnen zijn er ook nog
enkele traptreden (2 treden) die u af moet.
De kosten bedragen € 3,00.
Bij binnenkomst zult u door ons ontvangen worden.
We zien u graag!
Datum: 3 juni 14:00-17:00 Locatie: Oude Delft 57
Voor deze bijeenkomst kunt u zich tot uiterlijk 24 mei opgeven bij:
Leo Persoon, tel. 015-212 42 89, email: lpersoon@ziggo.nl
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OPENLUCHTVOORSTELLING
Donderdagmiddag 20 juni wordt op het terrein van
de GGZ Delfland aan de Sint Jorisweg 2, Delft,
een openlucht toneelstuk opgevoerd. Het stuk is een Nederlandse
bewerking van ‘As you like it’ van Shakespeare. In deze voorstelling wordt
het publiek meegenomen naar het Hof van Delft van de Gouden Eeuw, de
tijd waarin dit stuk is geschreven. De Gouden Eeuw is in 2019 een landelijk
thema in heel Nederland.
Korte inhoud:
De ene hertog verbant de andere in een dramatische broedertwist.
De hertog en zijn volgelingen ontsnappen naar het woud der verbeelding
(in de volksmond ’t Woud), waar zij leven als een Robin Hood-achtige
bende. Dit woud leeft op onder de vele liefdesperikelen, gevechten,
verzoeningen en filosofische debatten en bizarre narrenstreken.
Als de jonge Karel van Mander (beroemde 17e-eeuwse Delfts wandtapijtontwerper) en zijn vrouw ook nog worden overvallen op doortocht, dan zijn
de rapen echt gaar.
Het belooft een spectaculaire voorstelling te worden met zo’n 20 spelers,
met muziek gecomponeerd door Guus Westdorp, de pianist die de
deelnemers aan de zang workshop van de laatste winterschool voor
senioren heeft begeleid.
Op donderdagmiddag 20 juni is er een extra voorstelling ingelast voor
senioren die - om wat voor reden dan ook - 's avonds liever niet (meer) de
deur uit willen.
Kaarten
De gewone prijs van een toegangskaart bedraagt € 15,-- . Maar leden van
de KBO-PCOB en deelnemers aan de zomer- winterschool van de SSBO
betalen € 12,50 per kaart.
Toegangskaarten bestelt u d.m.v. het overmaken van genoemd bedrag op
bankrekeningnummer NL22 INGB 0006 8797 37 t.n.v. STG
Samenwerkende Bonden van Ouderen Delft, onder vermelding van uw
naam en het aantal gewenste kaarten.
Gaarne bestellen voor 15 Juni a.s. De kaarten liggen dan gereed bij de
entree.
Chris van Wijk
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VOGELEXCURSIE
Op donderdag 11 april hebben we voor de eerste keer een vogelexcursie
gedaan, met een groep KBOers, in het gebied achter ‘De Uylenburg’, het
Bieslandse bos in klein Delfgauw.
Met 12 mensen vertrokken we reeds om 8 uur ‘s ochtends, onder
begeleiding van Hans Zweekhorst, het Bieslandse bos in. Zodra we daar
waren, werden we al direct door Hans attent gemaakt op de eerste
geluiden van vogels. Gedurende de gehele excursie van bijna 2 uur
hebben we veel gehoord en ook gezien, wel ruim 40 vogels.
Het was een mooie ochtend, wel wat fris maar dat houdt het hoofd helder,
(citaat van onze begeleider)
Hierbij een kleine selectie van de ca 40 vogelsoorten die we gezien en/of
gehoord hebben. Groenling, Groene specht, Ooievaar, Buizerd, Canadese
gans, Grauwe gans, Kokmeeuw, Zilvermeeuw en Kleine mantelmeeuw
En er komen nog wat soorten bij vanuit Afrika dus bij de volgende excursie
zullen we hoogstwaarschijnlijk nog meer soorten zien en/of horen.
De volgende excursie is gepland op donderdag 16 mei, in hetzelfde gebied,
alleen we verzamelen een uur eerder, nl. om 7 uur.
Na afloop hebben we nog koffie gedronken bij Du Midi.
Hans Zweekhorst en Leo Persoon

Wat:
Wanneer:
Aanvang:
Verzamellocatie:

Vogelexcursie.
Donderdag 16 mei 2019.
07.00 uur.
Parkeerplaats naast restaurant De
Uylenburg aan de Noordeindseweg in
Delfgauw.

Leo Persoon
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UIT HET ARCHIEF (68)
In deze bijdrage wil ik iets meer vertellen over het archief in plaats van de
zaken uit het archief. Uiteindelijk mag u best weten waar ik elke maand al
die wetenswaardigheden vandaan haal. En of ze wetenswaardig zijn laat ik
ter beoordeling aan de lezers over.
Met het woord “archief” wordt trouwens zowel de inhoud als de locatie
ervan aangeduid. Nou, de KBO bewaart de inhoud van het archief in een
klein kamertje in de pastorie aan de Nassaulaan naast de voormalige
woonkamer van de pastoor toen de parochie nog zo rijk was over een
eigen pastoor te kunnen beschikken. Het schijnt ook in voorgaande tijden
gebruikt te zijn als een soort rommelkamertje.
Dat klinkt misschien wat oneerbiedig maar momenteel verdient het die
benaming wel degelijk. Het kamertje staat vol met grote en kleine kasten –
onder andere een brandkast –
waarvan er eentje dan de
inhoud van het KBO-archief
bevat. Daarnaast staat er een
(oude) stencilmachine, een
sleutelkastje, een koffer en
weet ik veel wat nog meer. Ik
denk trouwens dat de inhoud
van dat kamertje wisselt al
naar gelang er bepaalde
activiteiten in de pastorie
hebben plaatsgevonden.
Maar nu dan de inhoud. Die bestaat uit een groot aantal opbergmappen,
ordners, dozen, enz. waarin de papieren geschiedenis van de KBO is
opgeslagen. En die geschiedenis is opgeschreven in vergaderverslagen,
jaarverslagen, correspondentie, enz. Ook foto’s schijnen ergens
opgeborgen te zijn. Ooit is er voorspeld dat we met de komst van de
computer van al dat papier af zouden komen maar voorlopig ziet het er
daar niet naar uit.
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Misschien komt het er ooit van dat we alles “digitaliseren” en dan opslaan
in de “cloud”. Dan kunnen wij allemaal onbekommerd beschikken over al
die wetenswaardigheden en is er weinig reden meer om nog bijdragen voor
de Info te schrijven. Het lijkt mij een weinig aantrekkelijke toekomst want
persoonlijk houd ik mij maar graag van papieren leeswaar.
Het lezen van al die vergaderverslagen is geen sinecure. Allereerst typten
de voormalige secretarissen hun teksten zonder meer achter elkaar met
nauwelijks enige overgang van het ene naar het andere onderwerp.
Daarnaast bevat die getypte tekst tal van tik- en taalfouten, doorhalingen
en verbeteringen. Maar wat kan je ook verwachten van mensen die niet
konden beschikken over grammaticacontrole. Daar zou ik zelf trouwens
ook niet buiten kunnen.
En dat brengt mij op de bijdrage uit de vorige Info. Daar ontbrak in het
stukje over de verkiezingen van 1971 in de laatste zin het essentiële
woordje “niet” dat vanzelfsprekend de inhoud een tegengestelde betekenis
geeft.
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 elft
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:
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 Santentel.: 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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