


KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN IN DELFT 

BESTUUR 

Voorzitter:   dhr. P.T.M. Dresmé 

Secretaris:   dhr. L.A.M. Persoon   

Penningmeester:  dhr. H. van Santen  

2e secretaris:   mevr. W.H.H. Dagli-v.d. Broek 

Bestuurslid:   mevr. J. van der Graaf 

Bestuurslid:   dhr. A.G.J. van Geest 

VOOR BETALINGEN ALGEMEEN 

IBAN nummer: NL82 INGB 0001 9976 17,   t.n.v. KBO - Afdeling Delft. 

 

VOOR CONTRIBUTIEBETALINGEN 

IBAN nummer: NL82 INGB 0001 9976 17,   t.n.v. KBO - Afdeling Delft 

Voor informatie over contributiebetalingen kunt u contact opnemen met dhr. 

Hans van Santen, tel.: 06 - 515 390 94 (bereikbaar tussen 17.00 uur en 

18.00 uur), of email: hansjevansanten@hotmail.com. 

 

VOOR BETALINGEN REISCOMMISSIE 

IBAN nummer: NL75 INGB 0004 9252 03,    

t.n.v. Reiscommissie RK Bond van Ouderen – Delft. 

 

ADRES KBO - AFDELING DELFT 

KBO - afdeling Delft. 

Dhr. Leo Persoon,  van Heemstrastraat 11, 2613 CD Delft. 

Tel.: 015 - 212 42 89,  e-mail: lpersoon@ziggo.nl 

 

LEDENADMINISTRATIE  

Voor informatie over de KBO, het inschrijven van nieuwe leden, 

adreswijzigingen en opzeggingen, kunt u contact opnemen met: dhr. René 

Kok, Tel.: 06 -172 763 66. Of email: kokdelft@gmail.com. 

 

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 

mailto:lpersoon@ziggo.nl
mailto:kokdelft@gmail.com
mailto:jettyvandergraaf@hotmail.com
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VAN DE REDACTIE 

Voor u ligt nummer 2 voor de maand februari 2023,  met weer nieuwe 

informatie.  Naast de vele bekende rubrieken, vraag ik graag uw aandacht 

voor de volgende artikelen: 

- Vaartocht op 2 februari 2023, zie pag. 6 

- Jubileumjaar KBO-Delft, zie pag. 7. 

- Modeshow naar Boskoop, zie pag. 8. 

- 70 jaar KBO-Delft, zie pag. 11. 

- Doen ouderen zichzelf te kort, zie pag. 12. 

- Ledenwerfactie, zie pag. 13. 

- Verslag bezoek West-Fries museum, zie pag. 15. 

- Uit het archief, zie pag. 16 en 17. 

- Koffieochtenden bij Pro Grotius Praktijkonderwijs, zie pag. 17. 

Namens de redactie,     Leo Persoon 

   
 

Op dinsdag 27 december 2022 waren dhr. 

en mevr. Beuman 60 jaar getrouwd.  

De redactie wenst het bruidspaar alsnog, 

mede namens het bestuur van de KBO,  

 veel geluk en nog vele jaren in goede          

gezondheid met elkaar.  

 

 

De contributie voor het jaar 2023 bedraagt € 27,50.  

Bertalen kan via NL82 INGB 0001 9976 17 t.n.v. KBO Afd. Delft, met vermelding 

van ‘contributie 2023’. Mocht u voor iemand anders betalen, dan graag de naam 

vermelden voor wie de betaling bedoeld is. 

Nummer 3 voor de maand maart 2023, verschijnt op woensdag 1maari 2023. 

Copy inleveren vóór 18 februari 2023. 
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AGENDA februari 2023 
 
  30 jan. Warme maaltijd gebruiken. 

  Locatie: Pro Grotius Praktijkschool, Vulcanusweg 258. 

  Aanvang: 17.30 uur. Meer informatie, zie pag. 17. 

    7 febr. Creaochtend. 

 Aanvang: 9.30 uur.  

 Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

  14 febr.  Wandelen. 

   Verzamelen om 13.30 uur bij het restaurant ‘De Schaapskooi’ 

in de ‘Delftse Hout’. 

  Vertrek: uiterlijk om 13.45 uur. 

 28 febr. Bowlen. 

  Locatie: Bowlingcentrum ’t Karrewiel’. 

  Aanvang: 14.00 uur, aanwezig 13.45 uur 

 

 24 febr. Koffieochtend. 

  Locatie: Pro Grotius Praktijkschool, Vulcanusweg 258. 

  Aanvang: 10.30 uur. Meer informatie, zie pag. 17. 

 

Agenda om in te schrijven voor de Winterschool 2023 

U dient eerst telefonisch een tijdslot af te spreken, dat kan op: 

Maandagochtend  6 februari van 09.00 tot 12.30 uur. 

Maandagmiddag 6 februari van 13.00 tot 16.00 uur, 

Dinsdagmiddag 7 februari  13.00 uur tot 16.00 uur.    

Via de telefoonnummers: 06 – 365 430 22,   06 – 141 203 46 en    

06 – 504 710 46. 

Het inschrijven in de Vierhovenkerk zal zijn op: 

Donderdag   9  februari  van  09.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur.  

Vrijdag        10 februari   van  09.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. 

U komt naar het inschrijven met ingevuld(e) formulier(en), op het 

afgesproken tijdslot en volgnummer. 
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VERJAARDAGEN  FEBRUARI 2023 
 

104 jaar 

Mevr. W.C.J. Warffemius  Beukenlaan 2      5 febr. 

95 jaar 

Dhr. A. Windmeijer   Persijnlaan 66  21 febr. 

90 jaar 

Mevr. T.L. v.d. Weijde – v.d. Zee Aagje Dekenlaan 39   7 febr. 

Dhr. G. van Battum   A. Jacobsstraat 108 11 febr. 

85 jaar 

Mevr. B. Jacobs – Luyten  De Eendracht 50   1 febr. 

Mevr. M.C.H. Bulder – de Haan  Sadatweg 127    1 febr. 

Mevr. A.J.M. van der Horst  Bizetstraat 10  27 febr. 

80 jaar 

Dhr. J.M.T. Baas   R. Holstlaan 864 17 febr. 

Mevr. E.C. v.d. Stap – Zijlmans  Mozartlaan 190  18 febr. 

75 jaar 

Mevr. E.A.B. Ruygt – Scheffers  Oostsingel 148A 20 febr. 

70 jaar 

Dhr. M.J.J.L. Hendrix   A.v.Scheltemaplein 18 22 febr. 

Mevr. M.H.A. van Heese  Weegplaats 7  24 febr. 

Allen van harte gefeliciteerd 

 
NIEUW LID 
 
Mevr. E.E. van Oosten    Chopinlaan 347. 
 

Het bestuur heet het nieuwe lid  van harte welkom 

als lid van de KBO 
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OVERLEDEN LEDEN 
(voor zover bij ons bekend) 

Mevr. A.M. van Tol - Zuiderwijk  Chopinlaan 171. 

Mevr. C.M.T. Schaareman  Rietveld 153. 

Mevr. C.A.M. Tersmette - Kras  Parkzoom 61. 

Mevr. E. Vredeveldt-Weller  Zuideinde 235. 

Wij bidden tot God, dat Hij onze overleden leden mag opnemen 

in de vrede van onze verrezen Heer. 

 

 

 

    

  VAARTOCHT OP 2 FEBRUARI 2023  
    

We hebben nog enkele plaatsen vrij voor deelname aan de 

vaartocht van 8 uur met partyboot Z8 Zilvermeeuw, via 

Brabant naar de Maasvlakte. Deze reis is inclusief koffie met gebak en 

lunch.  

U kunt zich nog aanmelden voor deze reis.  

Per telefoon: 013 -  211 81 46 b.g.g. 06 - 53 33 43 46, 

ook voor meer informatie. 

De reissom bedraagt voor: 

KBO leden: € 69,00 p.p. Introducees € 74,00 p.p.  

Meer informatie, zie INFO nr. 12 /1  december 2022 / januari 2023 

Voor deelname aan deze reis , gaarne uw reissom overmaken op: 

Banknummer:  NL 75 INGB 0004 9252 03   

t.n.v. Reiscommissie RK Bond van Ouderen, Delft  

met vermelding:  naam en reisnummer R87.   

De reiscommissie: Leo, Lea, Anton.  

 

 

 

R87 
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JUBILEUMJAAR KBO Delft 
 

2023 is voor de KBO Delft een  jaar waarin we het 70 jarig bestaan vieren. 

We doen dat op 7 juni. Uiteraard ontvangt u daarover nog informatie.  

Maar eerst nog even terug naar 16 december. Het was een dag van 

gladheid en stoepen waarop je kon schaatsen. Maar het was ook de dag 

dat we na jaren weer samen kerstfeest konden vieren. Gelukkig trotseerde  

ca. 50 leden het gevaarlijke weer en togen naar de Adelbertkerk.  

De inleiding op de woord- en communieviering wordt hieronder 

weergegeven. 

In een landelijke folder “Een bewogen bond” werd de vraag gesteld of een 

Katholieke Bond van Ouderen nog wel van deze tijd is. Dat was in 1994. 

Belangenbehartiging heeft geen godsdienst maar strekt wel verder dan 

brood alleen en omvat ook respect voor het leven en de schepping, de 

liefde voor de naaste, solidariteit voor elkaar enz.  

En nu ?? Zaken waarmee we nog steeds en in toenemende mate  

geconfronteerd worden. Zit ons gedrag in de K van KBO? Of zit dat in de P 

van PCOB (Protestant Christelijk Ouderen Bond)? Of zit dat in onszelf? En 

hebben wij de K en de P helemaal niet nodig? Van twee bonden naar één? 

Is “omzien naar elkaar” mogelijk ook het concretiseren van onze christelijke 

identiteit? (verslag werkconferentie Unie KBO en PCOB op 28 oktober 

2022). 

Ik verheug mij zeer dat u hier bent. In een wereld die ook wat dat betreft op 

zijn kop staat is het goed om te vieren wat we zijn. Om na te denken over 

wat we willen. Ik hoorde laatst onze voorganger zeggen: is geloven dan zo 

ingewikkeld? 

Tot zover de inleiding. Ik wil er nog het volgende aan toevoegen. 

  

SAMEN KOM JE VERDER: DE TOEKOMST VAN DE KBO-PCOB 

De besturen en de ledenraden van de PCOB en de UNIE KBO hebben te 

kennen gegeven dat zij graag in 2023 willen komen tot een echte fusie en 

daarmee tot één vereniging onder het motto samen kom je verder. 

Omdat het ons allemaal aangaat, zullen we u op de hoogte houden van de 

landelijke  ontwikkelingen en de samenwerking tussen de bonden in Delft. 

 

Paul Dresmê 
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BESTE LEDEN  
  

Modeshow  op 9 maart 2023 in Boskoop 

 

Op 9 maart a.s. gaan we weer naar de modeshow van de 

Firma de Klooster mode in Boskoop. 

 

Voor diegenen die nog nooit mee zijn geweest, het is altijd een gezellige 

dag, 

Bij aankomst  staat de koffie en thee met gebak klaar, daarna is de 

modeshow. Rond 12.00 uur de lunch en daarna wordt de groep in tweeën 

gedeeld, de ene helft kan de winkel in om iets te kopen  (geen verplichting) 

de andere helft gaat een pubquiz draaien met als hoofdprijs een 

cadeaubon  van  € 15,00. 

.Na ongeveer 3 kwartier ruilen we de groep om. 

Als iedereen de kans heeft gehad om te winkelen en beide groepen de pub 

quiz hebben gespeeld sluiten we af met een advocaatje, al dan niet met 

slagroom. Voor diegenen die dat niet lusten/willen is er iets anders. 

Ook als u een dieet heeft is er een oplossing voor het gebak en lunch.  

We hebben wel even moeten  “stoeien” met de busmaatschappij.  Zoals u 

wel weet zijn alle zaken duurder geworden, ook de benzine.  

De prijs van de bus was 2x zo duur geworden  en daardoor zou de prijs 

voor de deelnemers een stuk duurder uitkomen. Ze hebben, omdat we een 

trouwe klant zijn, een deel van de prijs afgehaald en de penningmeester 

heeft ook even in zijn buidel gekeken en daar zat ook nog iets in. 

De kosten voor deze dag bedragen € 22,50 voor leden en € 24,00 voor 

niet leden.  Er kunnen maximaal 40 personen mee. 

 

Opgeven, het liefst voor  9 februari  i.v.m. de planning, per mail  

(jettyvandergraaf@hotmail.com) of tel.nr. 015 – 262 11 16, tussen 17.00-

18.00 uur . 

Betaling op banknummer NL.42 RABO 0383 4562 07 t.n.v. J.v.d. Graaf, 

o.v.v. ‘Boskoop’. 

Vertrek vanaf de Nassaulaan 2 om 9.15 uur en vanaf de hoek 

Bachsingel-Buitenhofdreef  om 9.30 uur. 

 

Jetty van der Graaf 

mailto:jettyvandergraaf@hotmail.com
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OVERZICHT ACTIVITEITEN 
 

Wandelen    

Voor het wandelen wordt uitgegaan van één keer per maand. Op de 2e 

dinsdagmiddag van de maand. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. 

Inlichtingen:  Leo Persoon, tel. 015 - 212 42 89 

Bowlen 

We bowlen in het bowlingcentrum ’t Karrewiel, Paardenmarkt 74. Op de 4e 

dinsdagmiddag van de maand. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. 

Inlichtingen:  Leo Persoon,  tel. 015 – 212 42 89 

Leeskring 

De deelnemers aan de leeskring komen één keer per zes à acht weken bij 

elkaar, bij een van de deelnemers thuis.   

Inlichtingen:  Wil Dagli, tel. 015 – 256 25 69  

Crea  

Kaarten maken, haken en/of breien en borduren. 

Elke 1e dinsdagochtend van de maand komen we bij elkaar, op de pastorie 

aan de Nassaulaan 2. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.  

Inlichtingen:  Yvonne Persoon,      tel. 015 - 212 42 89 

Aquarelleren 
Elke 1e dinsdagochtend van de maand komen we bij elkaar, voor het 

aquarelleren,  op de pastorie aan de Nassaulaan 2. 

Inlichtingen:  Leo Persoon,     tel. 015 - 212 42 89 

Bridge 

Elke woensdagmiddag wordt er bridge gespeeld, in het Buurthuis Noord  

aan de Brasserskade 77.  

Inlichtingen: Dhr. Jörning, tel. 015 - 380 95 76 

Museumbezoek 

Maandelijks wordt er een bezoek gebracht aan een museum, maken een 

stadswandeling of bezoeken een tuin e.d. 

Inlichtingen:  Leo Persoon,  tel. 015 - 212 42 89 

Vrouwen KamerKoor Delft (VKKD) 

Elke vrijdagochtend is er repetitie in het Wijkcentrum ‘De Wending’, 

Raamstraat 67. Na afloop is er koffie of thee. Nieuwe zangeressen zijn van 

harte welkom. Inlichtingen: Inge van Santen, tel. 06 – 538 90 615 

tel:3809576
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      70 jaar KBO-DELFT 
 

 
 

 

Het is u vast al bekend dat KBO-Delft dit jaar 70-jaar bestaat. 

Een jubileum dat wij maar al te graag willen vieren. 

Wij, de leden van de jubileumcommissie, hebben inmiddels niet stil gezeten 

en u kunt de datum alvast noteren: 

 

                              WOENSDAG  7  JUNI 2023 

 

Wat wij gaan organiseren is nog niet helemaal rond; maar we hebben nog 

even tijd. 

Hoe wij deze dag gaan invullen, gaan wij u daarna mededelen. 

Ook gaan wij u dan vertellen hoe de locatie bereikbaar is, hoe het 

programma eruit ziet en of wij vervoersmogelijkheden moeten gaan regelen 

voor een aantal bezoekers van deze dag. 

  

Wij verwelkomen dit jaar ook graag nieuwe leden om dit jubileum met ons 

mee te vieren.  

Hoe mooi zou het zijn als u een familielid, buur, vriend(in) of kennis lid van 

de KBO maakt, die zich  natuurlijk ook aanmeldt voor onze jubileumdag.  

 

Zij gaan zich vast zeker snel thuis voelen bij ons!  

Laat het onze ledenadministratie weten(dhr. R. Kok, tel. 06 -172 763 66 of 

mail: kokdelft@gmail.com), dat u een nieuw lid heeft gevonden. 

 

U hoort van ons. 

 

Namens de jubileumcommissie KBO-Delft 70 jaar. 

 

Ad van Geest  
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DOEN OUDEREN ZICHZELF TEKORT  (3) 

Onder deze titel heeft het bestuur van de SSBO u in het vierde kwartaal 

eerder geïnformeerd. 

Wat is ook alweer de aanleiding: Op 16 juni 2022 heeft de Nationale 

Ombudsman aan het Delftse college van Burgemeester & Wethouders 

aangegeven dat gemeenten een pro-actieve benadering moeten 

aannemen om senioren meer en beter te informeren over het recht op 

toeslagen, tegemoetkomingen en welke aftrekposten er allemaal zijn om 

deze te gebruiken waardoor senioren ruimer van financiële ruimte/middelen 

kunnen profiteren. Om de gemeenten daadwerkelijk tot actie aan te zetten 

diende het College van B & W binnen drie maanden aan de Nationale 

Ombudsman aan te geven hoe deze informatie en actieve benadering van 

ouderen er in Delft uit dient te zien.  

Ondertussen maakte een bestuurlijke afvaardiging van de SSBO op 22 

oktober kennis met wethouder Gooijer, (o.a. ouderen en armoedebeleid) en 

spoorde haar aan dat de brief vanuit Delft beantwoord moest worden en 

wel zo snel mogelijk. De conclusie van de gemeente Delft is dat ze 

nadrukkelijk met de SSBO in overleg gaat, omdat de SSBO ouderen beter 

kan bereiken. Daarnaast wil de gemeente Delft ouderen en mensen met 

recht op een uitkering meer bereiken via artikelen in de stadskrant en staat 

er op de website www.delft.nl, klik op onderdelen INKOMEN (compensatie 

energie 2022 aanvragen, bijzondere bijstand aanvragen, individuele 

inkomenstoeslag aanvragen en AV Delft- aanvullend verzekerd) of ZORG 

(aanvragen van voorzieningen). Voorts is op het gemeentekantoor (vrije 

inloop tijdens kantooruren) de informatiefolder “Dit geld(t) voor u “ op te 

halen. We adviseren u nadrukkelijk deze lezenswaardige folder te halen. 

Wat is er dan waar van de stellingen: ouderen zijn niet digitaal vaardig om 

aanvragen via de computer te doen en ouderen hebben moeite om over 

inkomen en armoede te praten. De SSBO (en ook de besturen van de KBO 

en de PCOB) herkennen deze uitspraken wel, maar weten ook dat dit niet 

voor iedereen van toepassing is. Voor wie dat wel zo is, is het advies: 

vraag om hulp, denk aan het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO in de 

bibliotheek van Delft) en voor leden vanuit de bonden verwijzen we  

nadrukkelijk naar de Ouderen Adviseur.  

http://www.delft.nl/
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Als laatste organiseert de SSBO eind maart een informatiebijeenkomst 

waabij nadrukkelijk gemeentelijke beleidsmedewerkers van zowel de 

afdelingen Inkomensvoorzieningen en Communicatie worden uitgenodigd 

praktische informatie en voorlichting te verstrekken om het financiële leven 

– mogelijk – iets dragelijker te maken. Houdt u nadrukkelijk de informatie 

en de uitnodiging voor de informatiebijeenkomst in maart in de gaten (KBO 

info en PCOB nieuwsbrief en Delft op Zondag). 

 

Piet Duijndam, voorzitter SSBO 

 

Binnen de KBO zijn vrijwilligers die u met het bovenstaande van 

dienst kunnen zijn: 

- de ouderenadviseur, mevr. W. Dagli-van den Broek 

- de computer, tablet. Ipad en digid coach, dhr. L. Persoon 

Telefoonnummers vindt u op pagina 18 van deze INFO. 

De redactie 

 
LEDENWERVINGSACTIE 
 
In december 2022 heeft het bondsbestuur van de KBO-Zuidholland een 

nieuwe ledenwervingsactie bekend gemaakt.. 

Nieuwe leden krijgen over 2023 een korting van  € 10,00 op de contributie 

en die betreft voor hen derhalve  € 17,50 in plaats van de normale  

€  27,50. Deze actie geldt uitsluitend voor 2023 en alleen voor nieuwe 

leden. 

Onze mooie vereniging KBO-Delft kan nieuwe leden heel goed gebruiken 

om bestaande activiteiten in stand te houden en om nieuwe activiteiten op 

te knnen starten. 

Dus als u mensen kent in uw familie-, vrienden- en kennissenkring die 

hierin mogelijk geïnteresseerd zijn, zou u die dan willen wijzen op deze 

mogelijkheid.  

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de heer R. Kok van de 

ledenadministratie ( tel. 06 – 172 763 66 ) of zich melden bij een van de 

bestuursleden. 

 
Hans van Santen , penningmeester 
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VERSLAG BEZOEK WEST-FRIES MUSEUM - HOORN 

Het West-Fries Museum is gevestigd in het 
voormalige Statencollege uit 1632. Het is een 
regionaal historisch museum met een diverse 
collectie. Het museum bezit een groot aantal 
objecten op het gebied van onder meer de 
historie van de stad Hoorn, de kunstnijverheid, 
de archeologie, de schutterij en de handel. 
Het thema van dit museum was Hoge luchten, 

speciaal boven de steden. Met als motto Stadslucht maakt vrij. Jan 
Weissenbruch met de Steigerpoort en Hendrick Vroom met Gezicht op 
Hoorn. 

   
Eerst in stijl     Jan Weissenbruch        Hendrick Vroom 1622  
Omkleden      Steigerpoort te Leerdam               Gezicht op Hoorn        

   
Cornelis Springer                   Casper van Wittel           Ook te zien: Me too was  
Gezicht op Den Haag           Gezicht op Hoorn                    toen heel gewoon 

 
Na dit alles te hebben gezien gaan 
we op weg naar de heerlijke lunch, 
dat werd geserveerd in het 
restaurantcafé de Ridderikhoff.                 
Op weg terug naar het station liepen 
we nog even door de leuke straatjes 
en winkeltjes van Hoorn. De dames 
keken hun ogen uit naar wat er te 
zien was.    
          
Piet Verbraak    
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UIT HET ARCHIEF (104) 

We zijn weer aan een nieuw hoofdstuk begonnen, althans aan een nieuw 

jaar. Het is 2023 en dat is weer een jaar van gedenken en herdenken. In dit 

jaar is het 150 jaar geleden dat er een eind kwam aan de slavernij zoals wij 

allemaal weten en is het honderd jaar geleden dat onze oosterburen een 

superinflatie beleefden, U dacht misschien dat de inflatie van 2022 hoog 

was maar die van 1923 was niet eens in percentages uit te drukken. 

Maar laten wij dichter bij huis blijven want ook onze KBO heeft wat te 

vieren dit jaar en daar zult u ongetwijfeld nog wel wat van horen. Zo 

hoorden wij ook de voorzitter, die in januari 1995 ten minste twintig 

commissies en besturen opsomde waarin de KBO een toontje meespeelde. 

En in die goede oude tijd wierven wij gemiddeld vijfenzeventig nieuwe 

leden per jaar. 

In het KBO-huis wil men in 1995 rookvrij gaan kaarten maar dat is dan nog 

(lang) geen optie. De reiscommissie kondigt een reis naar Spessart in het 

zo geliefde Odenwald aan met onder anderen een roofvogelpark. De 

roofvogels werden nog niet bedreigd met uitsterven zoals momenteel met 

veel vogels en insecten wel het geval is. Weten wij die trend nog te keren? 

Het jaarfeest van 1995 wordt gevierd met een DIAPORAMASHOW wat 

wordt omschreven als diaseries op een groot scherm met een uniek 

overvloeisysteem. Wikipedia beweert dat deze presentatievorm sinds 2004 

weer in opkomst is. Er kwamen 220 mensen naar kijken en de leden van 

de feestcommissie kregen een Delftse paraplu. Ik vermeld het maar anders 

gaat zo’n feit in de archieven verloren. 

Voor de jaarvergadering rekende het bestuur op een grote opkomst; er 

kwamen dertig leden. Het was toen dus ook niet allemaal rozengeur en 

maneschijn. Er wordt propaganda gemaakt voor fietsen maar er is nog 

geen sprake van e-bikes, dus trappen geblazen wat trouwens veel 

gezonder is maar voor ons oudjes wel vermoeiender. Op 1 juni 1995 gaat 

in Delft “Bel Mobiel” van start maar vergis u niet, dat heeft niets te maken 

met mobiel bellen maar wel met Aangepast Collectief Vervoer voor 

gehandicapten en ouderen. 

Ook op geestelijk vlak kwamen wij in 1995 niet te kort. De geestelijk 

adviseur sprak in de veertigdagentijd over het vasten en stelde ons daarbij 

de moslims ten voorbeeld. Die adviseur is in dat jaar ook veertig jaar 
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priester. Mgr. Van Luyn, de bisschop, ging voor in de Eucharistieviering bij 

de jaarvergadering van de afdeling Zuid-Holland in Berkel. In mei ging de 

KBO met 800 leden naar Den Bosch op bedevaart die werd afgesloten met 

een diner voor alle 800 deelnemers. Op 8 december was er een 

adventsviering en op 21/22 december een kerstviering, het kon niet op met 

onze religiositeit. 

De dagtocht van 22 november werd afgesloten met een Europees diner. 

Dat begon met Franse kippensoep, het hoofdgerecht was een vleesschotel 

uit de Balkan terwijl het dessert bestond uit een Scandinavische 

ijsverrassing. In diezelfde maand was er nog een middagpauzebijeenkomst 

met dokter J.  Breugem, huisarts in Delft, over Gezond Leven. Misschien 

wel als tegenhanger voor dat copieuze diner.  

Laat ik eindigen met een paar uitspraken die het onthouden waard zijn die 

ik in de Info van 1995 gevonden heb. Herb en Mary Montgomery, spirituele 

schrijvers, waarschuwen ons dat wij niet alles van de toekomst moeten 

verwachten. Het goede leven begint niet in de toekomst maar is er nu op 

dit moment. En de splinternieuwe voorzitter van de Unie KBO, Marius van 

Amelsvoort, stelt dat aandacht voor eenzaamheid vooral betekent 

aandacht voor elkaar. En met deze twee wijsheden heb ik mijn geestelijk 

woordje ook weer gedaan. 

Koos de Ridder 

 

 

 

KOFFIEOCHTENDEN BIJ PRO GROTIUS PRAKTIJKSCHOOL 

Koffie: Het schema is wat gewijzigd ten opzichte van de vorige opgave. De 

dagen zijn nu: 24 februari, 24 maart, 26 mei, 9 en 30 juni. Omdat er in april 

geen koffieochtend kan worden georganiseerd, zijn er in juni twee 

koffieochtenden. Telkens op vrijdag van 10.30 – 11.30 uur. Kosten: twee 

kopjes koffie en een stuk gebak voor € 3,50. 

Opgeven bij: Lia Puts, tel. 015 - 887 85 96,  

of bij Chris van Wijk, tel. 06 – 141 203 46 (werkdagen, 17.00 -18.00 uur). 

Diner in het Pro Restaurant: De data zijn: 30 januari, 13 maart, 17 april 

en 5 juni,  van 17.30 tot 19.30 uur. Kosten: € 7,50, incl. een drankje. 

Opgeven bij: mw. Emet Tunc. Tel. 06 -110 790 74, 

of bobvissers-vie@progrotius.nl                                           Chris van Wijk 

 

mailto:bobvissers-vie@progrotius.nl
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COMMISSIES EN WERKGROEPEN 
 

REISCOMMISSIE 

Informatie: Leo en Lea Vroonland tel.: 013 – 211 81 46. 

  Anton van der Zalm tel.: 015 – 256 24 29. 

E-mail:  reizenkbodelft@hotmail.com 

 

Betalingen: IBAN nr. NL75 INGB 0004 9252 03. 

  t.a.v. Reiscommissie RK Bond van Ouderen Delft. 

     

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 

Voor hulp bij de aangifte van de inkomstenbelasting, kunt u bellen met: 

Dhr. G.A. van der Westen, tel.: 06 - 307 180 99; 

e-mail: gerardvanderwesten@hotmail.com 

Bereikbaar tussen 18.00 en 19.00 uur. 

Dhr. J.D.Dupon,      e-mail:  j.d.dupon@hetnet.nl 

Bereikbaar: 

- onder telefoon 015 – 256 44 08,   tussen 16.00 en 18.00 uur. 

- onder telefoon 06 – 816 625 51,  tussen 14.00 en 18.00 uur, 

        (met inspreken bij geen contact).   

OUDERENADVISEUR 

Mevr. W. Dagli - van den Broek, tel: 015 – 256 25 69.    

E-mail: w.vandenbroek11@telfort.nl   

Bereikbaar tussen 17.00 en 18.00 uur. 

 

REDACTIE INFO: 

Mevr. J. van der Graaf, mevr. W. Dagli  en dhr. L. Persoon. 

E-mail: lpersoon@ziggo.nl   of  jettyvandergraaf@hotmail.com 

 

COMPUTER, TABLET,  IPAD en DIGID COACH 

Dhr. L. Persoon,  Tel. 015 - 212 42 89;  e-mail lpersoon@ziggo.nl 

 

mailto:reizenkbodelft@hotmail.com
mailto:gerardvanderwesten@hotmail.com
mailto:j.d.dupon@hetnet.nl
mailto:w.vandenbroek11@telfort.nl
mailto:lpersoon@ziggo.nl
mailto:jettyvandergraaf@hotmail.com
mailto:lpersoon@ziggo.nl
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